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Politica naţională şi mecanisme de facilitare a tranziţiei de la
statutul de elev la acela de angajat

n

Principalul mecanism de facilitare:
n

2

dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în situaţia de tranziţie de
la şcoală la viaţa activă pentru o inserţie eficientă şi facilă a acestora pe piaţa
muncii.
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Obiectiv stategic al tranziţiei la viaţa activă
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n

Principalul obiectiv este dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale
persoanelor aflate în situaţia de tranziţie de la şcoală la viaţa activă
şi, în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii.

n

Pe parcursul programelor de educaţie şi formare profesională vor fi sprijinite
activităţi care se vor concentra asupra creşterii relevanţei rezultatelor învăţării
dobândite la locul de muncă, precum şi asupra îmbunătăţirii serviciilor de
orientare şi consiliere profesională.

n

Prin acţiuni cu caracter inovator cum ar fi, de exemplu, firmele de exerciţiu
sau întreprinderile simulate, vor fi sprijinite activităţi orientate către creşterea
şanselor de ocupare ale elevilor şi studenţilor.
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Obiective operaţionale
n

Obiectivele operaţionale ale acestui DMI, vizate de actuala cerere de
propuneri de proiecte, sunt:
n

n

n

n
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Creşterea gradului de ocupare pentru viitorii absolvenţi de învăţământ secundar şi
terţiar;
Îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională;
Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor în rândul şcolilor, universităţilor,
întreprinderilor şi altor instituţii în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa
activă;
Monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii.
© technical training srl

@<#>MC

Tipuri de proiecte eligibile
n

Proiectele propuse vor contribui la realizarea următoarelor operaţiuni
orientative:
n

Sprijinirea programelor de învăţare la locul de muncă pentru elevi şi studenţi;

n

Sprijinirea iniţiativelor de parteneriat între şcoli, universităţi şi întreprinderi;

n

n

n

5

Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare în sprijinul
tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;
Monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii;
Dezvoltarea acţiunilor inovatoare în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoală la
viaţa activă.
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Grup ţintă eligibil

n

Grupul ţintă eligibil cuprinde următoarele categorii:
n

Elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ;

n

Studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ (licenţă şi master);

n

6

Personal din întreprinderi cu atribuţii de tutori (angajaţi ai instituţiilor/ organizaţiilor
în cadrul cărora elevii/ studenţii efectuează stagiile de pregătire practică; tutorii au
rol în organizarea stagiilor, îndrumarea, coordonarea şi evaluarea practicanţilor).
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Acţiuni în vederea îmbunătăţirii tranziţiei spre piaţa muncii
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n

Îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională;

n

Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor în rândul şcolilor, universităţilor,
întreprinderilor şi altor instituţii

n

Monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii.

n

Sprijinirea programelor de învăţare la locul de muncă pentru elevi şi studenţi;

n

Sprijinirea iniţiativelor de parteneriat între şcoli, universităţi şi întreprinderi;
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Acţiuni în vederea îmbunătăţirii tranziţiei spre piaţa muncii
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n

Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare în
sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;

n

Instruirea de personal din întreprinderi cu atribuţii de tutori (angajaţi ai
instituţiilor/ organizaţiilor în cadrul cărora elevii/ studenţii efectuează stagiile
de pregătire practică; tutorii au rol în organizarea stagiilor, îndrumarea,
coordonarea şi evaluarea practicanţilor).

n

Dezvoltarea acţiunilor inovatoare
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Activităţi eligibile propuse în proiecte
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n

Activităţi de organizare, implementare la un potenţial loc de muncă,
monitorizare, evaluare a stagiilor de pregătire practică pentru elevi, prevăzute
în curriculum-ul obligatoriu, pentru toate filierele şi profilurile din sistemul
naţional de educaţie;

n

Activităţi de organizare, implementare la un potenţial loc de muncă,
monitorizare, evaluare a stagiilor de pregătire practică pentru studenţi,
prevăzute ca obligatorii în planul de învăţământ;

n

Activităţi de dezvoltare, implementare, monitorizare şi evaluare a serviciilor de
consiliere şi orientare profesională a elevilor şi studenţilor;

n

Campanii de informare/conştientizare/ mediatizare;
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Activităţi eligibile propuse în proiecte
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n

Monitorizarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor de învăţământ
preuniversitar şi universitar, pe baza metodologiilor-cadru recomandate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi, respectiv, Agenţia
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior;

n

Activităţile de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi revizuire a
componentei locale a curriculum-ului (curriculum în dezvoltare locală – CDL);

n

Activităţile inovatoare care facilitează tranziţia de la şcoală la viaţa activă,
cuprinzând intervenţii cum ar fi dezvoltarea şi implementarea metodelor
interactive de învăţare firma de exerciţiu/ întreprinderea simulată.
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