
IMPORTANȚA  ȘI

BENEFICIARI

STAGIILE
DE
PRACTICĂ 

PREGĂTIREA
VIITORILOR
ANGAJATI

Agentul economic
care organizează

stagiile de practică
are oportunitatea de

a pregăti posibilii
viitori angajați

conform nevoilor lor
interne cu costuri

mici.
În felul acesta,
angajatorul își
pregătește un

număr de oameni
ce sunt calificați și
pregătiți pentru a
intra în companie
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APLICAREA
INFORMAȚIILOR

Practica, cum îi
spune și numele,
are rolul de a le

oferi elevilor
posibilitatea

aplicării tuturor
informațiilor

teoretice învățate în
școală. Altfel,

informația capătă
SENS și elevii

înțeleg importanța
acestora 



FORMAREA DE
PROFESIONIȘTI

există o mare lipsă de "meseriasi" și te
oameni specializați pe anumite

domenii tehnice. Cerere din partea
angajatorilor exista, dar din pacate nu

există oameni cu aceste abilități
tehnice.

P E  P I A Ț A  M U N C I I

Fiecare companie are specificul ei și
nevoile specifice. Prin primirea în

practică a elevilor, agenții economici
au ocazia să pregătească o plajă de

tineri pentru nevoile lor concrete, cu
specializări specifice.

C O N F O R M  N E V O I L O R
A N G A J A T O R U L U I

În momentul în care vor exista pe piață
destui oameni cu abilități tehnice
conform specializărilor, iar gaura

dintre cerere și ofertă va fi umplută,  se
va înregistra o creștere economică.

C R E S T E R E A  E C O N O M I E I

Cadrul practicii pune elevul
într-un context de dezvoltare
a abilităților profesionale
prin practicarea meseriei,
dar și de dezvoltare a
abilităților personale prin
dezvoltarea de abilități
precum comunicare, lucrul în
echipă, leadership si multe
altele.

DEZVOLTAREA
ABILITĂȚILOR 

Practica la agentul
economic face posibilă

experimentarea unei
cariere sau unui job în
acel domeniu pentru

elev.
Astfel elevul vede și

înțelege mai profund ce
înseamnă o carieră din

acea specializare și își dă
seama dacă este ceva ce i

se potrivește.


