Investește în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: TRANSEL - Stagii de practică şi consiliere pentru o tranziţie facilă de la şcoală la viaţa activă pentru elevii din
județul Gorj
Contract nr: POS DRU/161/2.1/G/141724
Beneficiar: Asociația Societatea de Cercetare in Leadership, Management, Marketing și Cultură Organizațională
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Asociația Mereu pentru Europa și UNIAUDAX – Centro de Investigação e Apoio ao
Empreendedorismo e Empresas Familiares din Portugalia

INVITAŢIE
Asociația Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing și Cultură
Organizațională și Inspectoratul Școlar Județean Gorj au plăcerea de a vă invita să participaţi la
SEMINARIILE DE DISEMINARE A STUDIULUI DE CERCETARE realizat în cadrul proiectului
TRANSEL - Stagii de practică şi consiliere pentru o tranziţie facilă de la şcoală la viaţa
activă pentru elevii din județul Gorj, cod contract POS DRU/161/2.1/G/141724.
Evenimentele vor avea loc la Târgu Jiu, astfel:
- Miercuri, 28 octombrie 2015, ora 14.00, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Magheru” ;
- Joi, 29 octombrie 2015, ora 14, Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” ;
- Vineri, 30 octombrie 2015, ora 14, Colegiul Tehnic ”Henri Coandă.”
În cadrul activității A.8.Realizare studiu de cercetare si diseminarea acestuia, a fost
realizat Studiul de cercetare privind serviciile de consiliere şi orientare în carieră a
elevilor, activitate organizată și coordonată de ISJ Gorj, partener în cadrul proiectului.
Cercetarea a avut ca scop:
 Aprecierea stării de fapt actuale privind importanţa, relevanța si calitatea serviciilor de
consiliere și orientare în cariera a elevilor desfășurate în mediul educațional, precum și nevoile
tuturor factorilor implicați direct și indirect în aceasta activitate (elevi, profesori, directori,
consilieri, părinți, reprezentanţi ai comunității locale);
 Aprecierea abilităților si cunoștințele dobândite de grupul țintă ca rezultanta a participării
la proiect.
Vă transmitem alăturat agenda evenimentului.
Înscrierea la unul dintre aceste evenimente se realizează la Inspectoratul Școlar Județean
Gorj - dl inspector școlar Adrian Popescu – coordonator studiu de cercetare proiect: telefon:
0726465000, email: popadictin@yahoo.com
În perioada 6 mai 2014 – 5 noiembrie 2015, ASCLMMCO implementează proiectul alături de
partenerii săi: Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Asociația Mereu pentru Europa și UNIAUDAX – Centro
de Investigação e Apoio ao Empreendedorismo e Empresas Familiares din Portugalia, fiind cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013.
Obiectivul general al acestuia vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor din
învățământul secundar din județul Gorj pentru facilitarea tranziției acestora de la școala la viața activă și
pentru îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii prin consiliere și orientare profesională, activități
suport pentru consiliere și organizarea de stagii de pregătire practică în cadrul unor parteneriate cu agenți
economici din Romania și din Portugalia.
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 400 de elevi din județul Gorj care au participat la
activități precum:
 consiliere și orientare profesională: teste şi activităţi de autocunoaştere, familiarizarea cu
instrumetele specifice angajării, resurse pentru cautarea unui loc de muncă/studii superioare etc. - 400
elevi;
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 activități suport pentru consiliere și orientare profesională: dezvoltare personală - comunicare,
lucrul în echipă, rezolvarea de probleme, leadership etc.; vizite de studiu în instituţii de învăţământ
superior; excursii tematice în companii; întâlniri cu reprezentanți ai ONG, ai agenților economici, ai
instituțiilor publice, ai universităților etc. – 400 elevi.
 2 tabere de dezvoltare personală și profesională – 40 elevi;
 stagii de pregătire practică în România – 70 elevi de la filiera tehnologică;
 stagii de pregătire practică în Portugalia – 30 elevi de la filiera tehnologică.

Pentru informații suplimentare privind proiectul și rezultatele acestuia, vă invităm să
accesați website-ul: www.transel.ro și pagina de Facebook: www.facebook.com/proiect.transel

Persoană de contact:
Inspector școlar Adrian Popescu – coordonator studiu de cercetare – ISJ Gorj:
telefon: 0726465000, email: popadictin@yahoo.com

Cu aleasă consideraţie,
Diana Brătucu – manager proiect
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