Proiectul PREGĂTIREA PRACTICĂ-PRIMUL PAS SPRE UN LOC DE MUNCĂ
PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL
SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Newsletter
Perioada de implementare
ianuarie-martie 2013

Activități de management realizate de către echipa de implementare a
partenerului FORMARE STUDIA

Echipa de implementare a elaborat Raportul
de activitate pentru primul an de proiect. În raport
sunt prezentate rezultatele obţinute, comparativ cu
obiectivele proiectului şi rezultatele anticipate.
Monitorizarea s-a realizat pentru a vedea măsura în
care au fost atinse obiectivele, măsură dată de
gradul de satisfacţie a beneficiarilor, ce schimbări
ar trebui realizate în perioada următoare în
implementare a proiectului, pe ce trebuie să se pună
mai mare accent.

Raportul de monitorizare a fost prezentat în şedinţa Consiliului Director al AFS
și beneficiarului proiectului.
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Perioada monitorizată este ianuarie-decembrie 2012. Raportul are la bază
documentele de proiectare şi organizare a activităţilor, rapoartele de activitate
ale echipei de implementare, fişe de asistenţe la activităţi, răspunsuri ale
beneficiarilor

la chestionare sau interviuri, produsele de proiect, materiale

publicitare.
Monitorizarea s-a făcut pe fiecare activitate din graficul GANTT în care
echipa AFS este implicată conform acordului de parteneriat.
Corelat cu rezultatele obținute după primul an de
implementare, s-a elaborat Planul de acţiune pentru al
doilea an de proiect.
S-a realizat publicația Dezvoltarea personală şi deciziile
privind cariera-ghid pentru elevii de liceu,
Au fost concepute chestionare de aşteptări, chestionare de
nevoi și chestionare de satisfacție.
S-a planificat activitatea de consiliere cu grupul ţintă.
În luna martie a început cursul Managementul carierei care s-a desfășurat
conform programului. Astfel, formatorii Ilona Terescenco și Petra Vass au
lucrat cu colectivele de elevi: 10B, 10D, 11D, 10E, 10A, 10C.
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Pentru monitorizarea activității de consiliere s-au aplicat

chestionare de

satisfacție, s-au efectuat asistențe la activități, s-au luat interviuri elevilor grup
țintă și formatorilor.
În luna ianuarie echipa de implementare a participat la Masa rotundă,
organizată de partenerul principal, Liceul Tehnologic „Transporturi Căi Ferate”
Galați. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a prezenta audienței bilanțul
după un an de activitate. Au avut loc expuneri și dezbateri privind activitățile
derulate și activitățile viitoare.
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