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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 ianuarie-aprilie 2020 s-au continuat cu mici modificări, dar cu succes activitățiile și
evenimentele din cadrul proiectului. Odată cu declararea stării de urgență din cauza COVID 19 pe data de
13 martie 2020, echipa de proiect a optat pentru continuarea implementării proiectului, astfel toți experții și
elevii lucrează și participă online la activitățiile proiectului până la încetarea stării de urgență.
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: desen
tehnic, programare pe CNC, mașini de găurit, verificarea sistemului de frânare și schimbarea de frâne,
precum și a filtrului de aer și a filtrului de polen, componente electronice pasive, componente electronice
active și realizarea cablajelor cu ajutorul softurilor specializate, schimbarea filtrului de cabin și a becurilor
electrice, programul VCDS, diode și tranzistoare, cuțite de strung. În luna martie s-a început predarea
materialelor elaborate în cadrul modulului Teme Orizontale de către tutori. De asemenea au început lucrările
la produsele finite, s-a elaborat planul tehnic pentru macheta Școlii Puskas Tivadar, după care elevii s-au
putut apuca de desenare/planificare în 3D cu programul Solidworks, iar la tocătorul s-au efectuat numeroase
teste pentru identificarea problemelor.
În această perioadă s-au continuat întâlnirile de firme de exercițiu, în cadrul cărora s-a prezentat date
generale despre firme, tipuri de firme, programe de contabilitate, gestiune, facturare, planificarea resurselor
în cardrul unei întreprinderi, sisteme ERP și participanții au încărcat mai multe servicii pe pagina ROCT.
Tot în cadrul acestei activități s-au demarat pregătirile pentru Concursul Business Plan, faza locală: s-a
elaborat Metodologia pentru concurs, iar elevii au început înregistrarea la competiție. Concursul a avut loc
pe data de 17 februarie 2020, la care au participat toate trei grupe dintre care câștigătorul a fost grupa electro,
pe locul doi a terminat grupa mecanică, iar pe locul trei a fost nominalizată grupa auto.
Simultan s-a lucrat la dezvoltarea strategiei de implicare al firmelor noi. Au avut loc cercetări privind
portalurile de muncă, mai exact modul de prezentare al locurilor de muncă pentru proaspăt absolvenți din
domeniile mecanică, auto și electro, care vor putea fi folosite în cadrul parteriatului în scopul de a prezenta
locurile de muncă într-un mod captivant și atrăgător pentru absolvenții care sunt în căutarea unui loc de
muncă. De asemenea s-a întocmit un draft de Plan de organizare și funcționare al parteneriatului, și au
început discuțiile cu potențiali parteneri, adică firme din domeniu care ar fi dispuși de colaborare în anul
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acestă. S-au propus datele posibile pentru Evenimentul de parteneriat și s-a discutat despre webdesign-ul
aplicației: structura de aplicație, cunținuturi pentru aplicație. De asemenea s-a discutat despre introducerea
unui examen probă practică la finalizarea stagiului, care se poate folosi de către elevi ca și o referință la
angajările în viitor, iar introducerea acestora în baza date al asociației, pot fi utile și pentru angajatori.
Deoarece modulul Teme Orizontale a fost finalizat, documentele elaborate au fost aprobate și predate către
tutori. Paralel s-a lucrat la dezvoltarea unei baze de date complexe cu potențiali parteneri. S-au strâns
informații despre firme atât din județul Covasna cât și din județele învecinate care își desfășoară activitatea
în domeniile vizate de proiect. S-a concetrat pe o nouă modalitate de a căuta loc de muncă/angajat, prin
studierea platformei de matchmaking, care poate fi folosită pentru găsirea celor mai bune potriviri între
candidat și poziție. Avantajul acestei modalități constă în punerea la dispoziție unei baza de date generoasă
cu profiluri de potențiale angajați și angajatori, pe baza criteriilor agreate de fiecare, se pot construi
colaborări pe termen lung. Pentru punere în funcțiune a acestei modalități, experții au început deja
întocmirea profilelor eleviilor participanți.
Concursurile pe meserie, organizate și în anul precedent, constituie o activitate de succes în cadrul eleviilor
participanți, astfel experții s-au apucat deja de organizarea și planificarea organizării acestora. S-a elaborat
și s-a finalizat metodologia și regulamentul evenimentului, experții au definit probele de practică pentru
fiecare domeniu și au stabilit noi date al concursurilor datorită situației de urgență, conform căreia
concursurile vor avea loc în perioada 22-24 aprilie 2020: 22 aprilie 2020 – domeniul auto, 23 aprilie 2020
– domeniul mecanică, 24 aprilie 2020 - domeniul electro. Au început și înscrierile pentru concursuri, în
urma cărora s-au înscris 25 de elevi: 7 elevi la domeniul auto, 9 elevi la domeniul mecanică și 9 elevi la
domeniul electro. Pentru membrii juriului s-a căutat antreprenori din domenii și s-a și trimis invitații pentru
participare la evaluarea elevilor la probele de concurs. Având în vedere că situația de urgență persistă pe
plan național, a fost nevoie de reprogramarea concursurilor pe perioada 20-22 mai 2020.
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.
Scopul întâlnirilor 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. Tot în cadrul acestei acțiuni, se lucrează
la elaborarea CV-urilor pentru elevii consiliați, care urmează a fi încărcate pe platforma de matchmaking,
facilitând astfel găsirea unui loc de muncă în profesia dobândită.
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/

