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OBIECTIV SPECIFIC 1
Dezvoltarea aptitudinilor si competentelor profesionale a 190 de elevi din
invatamantul învăţământul secundar şi terţiar non-universitar prin participarea
la programe de invatare la locul de munca/stagii de practica la agenti
economici din domeniul agroalimentar in vederea integrarii pe piata muncii.

Obiective propuse

OBIECTIV SPECIFIC 2
Orientarea si consilierea profesionala a minim 190 de elevi din invatamantul
preuniversitar învăţământul secundar şi terţiar non-universitar in vederea
pregatirii acestora pentru viata activa si cresterea adaptabilitatii lor pe piata
muncii.



In cadrul acestei activitati s-a pus accentul pe dezvoltarea abilitatilor
elevilor de a-si cauta activ si informat un loc de munca astfel incât, dupa
finalizarea invatamantului secundar si tertiar, sa isi poata gasi mai usor un
loc de munca. 

Scopul activităţii este ca elevii să înveşe modalităţi de angajare, inclusiv
despre modalitati de angajare online – care sunt site-urile pe care poti
aplica, cum trimiti o aplicatie online la o firma, cum poti verifica daca un
angajator exista, etc. dar şi ce trebuie să facă pentru a începe o afacere.

Obiectiv propuse în cadrul activităţii



INDICATORII DE REZULTAT
-Persoane (elevi/ ucenici) certificate la încetarea calităţii de participant- 80% din
grupul tinta al proiectului (190) – din care din mediul rural estimam aprox. 120
de persoane (minim 63,15% din grupul tinta total al proiectului)
-Persoane (elevi/ ucenici) care urmează studii/cursuri de formare la încetarea
calităţii de participant – 12% din grupul tinta al proiectului (190) – aprox. 23 de
persoane
-Persoane (elevi/ ucenici) care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de
participant – 25% din grupul tinta al proiectului (190) – aprox. 48 de persoane

INDICATORI DE REALIZARE
-Persoane (elevi/ ucenici) care beneficiază de
sprijin pentru participarea la programe de
educaţie/FP – 190 din care estimam ca minim
120 de elevi vor proveni din mediul rural



Organizarea de evenimente tip Biblioteca vie

Minim 150 de elevi implicaţi în activitatea 2.2

Realziarea a min 5 vizite de lucru la marii angajatori din domeniu agricol si

alimentar, inclusiv in alte judete prin care elevii sa cunoasca direct

potentialii angajatori. Vizitele de studiu vor avea durata de o zi si vor

include masa si transportul participantilor.

 

Rezultatele propuse



Activităţi

BIBLIOTECA VIE
S-au organizat 48 de evenimente
de tipul Biblioteca vie cu
profesionişti din diverse domenii

WORKSHOP-URI
cu teme de mobbing,
gestionarea emoţiilor, interviul
de angajare, relaţi iprofesionale
sănătoase, educaţie financiară şi
juridică etc.

GHIDURI 
S-au realizat ghiduri cu informaţii despre aplicarea pentru un job, despre interviul
de angajare, munca în diverse ţări străine, dar şi cum se realizează un Plan de
afaceri şi cum se poate aplcia la finanţări nerambursabile



Dezvoltarea abilitatilor de
angajabilitate a elevilor din
liceele agricole în imagini



Biblioteca vie

CĂTĂLIN
MOROŞANU
invitat
luptător şi antrenor

DENIS ŞTEFAN

actor şi antreprenor

NICOLAE PÎRVU
agent vânzări utilaje
agricole



WORKSHOP-URI

MOBBING LA
LOCUL DE MUNCĂ
MAI 2021

EDUCAŢIE JURIDICĂ

Aprilie 2022

EDUCAŢIE
FINANCIARĂ
Aprilie 2022



5 VIZITE DE LUCRU 

care s-au derulat ala nagajtori din domeniu agricol şi la unităţi de învăţământ

48 DE EDIŢII BIBLIOTECA VIE

150 DE ELEVI

au avut loc de-a lungul proiectului. Meseriile prezentate au fost dintre cele mai
diverse: capitan de vas, kinetoterapeuti, actor, luptator K1, agenti de politie,
cosmetician etc.

au participat la activităţile de tip Biblitoeca Vie. Cele mai de succes "Biblioteci"
au fost evenimentele cu invitaţii Cătălin Moroşanu, Denis Stefan, George
Tanase şi Nicolae Pîrvu.

REZULTATE
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