28.09.2020

DEMARARE PROIECT
“Stagii de practică în firme pentru elevi – Viitori angajați activi”

În perioada 21 Septembrie 2020 – 20 Septembrie 2022, Colegiul "Alexandru Cel
Bun" Gura Humorului, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Stagii de
practică în firme pentru elevi – Viitori angajați activi” - POCU/633/6/14/131947.
Proiectul se desfășoară în regiunea Nord-Est și este cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Valoarea totală a proiectului: 2.372.811,85 lei
Valoare cofinanțării UE : 2.016.890,16 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 308.465,45 lei
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 47.456,24 lei
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și
competențelor profesionale practice specifice pentru 181 elevi (din care cel puțin
80% din mediul rural) înmatriculați în sistemul național de învățământ (învățământ
profesional și liceal - ISCED 3, nivel de calificare 3 și 4), la Colegiul „Alexandru cel
Bun” Gura Humorului prin programe de învățare la locul de muncă, în domeniile
Tehnician activități economice, Tehnician în turism, Tehnician în gastronomie,
Mecanic auto, Filator, Lucrător hotelier domenii preponderent din sectoare cu
potențial competitiv și de specializare inteligentă, identificate conform SNC și
SNCDI, în vederea inserției viitoare pe piața muncii a cel puțin 39 de elevi dintre
aceștia.
Grupul țintă va fi alcătuit din 181 de elevi de la Colegiul „Alexandru cel Bun”, situat
în orașul Gura Humorului, una dintre cele mai mare unități de învățământ
preuniversitar din zona, și una dintre cele mai mari din județul Suceava. Grupul țintă
va include elevi din învățământul liceal și profesional, din clasele a zecea, a
unsprezecea și a douăsprezecea de la specializările tehnician în turism, tehnician în
activități economice, tehnician în gastronomie, lucrător hotelier, filator și mecanic
auto, Colegiul „Alexandru cel Bun” fiind principalul furnizor de personal calificat,
pentru domeniul serviciilor, mecanica și industrie textilă din zona Gura Humorului.
Rezultatele principale ale proiectului sunt:
 181 de elevi selectați;
 181 de elevi participanți la programe de formare la locul de muncă;
 181 de convenții-cadru încheiate între partenerii de practică și elevii
participanți;






136 elevi certificați la încetarea calității de participant;
39 elevi care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant;
1 firmă de exercițiu înființată și înregistrată la ROCT;
4 medii de practică în interiorul unității de învățământ, în parteneriat cu
angajatorii - dezvoltate și funcționale:
 1 Cabinet firmă de exercițiu
 1 Atelier auto
 1 Atelier de gastronomie
 1 Cabinet activități economice

Proiectul va contribui la:
-

-

-

Îmbunătățirea relevanței sistemului de formare profesională pentru piața
muncii prin creșterea ratei de ocupare a tinerilor datorată angajării a minim
treizeci și nouă de elevi;
Creșterea participării și facilitarea accesului la programele de formare
profesională prin creșterea ponderii elevilor cuprinși în învățământul liceal
tehnologic și în învățământul profesional ca urmare a rezultatelor proiectului,
promovării unităților de învățământ și a rețelei extinse de parteneri, a
organizării de competiții profesionale și a elaborării unor instrumente
inovative de evaluare a competențelor profesionale;
Îmbunătățirea calității formării profesionale prin creșterea ponderii
absolvenților învățământului liceal tehnologic reușiți la bacalaureat, ca
urmare a participării grupului țintă la activitățile de consiliere și orientare
profesională;
Dezvoltarea inovării și cooperării naționale și internaționale în domeniul
formării profesionale ca urmare a identificării și încheierii de parteneriate cu
parteneri de practică și sociali.

Beneficiile proiectului vor fi cunoscute și multiplicate și în afara grupului țintă sau
a unității de învățământ sprijinite, atât prin intermediul rețelei de parteneri și de
colaboratori, a evenimentelor dedicate, cât și a altor programe de formare,
desfășurate și popularizate în afara proiectului.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020
Informații suplimentare:
Colegiul “Alexandru Cel Bun” Gura Humorului, Bulevardul Bucovina, Nr.41
Persoană de contact – prof. Mihaela URSACIUC, Manager proiect,
e-mail: albun@alexandrucelbun.ro

