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Activitatea 4. 

ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚARE

LA LOCUL DE MUNCĂ

SERVEL S.R.L.
Experți: 

Șerbănescu Elena – manager de proiect

Șerbănescu Virgil Marian – Responsabil firme de exercițiu 1

Serafim Cristinel Daniel - Responsabil firme de exercițiu 2

Ionescu Mihaela _ Responsabil grup tintă

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE, INOVAȚIE, CULTURĂ ȘI ANTREPRENORIAT
Experți: 

Badică Gabriela Camelia – Coordonator tehnic P1

Anghelache Durst Aurelia Ionela - Responsabil organizare concursuri/parteneriate

Carastoian Ramona Maria - Expert instrumente inovative/consiliere/evaluare 1

Vlad Liliana Nicoleta - Expert instrumente inovative/consiliere/evaluare 2

Badică Ionuț Cătălin - Expert instrumente inovative/consiliere/evaluare 3
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a) Desfasurarea activitatilor de formare si consultanta antreprenoriala 

b) Deschiderea firmelor de exercitiu

▪ 50 de elevi vor participa la un curs practic de 2 luni pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale

▪ Sesiunile de consultanță, deschidere și dezvoltare a firmelor de exercițiu vor fi susținute și coordonate de responsabilii

firme de exercițiu prin organizarea a grupuri de lucru de 5 persoane.

▪ Fiecare grup va beneficia de o sesiune de consultanță / saptamână desfasurată fie la școala participantă, fie la sediul

de proiect, timp de 3 luni

▪ In perioada de derulare a proiectului se vor inființa 10 firme de exercițiu

▪ Se vor organiza dezbateri de tip “café-dezbateri” cu antreprenori locali (minimum 10, din diverse domenii de activitate)

▪ Cei 50 de elevi din GT vor avea task-uri saptamânale și ținte tehnico-financiare clare

▪ Toate momentele importante din aceasta perioada vor fi postate pe canalul de YouTube pentru ca ceilalți colegi să

înteleagă mecanismul antreprenorial și să voteze cea mai bună firmă de exercitiu.

▪ Vor fi organizate 2 competiții antreprenoriale și târguri de firme de exercițiu
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❑ 12 concursuri pe meserii organizate 

❑ 12 premii acordate

Concursurile vor fi pregătite în liceele partenere și vor consta în derularea simultană a unor

probe practice pe echipe sau individuale, în funcție de specificul domeniului de calificare / calificarii și

de recomandarile tutorilor de practică. La finalul concursului se va organiza o gală de premiere la

sediul liderului de proiect.
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Desfașurarea activității:

❑ Târgul firmelor de exercițiu și competiția antreprenorială se vor ograniza simultan în cadrul taberei - servicii

achiziționate prin proiect.

❑ În fiecare zi de desfășurare a târgului se va prezenta o firmă. 

❑ Prezentarea va fi pregatită și expusă de echipa fiecărei firme în fața colegilor și a juriului. 

❑ Va fi transmisă online pe canalul de YouTube al proiectului și publicul va putea să voteze cea mai populară firmă.

❑ Juriul va anunța firma câștigatoare și partenerii proiectului vor anunța premiul publicului.

❑ Cele două echipe câstigătoare din fiecare an, vor primi premii în bani, bunuri și servicii de la sponsori locali.
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❑ 50 de elevi participanți

❑ 2 competiții si târguri pentru firme de exercițiu
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❑ Activități de sprijin și susținere organizate sub forma Job Club-urilor (La Job Club se ofera un mediu 

confortabil, suportiv, de valorificare si dezvoltare a resurselor si potențialului propriu. Scopul Job Club-ului este ca 

tinerii sa se cunoasca mai bine pe ei însisi, să-și descopere alte laturi ale potențialului lor, să-și clarifice mai bine 

vocația personală).

❑ Activități de tip cafenea (locații non-formale ce vor fi stabilite inclusiv cu contribuția grupului țintă), elevii, în

grupuri mici, sunt conduși într-o zona de dialog unde le sunt prezentate persoane integrate pe piața muncii care le vor 

relata povestea lor profesională în decursul a 30 de minute. Caracteristicile acestui tip de activitate se refera la 

facilitarea dialogului între adulți si tineri, peluarea unor modele sănătoase de persoane active pe piața muncii, este un 

proces proactiv, practic, care ofera suport în dezvoltarea relațiilor între generații, consolidează încrederea în sine.

❑ Discuții cu fosti elevi ai liceelor de unde provine grupul țintă pentru activitați non formale în care să se poata

evidenția aspecte care pot contribui la o mai buna inserție pe piața muncii din țară sau din străinatate.
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