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PRIMII PAȘI ÎN CARIERĂ
un proiect european în sprijinul absolvenților din județul Gorj
REZULTATE FINALE
In intervalul 29.04.2014 – 28.10.2015 Asociația Psihologilor Gorjeni, în parteneriat cu
S.C.PAIDEA S.R.L. și S.C.TDS ORSTA PROD S.R.L., implementează proiectului ”Primii pași în
carieră” – POSDRU/161/2.1/G/138092, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul proiectului.
Dezvoltarea aptitudinilor de muncă a 360 de elevi și studenți aflați în situaţia de tranziţie de la școală la
viaţa activă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii prin intermediul unor activităţi de consiliere în
carieră cu caracter inovator, care se vor concentra asupra creşterii relevanţei rezultatelor învăţării dobândite
la locul de muncă și, implicit, creşterea şanselor de ocupare ale elevilor şi studenților, activități care vor
determina și îmbunătăţirea calității serviciilor de orientare şi consiliere profesională.
Dezvoltarea activităților de consiliere în carieră, adresate elevilor și studenților, s-a realizat prin
înființarea a doua centre de consiliere, în municipiul Târgu Jiu. Activiățile din cadrul centrelor sunt susținute
de consilieri specializați. Serviciile oferite sunt axate în principal pe intervenția integrată, precum:
- informare și consiliere profesională
- asistență în planificarea carierei
- organizarea eveneimentelor ”zilele carierei”
- organizare stagii de practică
- organizare vizite de studiu etc.
Activitățile contribuie la creșterea gradului de adaptabilitate și integrare a elevilor și studenților pe piața
muncii.
În cadrul Centrelor de consiliere s-au utilizat metode de determinare a potenţialului atitudinal și
aptitudinal al persoanei în tranzitie de la școală la viața activă, trăsături de personalitate și caracteriale
(aptitudini cognitive, aptitudini psihomotorii, aptitudini senzoriale, aptitudini fizice, stabilirea nivelului de
cunoștinte, stabilirea deprinderilor, inventar pentru interese, surse de satisfactie profesională, personalitate).
Serviciile integrate de consiliere vor urmări stabilirea corespondenței dintre aspirațiile persoanei
consiliate și piața muncii, astfel încât aceștia să ia cea mai bună decizie în ceea ce privește dezvoltarea
carierei profesionale.

Grupul țintă stabilit pentru perioada de implementare a fost de 360 persoane, din care: Elevi –
260; Studenți – 100
REZULTATE OBTINUTE
LA FINALIZAREA PROIECTULUI
•

S-au înfiinţat 2 Centre de Consiliere în Carieră, în municipiul Târgu Jiu
- Centrul de Consiliere în Carieră APSG, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 36, Telefon: 0253 213 041
- Centrul de Consiliere în Carieră PAIDEA, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Telefon: 0253 222 227

•
•

În activitățile proiectului au fost cuprinși 440 tineri (337 elevi și 103 studenți).
Studenții provin de la Universitatea ”Constantin Brâncuși” și filialele din Târgu Jiu ale Universității ”Titu
Maiorescu”, Universității Libere Internaționale din Moldova, Universității București și Universității din
Craiova.
Elevi sunt școlarizați la liceele: Colegiul Tehnic ”Ion Mincu”, Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, Colegiul
Tehnic ”General Gheorghe Magheru”, Colegiul Auto ”Traian Vuia” și Colegiul Tehnic nr. 2.

•

•

Au participat la module de baza, 361 tineri (18 module).
Domeniile parcurse: comunicare, lucrul în echipă, creșterea stimei de sine, dezvoltarea creativității,
tehnici de căutare a unui loc de muncă.

•

După finalizarea etapei initiale, toți cei 361 de tineri au participat la modulele tematice.
Module tematice – 18 module: antreprenoriat, științele comunicării, artistic, IT, științe umaniste, științe
exacte.

•

Au fost organizate vizite de studiu la 25 angajatori din județ și din regiune pe urmatoarele domenii:

-

Turism-Servicii
în Tg-Jiu – la firmele: ELSIMIDA COM SRL, NIC&SUM SRL si CONSULT DICONT SRL ;
în Craiova – la firmele: AK POSTAL SERVICES HOLDING SA, ARTICUS COMPLEX SRL, POPECI
UTILAJ GREU SA
în Râmnicu Vâlcea – la firmele: OLTCARN CONSTRUCT SA, SALINA OCNELE MARI și MUZEUL
MĂNĂSTIRII COZIA

-

IT
în Tg-Jiu – la firmele: ELTOP SRL, INTERCOMPUTER SRL, EGERO SA
în Craiova – la firmele: AS COMPUTER SRL, EURO COMPUTER SRL, POPECI UTILAJ GREU SA

-

Auto
în Tg-Jiu – la firmele: INIDAN SRL, KILOMETRUL 0 SRL,NURVIL SRL
în Craiova – la firmele: FORD, POPECI AUTO SRL, AUTEC, AUTOTECHNIK SRL
• În total, la vizitele de studiu regionale au participat 95 de elevi, iar la vizitele de studiu locale - 72 de elevi.
Aceștia provin de la următoarele instituții de învățământ: Colegiul Tehnic nr. 2, Colegiul Auto ”Traian
Vuia”, Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” din Târgu Jiu;
• Organizarea evenimentului ”Zilele carierei”. Este un eveniment județean în cadrul căruia instituții ale
statului (AJOFM, Inspectorat scolar, Universitati, Licee, angajatori) au prezentat elevilor si studentilor
oportunitatile referitoare la cariera. In zilele de 21 si 22 aprilie a avut loc evenimentul Zilele Carierei la
care au participat peste 30 de persoane reprezentanti ai unitatilor de invatamant, si a institutiilor
reprezentative pentru piata muncii precum persoane reprezentative pentru meseria pe care o practica.
Au participat peste 200 elevi si studenti.

• Realizarea Buletinului Informativ – este realizat cu o frecventa lunara si este adresat atat elevilor și
studentilor cât si profesionaistilor din domeniul consilierii profesionale conținând informatii relevate pentru
activitatea de consiliere în cariera (sunt incluse modele de CV/ scrisoare de intentie, povesti de succes,
metode de autoexplorare a interereselor etc.). Au fost editate 17 Buletine Informative.
• Redactarea unui Ghid de informare și consiliere în carierăj. Acesta este destinat profesionistilor in
domeniu si cuprinde de la metode si tehnici de consiliere in cariere pana la bune practici in domeniu. Au
fost tiparite 100 exemplare.
• Începand cu luna ianuarie 2015, au fost organizate stagiile de practica la agentii economici cu experienta
relevanta la nivel local si regional, cu care au fost incheiate acorduri de parteneriat, in vederea participarii
elevilor si studentilor. Au fost organizate 10 stagii de practica la care au participat 108 tineri.
Durata de implementare a proiectului: 18 luni (29.04.2014 – 28.10.2015)
Valoarea eligibilă a proiectului: 2.149.704,00 lei, din care:

Asistenţa Financiară Nerambursabilă: 1.850.955,34 lei

Contribuția eligibilă a solicitantului: 42.994,08 lei
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