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Investește în oameni !  

FONDUL SOCIAL EUROPEAN  

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritara 2 - ,,Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii" 

Domeniul major de intervenție 2.1 -,,Tranziția de la Școală la viața activă" 

Titlul proiectului: Consiliere și orientare profesională prin informare și evaluare 

psihologică. ,,Pasul cel mare. De la liceu la universitate"  

Numarul de identificare al contractului: POSDRU/22/2. l/G/36441 

 

 

REZUMATUL PROIECTULUI 

Obiectivul proiectului:  

Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea, implementarea și evaluarea serviciilor de orientare 

și consiliere profesionala pentru 500 de elevi din clasele terminale, in liceele din  

mediul rural și orașele care nu sunt reședinta de judet, in sprijinul continuarii studiilor la nivel universitar.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Asigurarea resurselor umane competente și a mijloacelor specifice activitatii de consiliere profesionala 

a elevilor claselor terminale, din mediile vizate. 

2. Participarea activa a elevilor din grupul tinta la activitati diversificate de consiliere, precum: informare 

privind posibilitatile de continuare a studiilor; evaluarea psihologica a aptitudinilor și intereselor pentru 

diverse domenii profesionale și niveluri de studii; acces individual continuu al elevilor prin mijloace IT in 

vederea luarii unei decizii informate privind continuarea studiilor. 

3. Dezvoltarea serviciilor de consiliere educationala prin activitati de diseminare a rezultatelor proiectului 

la nivel regional și national. 

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Axei prioritare 2 prin facilitarea tranzitiei de la școala la 

locul de munca pentru absolventii de liceu, in sensul ca va crește nivelul de calificare al populatiei tinere 

prin studii superioare care sa corespunda unei formari profesionale complete și actuale cerute de contextul 

societatii bazate pe cunoaștere. Creșterea nivelului de calificare, un aspect important al dezvoltarii 

durabile, crește statistic semnificativ probabilitatea obtinerii unui loc de munca potrivit dupa absolvire.  

Prin proiect se urmarește o contributie semnificativa la realizarea obiectivului Domeniului Major de 

Interventie 2.1. de imbunatatire a serviciilor de consiliere și orientare profesionala prin adaptarea 

interventiei educationale la specificul varstei și problematicii populatiei tinta. Programul de consiliere va 

pune accent pe actiunile de informare in grupuri primare, prin relatii directe și bune posibilitati de 

personalizare și de individualizare a activitatilor. Obiectivul general al proiectului de fata contribuie la 

realizarea obiectivului general al POS DRU, la dezvoltarea capitalului uman, prin creșterea probabilitatii 

continuarii studiilor a 500 de persoane din medii educationale slab reprezentate in populatia de studenti. 

 

 

 


