Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de
la școală la viața activă
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investește în oameni !”
AXA PRIORITARĂ 2 – “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 2.1 – “Tranziția de la școală la viața activă”
Obiectivul principal al proiectului este de a contribui la dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor - persoane aflate în situația de tranziție de la școala
postliceală sanitară la viața activă, prin îmbunătățirea stagiilor de pregătire practică și a serviciilor de orientare și consiliere profesională oferite acestora,
asigurându-se premisele unei mai bune inserții a absolvenților pe piața muncii.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, am dezvoltat următoarele activități:
 Imbunatatirea stagiilor de practică pentru 500 de elevi ai scolilor postliceale sanitare din țară;
 Organizarea de sesiuni de training transnaționale pentru 200 de tutori,
 Îmbunătățirea serviciilor de orientare și consiliere profesională pentru 500 de elevi, prin:
 Campanii de informare/conștientizare/mediatizare a posibilităților de inserție a absolvenților pe piața muncii.
Materialele oferite în cadrul campaniei oferă elevilor posibilitatea de a conștientiza importanța și nevoia de pregătire practică într-o unitate medicală în
vederea adaptării lor, ca viitori absolvenți ai școlilor cu profil sanitar, la cerințele pieței muncii din sectorul sănătății.
In cadrul grupului tinta, la nivelul judetului Olt, au fost selectati 10 elevi din anul de invatamant postliceal II si III :
Scoala Postliceala Carol Davila Slatina- 6 elevi, Scoala Postliceala Carol Davila Caracal- 2 elevi si Scoala Postliceala Christiana Slatina- 2 elevi.
Beneficii pentru elevii din grupul țintă :
 Participarea la stagii de practică coordonate de tutori care au fost instruiți în cadrul proiectului;
 Primirea gratuită de echipamente si materiale suport pentru stagiile de practică:
• echipamente de protecție – halate
• materiale educaționale (Medicina internă pentru cadre medii, Dicționar de medicină, Anatomia omului, Îngrijirea bolnavilor)
• materiale suport pentru stagii (fișe de observare și caiete de practică)
• ghid de de consiliere și orientare profesională
 Acordarea de premii in valoare de 1850 lei/elev, pentru elevii din grupul țintă selectat pentru stagiile din România care au demonstrat performanțe
deosebite pe parcursul stagiilor de practică (1 premiu la 5 elevi din fiecare școală participantă).

