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Anunț lansare proiect - ” Firma de exercițiu, startul tău în
antreprenoriat”- FESTINA, ID 150401
Inspectoratul Școlar Județean Olt participă, în calitate de partener, la implementarea proiectului ” Firma de
exercițiu, startul tău în antreprenoriat”-FESTINA, ID 150401, alături de Fundația CRIMM (Centrul Român pentru
Intreprinderi Mici și Mijlocii)-lider de parteneriat și Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți , Inspectoratul Școlar
Județean Vâlcea, Fundația Orizont - Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.
Obiectivul general al proiectului vizeaza sprijinirea unui număr de 780 elevi din ciclul liceal din regiunile
Bucuresti-Ilfov si Sud-Vest Oltenia în procesul de dezvoltare a competențelor antreprenoriale prin metode inovative
de învățare precum firma de exercițiu, care să le faciliteze trecerea de la școală la viața activă și îmbunătățirea inserției
pe piața muncii după finalizarea studiilor. Prin dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor din învățământul
preunivesitar se vor asigura cresterea șanselor de integrare pe piața muncii și dezvoltarea inițiativelor de a deschide
propria afacere, astfel vor deveni proprii lor angajatori.

In județul Olt au fost cooptate în proiect patru licee: Colegiul Tehnic Metalurgic, Colegiul
Economic ”Petre S. Aurelian”, Colegiul Tehnic Balș și Liceul Tehnologic ”Constantin
Brâncoveanu”, Scornicești.
Elevii din grupul țintă vor participa la activități de orientare si consiliere profesională care se vor desfășura în
două etape: în prima fază, elevii vor beneficia de servicii inițiale de acest tip, pentru evaluarea potențialului și
profilului sociopsiho profesional natural, urmând ca după participarea acestora la activitățile proiectului, să fie
consiliați prin orientarea lor concretă într-un plan de carieră individualizat.
Prin inființarea și dezvoltarea firmelor de exercițiu elevii vor participa interactiv la aplicarea interdisciplinară a
cunoștințelor, firma de exercițiu asigurând condiții pentru probarea și aprofundarea practică a competențelor
dobândite de aceștia în pregătirea profesională.
Vor fi realizate activități care au ca scop facilitarea interacțiunii dintre grupul țintă și mediul de afaceri precum
și activități de dezvoltare de parteneriate de colaborare între licee și reprezentanți ai mediului economic pentru a crea
fundamente reale și instrumente specifice de facilitare a tranziției de la școală la viața activă și de integrare a
absolvenților de liceu pe piata muncii.
Valoarea totală eligibilă a contractului este de 5.402.028,80 lei.
Contribuția solicitantului și partenerilor: 108.040,58 lei
Termenul de finalizare : 10.12.2015.
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