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În perioada 1 aprilie 2015 - 31 decembrie 2015, Colegiul Național ,,A.T.Laurian” din Botoșani este partener P1 în
cadrul unui proiect POSDRU ce vizează corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, în cadrul Axei prioritare 2
„Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la școală la o
viaţă activă”.
Proiectul ,,Dezvoltare Activă prin Tranziția Activă” (DATA) este implementat de către Liceul Teoretic “Mihail
Kogălniceanu” Vaslui în calitate de beneficiar. Ceilalți parteneri sunt: Colegiul Național ”Dr. Ioan Meșotă”, Brașov,
Colegiul Național ”Al. Papiu Ilarian”, Tg.Mureș. Colegiul Național „A.T.Laurian” coordonează activitatea din două unități
școlare, respectiv Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului și Liceul „Vasile Conta” din Târgu Neamț.
Proiectul contribuie la dezvoltarea de competențe necesare construirii unei cariere de succes și la implicarea
activă a unui număr de 1200 de elevi din 12 județe (Bacău, Iaşi, Botoşani, Neamţ, Suceava, Vaslui, Alba, Braşov, Covasna,
Harghita, Mureş și Sibiu), fiecare dintre parteneri având alte două instituții școlare colaboratoare. Acest grup țintă
beneficiază de servicii de consiliere, orientare profesională de grup și individuală, experimentând în cadrul unor firme de
exercițiu și a unor tabere competiționale situații ce au drept finalitate facilitarea tranziției de la școală la viața activă și
creșterea gradului de ocupare pe piața muncii.
Prin pachetele educaționale oferite se identifică preferințele și aptitudinile elevilor, opțiunile lor de evoluție
profesională sau de angajare și se asigură armonizarea pragmatică și eficientă a sistemului de educație cu dinamica pieței
muncii. Programele de educație și formare profesională desfășurate în firmele virtuale de exercițiu presupun: instruire
antreprenorială, instruire financiar - contabilă cu ajutorul softului INFORMATICS, instruire de marketing, inițierea în
realizarea de tranzacții comerciale etc. Elevii își însușesc astfel elemente fundamentale pentru o bună adaptabilitate
socio-profesională.
În același timp se obține crearea și consolidarea unei rețele de parteneriate între licee ce vizează dezvoltarea unui
sistem integrat și inovativ de învățare, parteneriate care fac posibilă valoarea adăugată a proiectului. Proiectul
promovează egalitatea de șanse și nediscriminarea și răspunde, prin activitățile de informare, consiliere sau
conștientizare, unor nevoi reale ale tinerilor. Acestea sunt relevate de indicatori economici, sociali ce evidențiază
necesitatea îmbunătăţirii inserţiei viitorilor absolvenți pe piaţa muncii.
Accesul la informațiile despre proiect și activitățile acestuia vor fi prezentate public prin comunicate de presă,
materiale informative sau vor fi diseminate online ceea ce permite multiplicarea rezultatelor la un număr extins de
persoane. Sustenabilitatea acestui proiect este asigurată de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, din bugetul local obținându-se o cofinanțare de 2%.
Expert informare și publicitate
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