“Stagii de practica inovatoare ‘’Elevii de azi – Angajatii de maine’’ Cod Smis 2014+ : 130651

ANUNȚ
privind organizarea concursului pe meserii – Domeniul Servicii - din cadrul proiectului
Stagii de practica inovatoare ‘’Elevii de azi – Angajatii de maine’’
Cod Smis 2014+ : 130651, Partener 2 - Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București (ADIZMB), Liceul
Tehnologic nr. 1 Fundulea, anunţă organizarea concursului pe meserii pentru elevi inscrisi în
grupul tinta – domeniul Servicii - al proiectului “Stagii de practica inovatoare ‘’Elevii de azi –
Angajatii de maine’’ Cod Smis 2014+: 130651, contract de finanțare OIR POSDRU Sud Muntenia
nr. 26484/13.11.2020. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 2020, Axa prioritară 6 „Educație și competențe”.
Obiectivul general al proiectului - consta in cresterea gradului de angajabilitate al elevilor din
Liceul Tehnologic Marin Grigore Nastase din Tartasesti si din Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea
prin participarea unui numar de 185 elevi din urmatoarele domeniile: mecanica, estetica si igiena
corpului omenesc, industrie alimentara, servicii, protectia mediului la programe de invatare la locul
de munca cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si
din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dezvoltarea parteneriatului scoala - agent economic, valorificand experienta anterioara a
partenerilor din proiect si initierea de noi relatii de cooperare pentru formare profesionala continua;
2. Dezvoltarea personala si inzestrarea elevilor inscrisi in proiect (185 de elevi) cu cunostintele si
abilitatile necesare pentru managementul propriului traseu educational si profesional prin furnizarea
serviciilor de consiliere psihopedagogica si orientare în cariera. Aceste sesiuni de consiliere si
orientare in cariera sunt menite sa conduca la cea mai corecta decizie pentru o alegere a carierei în
acord cu aptitudinile si interesele lor vocationale;
3. Organizarea de stagii de pregatire practica în cadrul unor parteneriate dezvoltate cu agenti
economici din România, regiunea Sud - Muntenia, la care vor participa 185 elevi in vederea
facilitarii tranzitiei acestora de la scoala la viata activa. Aceste stagii sunt menite sa creasca
insemnatatea cunostintelor dobandite la locul de munca;
4. Cresterea gradului de informare in rândul elevilor din grupul tinta in ceea ce priveste domeniile
de activitate in care doresc sa dezvolte o cariera, in principal in ceea ce priveste sectoarele
economice cu potential competitiv identificate conform SNC, precum si in randul operatorilor
economici. In acest sens, vor fi organizate activitati suport pentru consilierea si orientarea
profesionala, stagii de practica in laboratoarele nou-dotate ale unitatilor de invatamant precum si la
sediile angajatorilor, participarea la concursurile de meserii.
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“Stagii de practica inovatoare ‘’Elevii de azi – Angajatii de maine’’ Cod Smis 2014+ : 130651
Participanți:
Elevi inscrisi în grupul tinta din cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 Fundulea. – Domeniul Servicii
grupele 1 si 2 - al proiectului “Stagii de practica inovatoare ‘’Elevii de azi – Angajatii de maine’’
Cod Smis 2014+: 130651, contract de finanțare OIR POSDRU Sud Muntenia nr.
26484/13.11.2020. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020,
Axa prioritară 6 „Educație și competențe”.
Concursul de meserii se va desfasura in conformitate cu prevederile Metodologiei cadru de
desfasurare a concursului elaborata de catre comisia de organizare si derulare a concursului.
Perioada de desfasurare:
Concursul de meserii – domeniul Servicii va avea loc in data de 30 Mai 2022, la sediul Liceului
Tehnologic Nr. 1 Fundulea, sala de curs nr. 13, intre orele 08:00 si 09:50, astfel:
Proba scrisa: 08:00 – 08:50
Proba practica: 09:00 – 09:50
Beneficii oferite celor inscrisi in cadrul grupului tinta:
1. 5 concursuri pe meserii. Se vor acorda cate 3 premii/fiecare specializare:
– Locul 1 va fi reprezentat de 2000 Ron,
– Locul 2 va fi reprezentat de 1500 Ron,
– Locul 3 va fi reprezentat de 1000 Ron.
Probele vor fi urmatoarele: proba scrisa in cadrul careia se evalueaza cunostintele corespunzatoare
domeniului de pregatire/calificarii profesionale. Proba practica va evalua aptitudinile si abilitatile
practice specifice domeniului de pregatire/calificarii profesionale. Grilele de punctaj vor fi elaborate
tinand cont de respectarea principiului egalitatii de sanse. Probele practice vor fi gandite astfel incat
sa nu dezavantajeze fetele sau orice alta categorie aflata in risc (persoanele cu dizabilitati, etc.).
Date contact:
Dna. Câmpulungeanu Ioana – Mentor stagii de practica
Telefon: 021 318.01.13,
E-mail:office@adizmb.ro;
Dna. Chiran Teodora – Mentor stagii de practica
Telefon: 021 318.01.13,
E-mail:office@adizmb.ro;
Dna. Mihai Daniela – Expert Coordonator stagii practica P2
Telefon: 021 318.01.13,
E-mail:office@adizmb.ro;
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