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 și 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

Asociația Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing
și Cultură Organizațională are plăcerea de a vă invita să participaţi la
CONFERINȚA FINALĂ a 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.
Evenimentul va avea loc luni, 2 noiembrie 2015, între orele 14-17, la
Târgu Jiu – Restaurantul Rebecca, fiind adresat profesorilor, directorilor,
elevilor, partenerilor, colaboratorilor din cadrul proiectului, reprezentanților
mass-media. Vă transmitem alăturat agenda evenimentului.
Pentru înscriere vă rugăm să completați și să trimiteți formularul disponibil
aici, până la data 1 noiembrie 2015: http://goo.gl/forms/rvW7MeH5ia
Persoane de contact: Magdalena Criveanu – responsabil comunicare-informare, Diana
Brătucu – manager proiect, 0730250649, proiect.transel@gmail.com
În perioada 6 mai 2014 – 5 noiembrie 2015, ASCLMMCO, 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, a
implementat proiectul TRANSEL, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, având ca obiectiv
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.
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

Cu aleasă consideraţie,
Diana Brătucu – manager proiect
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AGENDA
CONFERINȚEI FINALE A PROIECTULUI
TRANSEL - Stagii de practică şi consiliere pentru o tranziţie facilă de la şcoală la viaţă
activă pentru elevii din județul Gorj
POS DRU/161/2.1/G/141724
Târgu Jiu, 2 noiembrie 2015, Restaurant Rebecca
14.00 – 14.30

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR (Welcome coffee)

14.30 – 14.35

CUVÂNT DE BUN VENIT

14.35 – 14.50

PREZENTAREA PROIECTULUI

14.50 – 15.10

PREZENTAREA PARTENERILOR PROIECTULUI
Asociația Societatea de Cercetare în Leadership, Management,
Marketing și Cultură Organizațională
Inspectoratul Școlar Județean Gorj
Asociația Mereu pentru Europa
UNIAUDAX - Centro de Investigação e Apoio ao Empreendedorismo
e Empresas Familiares

15.10 – 16.00

PREZENTAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI REZULTATELOR
PROIECTULUI
 Selectarea grupului țintă


Consilierea și orientarea profesională a elevilor



Activitățile suport pentru consiliere și orientare profesională



Stagiile de pregătire practică

Ghidul pentru organizarea și desfășurarea stagiilor de
pregătire practică din cadrul proiectului


Manualul de bune practici privind tranzitia de la școală la
viața activă


Studiul de cercetare privind serviciile de consiliere și
orientare în carieră a elevilor
Pauză masă
SESIUNE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
EVALUAREA ACTIVITĂȚII. CONCLUZII


16.00 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.00
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