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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 aprilie-iulie 2020 s-au continuat cu mici modificări, dar cu succes activitățiile și evenimentele
din cadrul proiectului. Având în vedere că starea de urgență din cauza pandemiei COVID-19 a persistat și
în luna mai 2020, pe care a urmat starea de alertă, echipa de proiect a optat pentru continuarea implementării
proiectului, lucrând și participând online la activitățiile proiectului până la încetarea stării de urgență.
În această perioadă s-a încheiat activitate cea mai importantă al proiectului, întâlnirile de practică. Înainte
de finalizare însă s-a lucrat la produsele finite pentru fiecare domeniu: pentru macheta Școlii Puskás Tivadar
a fost elaborată o clădire printată 3D, planificată de elevi; iar tocătorul a fost vopsit și asamblat. A avut loc
și elaborarea Certificatelor care au fost predate celor 92 elevi care le-au obținut. S-a întocmit un raport anual
al subactivității, conținând următoarele date: 27840 ore de practică în cele 3 domenii efectuate la firme,
3087 ore de practică efectuate în mediul de practică. Pe durata practicii au fost incluse livrarea modulului
de 40 ore pentru dezvoltarea competențelor digitale a elevilor, derulat prin implicarea tutorilor și
coordonatorilor partenerilor. Modulele Teme Orizontale (4 ore) au fost predate de către Tutori, și Expertul
Teme Orizontale în luna martie și aprilie. Au fost încheiate cele 215 convenții de practică între organizatorul
de practică, partenerul de practică și practicanți, caietele de practică, precum și Fișele de evaluare pentru
fiecare domeniu au fost completate electronic. Din cei 154 de elevi prezenți la orele de practică 102 au arătat
progres, 22 de elevi au arătat regres, 30 de elevi au arătat stagnare, 61 elevi nu s-au prezentat la orele de
practică, astfel nu s-a reușit expertizarea dezvoltării lor. În concluzie se poate afirma că conform calculării,
66% dintre elevi din grupul țintă au prezentat dezvoltare mulțumit de proiect și a orelor de practică și
rezultatul R7 a fost supra realizat.
În această perioadă s-au continuat întâlnirile de firme de exercițiu online, în cadrul cărora s-a prezentat
diferitele departamente ale unei firme, cu precădere la departamentul de vânzări și financiar, s-a vorbit
despre tranzacțiile pe pagina ROCT și despre emiterea facturilor.
Concursurile pe meserie, organizate și în anul precedent, constituie o activitate de succes în cadrul elevilor
participanți, astfel experții au făcut tot posibilul ca evenimentul să poată să aibă loc și anul acesta chiar și
în situația generată de pandemie COVID-19. Astfel evenimentul s-a organizat cu respectarea legislației și
impunerea normelor de siguranță. Sălile au fost dezinfectate în fiecare zi înaintea evenimentului, la fel și
după terminarea concursului. Participanții au avut voie să intre în săli după măsurarea temperaturii și după
dezinfectarea mâinilor, purtând echipament de protecție, urmarea traseul și respectând distanța de 1,5 m față
de celelalte persoane. De asemenea era nevoie de completarea unei declarații pe propria răspundere și a unui
chestionar, iar timpul petrecut în săli era de maximum 3 ore cu pauze de 20 de minute, timp în care sălile
erau eliberate pentru dezinfectare periodică. La evenimentul de 3 zile au participat în total 14 elevi: 5 elevi
la domeniul auto pe data de 20.05.2020, 6 elevi la domeniul mecanică pe data de 21.05.2020 și 3 elevi la
domeniul electrotehnică pe data de 22.05.2020.
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O altă acțiune esențială a proiectului este organizarea și susținerea serviciilor de consiliere profesională,
care a fost asigurată pentru toți membrii grupului țintă și este organizată în corelație cu anul de practică.
Datorită situației cauzate de pandemie, toate întâlnirile de grup au fost ținute online, la care au participat în
total 77 de elevi. La fel s-a procedat și în cazul întâlnirilor individuale, în cadrul cărora a fost luată legătura
cu 90 de elevi. 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,
s-a lucrat la elaborarea CV-urilor pentru elevii consiliați, care a fost încărcate pe siteul proiectului legat pe
fiecare profil al elevului, facilitând astfel găsirea unui loc de muncă în profesia dobândită.
Din inițiativa managementului s-a introdus în proiect o nouă activitate pentru facilitarea găsirii unui loc de
muncă pentru elevii participanți și anume organizarea unei Burse de angajări într-o formă inedită. Experții
au început demersurile premergătoare evenimentului, au avut loc achizițiile necesare, precum și pregătirea
platformei online. Pe această platformă au fost uplodate în primul rând profilele elevilor participanți cu CVurile și rezultatele testelor făcute în cadrul proiectului, dar noutatea platformei consta în posibilitatea
înregistrării firmelor interesați de a participa la eveniment și dornici să se facă angajări. Cu ajutor platformei
se puteau stabili în prealabil întâlniri la fața locului. Pentru succesul evenimentului au fost contactați firmele
locale din domeniu, precum și partenerii proiectului, însă s-a dat drumul și la o campanie masivă de
promovare prin toate canalele de comunicare. Evenimentul în sine a avut loc în perioada de 7-9 iulie 2020,
organizat într-un spațiu confortabil amenajat pentru convorbiri între participanți. Dotat cu video wall și cu
displayuri TV cu stand, iar în timpul pauza de cafea cei prezenți au avut ocazia să savureze și o cafea bună/un
snack în aer liber. Având în vedere contextul actual, organizatorii au asigurat toate măsurile necesare pentru
desfășurarea evenimentului în bune condiții din punct de vedere sanitar, conform HOTĂRÂRE nr. 476 din
16 iunie 2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și MĂSURI din 16 iunie 2020
pentru diminuarea impactului tipului de risc. Au avut loc următoarele măsuri: pregătirea traseului, stație de
dezinfecție la intrare, tavă dezinfecție încălțăminte și măști pentru participanți, mănuși și măști pentru
personalul de la recepție. Înainte de deschidere s-au ținut instructaje atât pentru echipa de proiect cât și
pentru participanți al evenimentului Bursei de angajare. Deschiderea Oficială a fost transmis prin facebook
Live, a durat o oră. În total au participat aproximativ între 180 - 200 persoane dintre care unele au fost
prezente în mai multe rânduri, în zile diferite. În total au participat 55 firme (20-25 de mai multe ori în zile
diferite) și 76 elevi absolvenți (din care 40 absolvenți au participat în mai multe zile).
De asemenea au avut loc postări/mesaje săptămânale pe platformele 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/
https://www.instagram.com/invatameseria/
https://www.youtube.com/channel/UCOpdrSQFm69lgHhhj35LGCQ

http://www.invatameseria.ro/

