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Conferinta lansare proiect: Practica în întreprindere simulată
POSDRU/109/2.1/G/81777

Bucureşti, 22.02.2012, Convex Network, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi
Qipa Individual Development şi Colegiul Tehnic Energetic, anunţa organizarea conferinţei de presă
pentru lansarea proiectului Practica în întreprindere simulată.
„Practica în întreprindere simulată” este un proiect derulat în perioada ianuarie 2012- iunie
2013, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa
muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoală la viaţă activă".
Dinamica economico-socială actuală îi pune pe absolvenții de liceu în fata unor exigențe din
ce in ce mai crescute manifestate pe piaţa forţei de muncă. Astazi, angajatorii iși doresc specialiști
foarte bine pregatiți teoretic și practic, care pot intra in activitate intr-un timp scurt, cu un efort de
invațare mult diminuat. Obiectivul general al proiectului este de a avea tineri absolvenți mai bine
pregătiți pentru a face față provocărilor inserției pe piața muncii sau continuării studiilor și pentru
a-și canaliza eforturile de dezvoltare într-o direcție care sa integreze vocatia lor și dezvoltarea de
competențe si abilități cerute de angajatori. Proiectul pune bazele unui sistem inovativ şi eficient
de corelare a calificărilor şi competenţelor elevilor cu cerinţele specifice necesare pe piaţa muncii.
Procesul educaţional va fi compus din sesiuni de practică în întreprinderea simulată care au
ca scop dezvoltarea de aptitudini şi deprinderi profesionale practice elevilor în vederea facilitarii
inserției lor pe piața muncii. În completarea practicii virtuale, proiectul îşi propune să furnizeze
consiliere şi orientare vocaţională membrilor grupului ţintă, care vor asigura acestora șanse de
integrare sociala și profesionala.
Grupul ținta al proiectului “Practica în întreprindere simulată” este reprezentat de 80 elevi de liceu
din anii terminali in cadrul partenerului național Colegiul Tehnic Energetic.
Evenimentul de lansare al proiectului se va desfăşura la Colegiul Tehnic Energetic
(Str. Podul Giurgiului Nr. 5, Sector 5, Bucureşti), joi, 23 februarie 2012, ora 11:00.

Manager de proiect: Cristian Pielescu
* Pentru mai multe informaţii: E-mail: posdru@convex-network.ro , Tel.: 004 0744 317 068
* Această conferinţă este oferită gratuit.
Investeşte în oameni!
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