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Lansarea proiectului „Îmbunătățirea performanțelor elevilor prin participarea la stagii de
practică” POCU/633/6/14/130677

Asociația ASURA, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Îmbunătățirea
performanțelor elevilor prin participarea la stagii de practică” POCU/633/6/14/130677, în
perioada 24 iulie 2020 – 23 iulie 2022.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul specific 6.14 Creșterea
participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul
secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea participării la programe de
învățare la locul de muncă pentru 182 de elevi din învățământul secundar și / sau terțiar nonuniversitar din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, prin crearea de
parteneriate între unitățile/instituțiile de învățământ și sectorul privat dar și prin organizarea de
stagii de practică centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale
cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile de persoane dezavantajate, pe domenii de
pregătire profesională care pun accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate în SNC și în SNCDI, corelate cu programe specifice de consiliere și orientare în carieră
în vederea facilitării inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de învățământ gimnazial,

liceal, profesional și postliceal (ISCED 2, 3 și 4).
Pentru a contribui la modernizare învățământului tehnologic și profesional, prin
intermediul acestui proiect propunem o abordare coerentă a formării profesionale, accesibile,
atractive, competitive și relevante pentru cerințele pieței muncii. În cadrul proiectului sunt
prevăzute pe lângă stagiile de practică propriu-zise, și cursuri de dezvoltare a abilităților TIC,
cursuri de gestionare financiară, fapt ce îi va ajuta pe viitor în carieră și în viată, cât și evenimente
de dezvoltare personală prin jocuri, care vor contribui la informarea și constientizarea GT cu
privire la importanța educației și formarea profesională pentru succes în viată.
În vederea atingerii obiectivelor, implementarea proiectului se va realiza prin derularea
următoarelor activități:
AT 1. Managementul proiectului (24.07.2020-23.07.2022)
AT 2. Cheltuieli indirecte (24.07.2020-23.07.2022)
-

AT 2.1 Cheltuieli indirecte

-

AT 2.2 Informare si publicitate

A 1. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncă (24.07.202023.07.2022)
-

A 1.1 Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncă

A 2. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională (24.07.2020-23.07.2022)
-

A 2.1 Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională

A 3. Dezvoltarea sistemului de învăţare la locul de muncă (24.07.2020-23.07.2022)
-

A 3.1 Dezvoltarea sistemului de învăţare la locul de muncă

A 4. Activități de sprijin a sistemului de învăţare la locul de muncă (24.07.202023.07.2022)
-

A 4.1 Activități de sprijin a sistemului de învăţare la locul de muncă

-

REZULTATE PRECONIZATE:
6 Evenimente de informare, 6 Evenimente de dezvoltare personală și profesională, 10 Sesiuni
de instruire în domeniul TIC și 10 Sesiuni de instruire în domeniul educației financiare;
182 persoane identificate și recrutate, consiliate și orientate în carieră, participante la stagii
de practică;
140 de persoane din grupul țintă certificate;
39 persoane care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant;
19 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant;
182 Kit-uri de practică distribuite;
15 Parteneriate noi încheiate;
1 Forum de discuții realizat;
1 Material didactic elaborat;
1 Concurs pe meserii cu 32 de premii decernate constând în biciclete.

Valoarea totală a proiectului este de: 2.258.564,17 lei (din care valoarea eligibilă
nerambursabilă din FSE este de 1.919.779,54 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul
național este de 338.784,63 de lei)
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