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PROIECT „DATA = Dezvoltare Activă prin Tranziția Activă”
În perioada 01.04.2015 - 31.12.2015, Colegiul Național „A.T.Laurian” Botoșani
implementează, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Mihail

Kogălniceanu” Vaslui,

proiectul „DATA = Dezvoltare Activă prin Tranziția Activă”, cofinanţat din Fondul
Social

European

prin

Programul

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor

Umane 2007- 2013, Axa Prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa
muncii”, DM 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.
Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la școală
la viața activă și creșterea gradului de ocupare a viitorilor absolvenți. Prin
obiectivele sale, oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională de
grup și individuală și înființarea de firme de exercițiu, 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 (Botoşani, Neamţ, Suceava, Vaslui,
Bacău, Iaşi, Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş și Sibiu). Activitățile desfășurate în
cadrul proiectului susțin adaptarea activă a educaţiei la cerinţele pieţei muncii.
Astfel, pentru a sprijini procesul de planificare a carierei elevilor, din Colegiul
Național „A.T.Laurian”, la activitatea A5 - Consiliere și orientare profesională de
grup și individuală, au fost implicați 110 elevi. În cadrul acestui modul, în perioada mai
– august 2015, elevii au participat la activități de orientare și consiliere profesională,
ședințe de consiliere individuală și de grup, simulări de interviu și ateliere de formare a
abilităților și aptitudinilor transferabile necesare adaptării la piața muncii aflată într-o
continuă schimbare. De asemenea, elevii au participat la o tabără competițională
desfășurată la Gura Humorului, într-un cadru informal. Tabăra a prilejuit schimbul de
bune practici, dobândirea de experiențe noi și inițierea de parteneriate în vederea
desfășurării optime a activităților din cadrul firmelor de exercițiu. Pentru participarea la
această activitate elevii au beneficiat de o subvenție în valoare de 200 lei. În perioada
27- 31 octombrie 2015 au fost acordate aceste subvenții elevilor colegiului.
Conform activităților programate în proiect, în perioada iulie – noiembrie 2015, în
urma unei selecții, doar 67 din elevii aflați inițial în proiect au continuat activități în
cadrul firmelor de exercițiu (activitatea A6 – Firma de exercițiu - de la teorie la

practică). Și în cadrul acestei activități, la sfârșitul lunii noiembrie, elevii vor participa la
o tabără competițională finală în vederea promovării firmelor create în proiect. Le dorim
succes

și

inspirație

pentru

prezentarea

materialelor

promoționale

în

tabăra

competițională!
Echipa de proiect din Colegiul Național „A.T.Laurian” a coordonat activități
similare și în alte două licee implicate în proiect: Colegiul „Alexandru cel Bun ” din Gura
Humorului, Suceava și Liceul „Vasile Conta” din Târgu Neamț, Piatra Neamț.
Echipa de proiect

