
 
 
 
 
 
 

 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin POCU 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 
Titlu proiect: „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Iasi”, Cod SMIS: 132920 

 

 

 
 

 
Efectuarea stagiilor de practică în școli și licee din județul Iași 

 
 
 
Pentru elevii din județul Iași există o oportunitate de practică, care îi va ajuta enorm în 
viitor și în găsirea unei cariere potrivite în funcție de profilul și aptitudinile fiecărui elev.  
 
Proiectul  „Practica, meserie de viitor pt elevi din jud. Iași” are ca obiectiv creşterea 
nivelului de participare la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor 
din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar și în acest sens se creează oportunități 
de practică și angajare la agenți economici dornici în a se implica în educația și în formarea 
profesională a elevilor. 
 
Astfel, prin participarea la proiect, elevii au ocazia să își dezvolte abilitățile profesionale 
și personale prin activități de orientare și consiliere vocațională, prin formare și învățare 
la locul de muncă, care duc la o inserție mai ușoară pe piața muncii.  
 
Oportunitatea asta este pentru elevul din învățământul profesional și tehnic din una din 
specializările Mecanică, Electronică și Automatizări, Turism și alimentație și Economic. 
 
Odată intrat în proiect, elevii vor beneficia de: 

- Completarea și aplicarea cunoștințelor acumulate pe durata studiului, astfel fiind 
mai ușor de reținut informația învățată la școală. Practica ajută la ancorarea teoriei 
prin exercițiu. 

- Dobândirea competențelor necesare pe piața muncii, astfel fiind mai ușor să își 
asigure un loc de muncă stabil la terminarea studiilor. 

- Creșterea adaptabilității la cerințele primului loc de muncă, astfel având un avantaj 
în fața angajatorului comparativ cu cei ce nu participă la practică. 

- Furnizarea de cunoștințe practice despre modul cum funcționează diferitele 
departamente și utilaje ale unității de practică, astfel fiind la curent cu tehnologia 
și organizarea firmelor angajatoare. 

- Obținerea de experiență prin intermediul contactelor stabilite în cadrul activității 
zilnice, adică, accesul la oameni și resurse de învățare.  

- Oportunitatea de a înființa o firmă de exercițiu, unde elevii învață lucruri diverse 
despre ce înseamnă o afacere și conducerea acesteia, de la elaborarea unui plan de 
afaceri până la proiectarea planurilor de producţie, marketing, resurse umane, 
management, contabilitate şi chiar lichidarea unei afaceri.  
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Actele necesare participării 
 Formular de înregistrare grup țintă. 
 Dovada înregistrării la unitatea de învățământ / adeverință de la școală. 
 Acord privind utilizarea și prelucrarea datelor. 

 
 
Elevii ce participă constant la sesiunile de consiliere și orientare în carieră, la practică, 
care participă activ la activitățile proiectului, beneficiază de un stimulent în valoare de 
800 de lei.  
 
 
 


