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Proiectul ’’Crearea mediului de practică pentru elevii din învățământul profesional din localitatea Sfântu 

Gheorghe’’ a fost lansat în luna iulie 2018, și obiectul general al proiectului este dezvoltarea competențelor 

tehnice și transversale pentru elevii din învățământul secundar superior din Sfântu Gheorghe. 

Proiectul se subscrie Priorității de investiții 10.iv (POCU 2014 – 2020), are o durată de 24 de luni, și este 

implementat de nivelul parteneriatului creat între: Camera de Comerț și Industrie Covasna (CCI CV în 

calitate de Lider de Parteneriat) și Kristo Srl, Asociația Serviciurilor Auto din Sfântu Gheorghe (ASASF), 

Fundația Culturală Tehnico Științifică ’Puskas Tivadar’’ și Ariadne Impex Srl. 

În perioada noiembrie-decembrie 2019 și ianuarie 2020 s-au continuat cu succes activitățiile și evenimentele 

din cadrul proiectului. 

Activitate cea mai importantă al proiectului reprezintă întâlnirile de practică care s-au continuat și în această 

perioadă. S-au susținut ore de practică în cadrul cărora eleviilor li s-a prezentat informații despre: scule și 

portsculele la freza NC și CNC, programare pe CNC, bază mașini, programe simple, calcularea turației și 

avansul, bazele electronicii analogice, simboluri folosite în circuite electronice, scheme electronice, 

componente electronice pasive, componente electronice active și realizarea schemelor electrice cu ajutorul 

softurilor specializate, schimbarea filtrului de combustibil și modul de diagnostizare VCDS, rezistoare, 

condensatoare, realizarea cablajelor imprimate cu ajutorul softurilor specializate, componente electronice 

active, materiale semiconductoare, diode și tranzistoare. De asemenea au început desenarea/planificarea în 

3D cu programul Solidworks și s-a discutat și despre Lucrarea de diplomă. 

 

Începând de luna noiembrie a avut loc elaborarea programului pentru întâlnirile de firme de exercițiu; s-a 

făcut informarea privind programul, s-au organizat înscrierile și s-au afișat rezultatele. În cadrul întâlniriilor 

s-a prezentat date generale despre firme, tipuri de firme și completarea documentelor necesare pentru 

preluarea firmei de pe pagina ROCT. În cadrul modulului Teme Orizontale s-a elaborat șase materiale de 

predare împreună cu șase prezentări ppt, iar cu completarea testului ecologic de către elevi , s-a finalizat 

modulul Teme Orizontale.  

 

Simultan s-a lucrat la dezvoltarea strategiei de implicare al firmelor noi. S-a stabilit programul de lucru 

pentru elaborarea documentelor de bază – statut, strategie, plan de acțiune – și culegerea datelor firmelor 

care vor semna parteneriatul. S-au organizat întâlniri cu elevii în scopul de a completa chestionare cu 

întrebări legate de planurile de viitor al acestora, părerea lor despre practica avută la firme, idei despre locul 

de muncă prefectă, precum și de lucruri de interes. Paralel s-a lucrat și la o evaluare în cadrul firmelor 

participante referitor la necesitatea de capital uman și posibilitățile pe care ei poate să le ofere elevilor 

absolvenți, astfel facilitând colaborarea celor două părți. S-au făcut demersuri privind organizarea unor 

vizite la diferite ateliere de reparație și în afara orelor de practică planificate în cadrul proiectului, scopul 

cărora fiind familizarea eleviilor cu sistemul lor de lucru. În cadrul întrunirii anuală a service-urilor a avut 
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loc promovarea proiectului și prezentarea activităților și s-a strâns informații despre alte posibilități privind 

educarea extrașcolară a elevilor care se găsesc în țară. 

 

O altă acțiune esențială a proiectului este organizarea și susținerea serviciilor de consiliere profesională, 

care va fi asigurată pentru toți membrii grupului țintă și este organizată în corelație cu anul de practică. 

Acțiunea se desfășoară pe trei etape, demersurile pentru organizarea si crearea grupurilor pentru prima 

întâlnire, fiind deja începute. Pe parcursul luni decembrie a fost prima întâlnire de grup fiind participat 138 

de participanți la evenimentele organizate. 

Scopul întâlniri a fost de a atrage participanții să-și cunoască abilitățile, punctele forte și oportunitățile de 

alegere a carierei, care pot determina opțiunile lor de practică.  

 

De asemenea au avut loc postări/mesaje săptămânale pe platforma de social-media al proiectului privind 

activitățile desfășurate, beneficiile practicii și oportunitățile de angajare în sector, care vor rămâne 

disponibile și pot fi urmărite pe toată durata proiectului, în mediul online: 

 
https://www.facebook.com/tanuljszakmat/ 
 

http://www.invatameseria.ro/ 
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