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„Pregătirea practică – primul pas spre un loc de muncă”
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Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"

perioada de implementare a proiectului iulie – septembrie 2012
Cursul Managementul carierei a fost conceput cu scopul de a susţine elevii pentru
dobândirea competenţelor necesare integrării active pe piaţa muncii, crearea unei imagini
de sine corecte, învăţarea tehnicilor de căutare, ocupare şi menţinerea locurilor de
muncă, eficientizarea relaţiilor la locul de muncă.
În perioada martie-mai 2012 au participat la activităţile de consiliere organizate în cadrul
proiecului 300 elevi de liceu de la Grup Şcolar Transporturi Căi Ferate Galaţi. S-a
constatat o nevoie acută de consiliere la elevii de liceu.
Tematica cursului Managementul carierei a fost adaptată la nevoile grupului ţintă.
Elevii au participat la activităţi de ierarhizare a valorilor, de conştientizare a rolului şi
importanţei educaţiei oferite de şcoală în procesul dezvoltării lor personale în vederea
obţinerii pe viitor a succesului profesional. Modul de desfăşurarea a activităţilor a oferit
fiecărui elev şansa de a se implica activ, de a-şi dezvolta creativitatea şi mai ales
motivaţia învăţării.

Pentru monitorizarea impactului cursului Managementul carierei asupra grupului ţintă,
s-au aplicat chestionare şi s-au luat interviuri.
Prezentăm păreri ale elevilor.
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„ .....m-a ajutat să-mi dezvolt
„......m-a ajutat să
îmi dezvolt atenţia”

gândirea cu un pas mai mult”

„a fost util şi
plăcut”

„.....m-a ajutat să învăţ să
apreciez lucrul în echipă, deşi
sunt o persoană solitară”

„ am devenit mai realist în
privinţa responsabilizării
mele”

“mi-am dat seama că e foarte
important să obţii informaţii
pertinente înainte de a lua o
decizie legată de alegerea
locului de muncă”

„am putut comunica cu
formatorii pe o temă deosebit
de importantă- alegerea
viitoarei meserii și am
conștientizat importanţa
autocunoașterii în luarea unei
decizii care îmi poate afecta
destinul pe termen lung”

„sunt convins că îmi vor fi de mare
folos noile achiziţii: întocmirea unui
plan

de

dezvoltare

profesională;
„......m-a ajutat să înţeleg mai

prezentarea la interviu; rezolvarea

bine

amiabilă a unor situaţii conflictuale la

cum

funcţionează

intrepinderile şi cum va trebui să

locul de muncă”

ne comportăm în postura de
angajaţi”

„discuţiile din cadrul cursului de consiliere despre stima
de sine, respect, succes personal şi succes profesional,
ajutorul pe care l-am primit pe perioada practicii de la
tutore, mesele rotunde la care am participat, totul mi-a
deschis ochii şi am început să privesc spre viitor. Vă
mulţumesc domnilor profesori pentru grija pe care ne-aţi
purtat-o”
.
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Echipa de proiect a realizat materiale pentru elevi.
Buletinul informativ –Viitorul loc de muncă, cu oferte pe piaţa muncii în calificările
pentru care elevii grup ţintă în proiect sunt pregătiţi (electromecanică, electronică si
automatizări, mecanic, matematică-informatică);
Buletinul informativ - Cum ne pregătim pentru viitorul loc de muncă, cu sfaturi utile
pentru realizarea unui CV impecabil si pregatirea pentru interviu.
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