Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: “Model inovator de organizare şi furnizare consiliere, orientare profesională şi stagii
practice pentru elevi în domeniul producţiei şi comercializării creaţiei vestimentare - NELART”
Contract nr.: POSDRU/161/2.1/G/141358, cod SMIS - 51663
Beneficiar: S.C. NELMAR S.R.L.
Operator date cu caracter personal 32906

REZUMAT PROIECT
IMPLEMENTARE : Regiunea Nord Est : Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava , Vaslui
Obiective orizontale ale POS DRU:

Egalitate de şanse
Dezvoltare durabilă
Inovaţie şi TIC
Îmbătrânire activă
Abordare transnaţională
Abordare interregională

SOLICITANT
PARTENERIAT PROIECT
Parteneriatul proiectului este unul complementar, compus din 3 organizatii, care cumuleaza o
bogata experienta in managementul proiectelor, domeniul textil, consiliere si orientare
profesionala si asistarea elevilor in tranzitia de la scoala la viata activa.

ROLUL P2
I. furnizarea de expertiza in dezvoltarea ideii de proiect si pe parcursul implementarii
(referitoare la organizarea si derularea stagiilor);
II. participarea la implementarea proiectului prin:
• participarea la reuniunile echipei proiectului;
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• sprijinirea recrutarii si selectarii a 240 elevi cu profil textil (specializarea tehnician
designer vestimantar)
• coordonarea, monitorizarea si evaluarea stagiilor de pregatire practica pentru 120 elevi
cu profil textile
• gestionarea subventiilor si premiilor dedicate elevilor cu profil textile si commercial
• sprijinirea activitatii de informare si publicitate
III. intervine in proiect cu 4 membri ai echipei de implementare.

COORDONAREA ACTIVITATILOR P1 si P2
Managerul de proiect va asigura coordonarea generala a sarcinilor/activitatilor ale P1 si P2
prin intalniri lunare cu partenerii .
Coordonardul activitati stagii practice va coordona aspectele tehnice prin intalniri lunare
cu personalul P1 si P2 implicat in proiect, sau mai numeroase, dupa caz, pe baza unui grafic
de monitorizare a implementarii activitatilor fiecarui partener.
Responsabilul financiar va asigura coordonarea financiara a partenerilor prin intalniri
trimestriale cu directorul economic din cadrul P1 si P2, pe baza unui grafic temporal al
resurselor financiare alocate fiecarui partener.

FLUXUL DE INFORMATII va fi permanent, pe 4 nivele:
1) echipa de management - echipa tehnica
2) in cadrul echipei de management
3) in cadrul echipei tehnice
4) institutional: intre S, P1 si P2.
Pentru asigurarea unui flux informational corect sunt utilizate:
• reuniuni de management lunare, in care sunt prezentate progresul proiectului,
activitatile viitoare etc.
• reuniuni ocazionale
• comunicare prin e-mail/fax/telefon
• elaborarea/analiza de rapoarte/documente.
2

Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: “Model inovator de organizare şi furnizare consiliere, orientare profesională şi stagii
practice pentru elevi în domeniul producţiei şi comercializării creaţiei vestimentare - NELART”
Contract nr.: POSDRU/161/2.1/G/141358, cod SMIS - 51663
Beneficiar: S.C. NELMAR S.R.L.
Operator date cu caracter personal 32906

Astfel, Solicitantul :
• va pune la dispozitia partenerilor modele ale documentelor ce vor fi folosite in proiect,
inclusiv pentru activitatea de raportare (modele de rapoarte tehnice si financiare de progres,
rapoarte de monitorizare etc.)
• va informa partenerii cu privire la programarea in timp a activitatilor • va impartasi
experienta si informatiile cu partenerii
• va colecta periodic rapoartele tehnice si financiare, conform planificarii, prin
email/direct
• va informa prompt partenerii asupra schimbarilor din proiect.
La randul sau, P1/P2 va:
• completa si transmite prin email/direct, conform planificarii, rapoartele tehnice si
financiare – impreuna cu documentele justificative, utilizand modelele primite de la S
• completa si trasmite periodic catre S rapoartele de monitorizare
• informa prompt S asupra schimbarilor din proiect.
Colegiul Tehnic “Ioan C. Stefanescu” Iasi
4701096
B-dul Socola nr. 51-53, Iasi
Descriere activitati , relevanta pentru proiect
Colegiul Tehnic “Ioan C. Stefanescu” Iasi este una dintre cele mai importante institutii de invatamant
preuniversitar tehnic la nivel regional, cu o experienta de 45 de ani in formarea initiala. Infiintat in 1966, Colegiul
Tehnic „Ioan C. Stefanescu” a insemnat nu numai continuarea unei traditii a invatamantului textil iesean, ci mai
ales formarea unui puternic centru national de pregatire a unor buni specialisti in industria usoara. Colegiul
Tehnic “Ioan C. Stefanescu” Iasi, prin formele sale deinvatamant – liceu zi si seral, scoala profesionala, scoala de
maistri, scoala de ucenici si scoala postliceala, a reprezentat o pepiniera pentru viitorii specialisti in industria
textila din toata Regiunea Nord Est si nu numai. In anul 2007 a castigat titlul de “SCOALA EUROPEANA”.
FINANTARI ANTERIOARE: Titlul proiectului: Elevi mai informati si mai pregatiti pentru piata muncii; ID: 24994;
Calitatea avuta in cadrul proiectului: Solicitant; Obiectivul proiectului: Formarea si dezvoltarea aptitudinilor
profesionale ale unui numar de 650 elevi din mediul preuniversitar, prin stimularea participarii la stagii de practica
si prin acordarea de consiliere si orientare profesionala. Stadiul implementarii proiectului: finalizat; Rezultatele
finale: Infiintarea unui centru de consiliere si orientare profesionala; 370 elevi beneficiari ai activitatilor de
consiliere; 876 elevi participanti la stagiile de instruire practica. Valoarea totala a proiectului: 1.685.574,00 lei;
Sursa de finantare: surse externe nerambursabile; Numele institutiei finantatoare: Ministerul Muncii, Familiei si
Protectiei Sociale. Valoarea angajata in proiect: 33.720,00 lei. Colegiul Tehnic „Ioan C. Stefanescu” Iasi
actioneaza in proiect in calitate de unitate de invatamant din sistemul national de invatamant.
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Experienta relevanta
Colegiul Tehnic “Ioan C. Stefanescu” Iasi detine o solida experienta in formarea initiala in domeniul textil. Scoala
dispune de dotari tehnice de inalta performanta: 26 de cabinete, o biblioteca cu 21 466 volume, un post de radio,
doua camine, o cantina, o sala de sport si ateliere specializate pe profile in industria textila etc.. Unitatea scolara a
participat la initerea, formularea si implementarea a peste 10 proiecte, individual sau in parteneriat cu alte
institutii din tara si strainatate (Spania, Cipru etc.), unele dintre ele finantate de Uniunea Europeana prin
programele Phare (Programul de reforma a invatamantului profesional si tehnic), SOCRATES- COMENIUS
(„ART, CULTURE AND CUSTOMS”, „PARTAGER D’EST EN QUEST, NOTRE PATRIMOINE REGIONAL”),
Leonardo da Vinci (Le perfectionnement professionnel des professeurs, pour un enseignement au niveau europeen
(LLP-LDV/VETPRO/2007/RO/166)), Tineret in Actiune, POD DRU, fapt care releva capacitatea de management si
gestionare eficienta a bugetelor.

Activitatile din cadrul proiectului in care esti implicat
Pornind de la expertiza pe care o detine in formarea initiala in domeniul textil, precum si in
domeniul consilierii si orientarii si organizarii si derularii de stagii de pregatire practica, Colegiul
Tehnic “Ioan C. Stefanescu” Iasi s-a implicat in dezvoltarea ideii de proiect si redactarea
propunerii de proiect cu sugestii pentru optimizarea urmatoarelor sectiuni:
• context;
• justificare, in special la identificarea nevoilor grupurilor tinta, astfel incat actiunea de orientare
si consiliere profesionala si sprijinirea programelor de invatare la potentialul locul de munca sa
fie cat mai reprezentativa pentru aria de acoperire;
• activitati;
• metodologia proiectului.
In perioada de derulare a proiectului, institutia va:
• furniza expertiza privind organizarea si derularea stagiilor de pregatire practica
• sprijini recrutarea si selectia a 240 elevi cu profil textil
• sprijini Solicitantul in asistarea elevilor in tranzitia de la scoala la viata activa; in acest sens va
pune la dispozitia Solicitantului personal de specialitate in directia coordonarii, monitorizarii si
evaluarii stagiilor de pregatire practica pentru 120 elevi cu profil textil (specialitatea tehnician
designer vestimentar)
• gestiona acordarea subventiilor si premiilor dedicate elevilor cu profil textil si comert
• interveni in proiect cu 2 membri ai echipei de management si 2 membri ai echipei tehnice
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• participa la realizarea activitatii de diseminare, prin stabilirea si mentinerea contactului cu alte
licee tehnice interesate de proiect, in vederea participarii la conferinta de inchidere a proiectului
si prin distribuirea brosurii de diseminare catre unitati de invatamant similare la nivel regional si
national, in vederea replicarii proiectului. Expertiza in formarea initiala in domeniul textil,
reprezentativitatea si relatiile de colaborare si parteneriat dezvoltate cu diverse firme la nivel
local si regional constituie elemente certe de valoare adaugata a parteneriatului cu Colegiul
Tehnic “Ioan C. Stefanescu” Iasi.
Relatia de parteneriat va fi condusa de managerul de proiect, care va avea intalniri lunare
cu personalul P2 implicat in proiect, precum si de responsabilul financiar, care va coordona
aspectele financiar contabile ale activitatii P2.

DESCRIERE PROIECT
OBIECTIVUL PROIECTULUI
OBIECTIVUL GENERAL este facilitarea insertiei pe piata muncii si dezvoltarea aptitudinilor
de munca a elevilor prin crearea unui parteneriat intre licee si mediul de afaceri din domeniul
productiei si comercializarii creatiei vestimentare.
Efectele pe termen lung :
• Identificarea domeniilor ocupationale si analiza intereselor si preferintelor elevilor
• Dezvoltarea capacitatii elevilor de planificare a carierei
• Rezolvarea unor dificultati specifice deciziei de cariera
• Indrumarea elevilor catre profesii conforme cu nivelul si dorintele lor
• Planificarea carierei si a traseului profesional
• Cunoasterea/evaluarea propriei persoane pentru a lua decizii eficiente in traseul educational si
professional
• Consilierea elevilor in cariera lor pt. a lua o decizie buna de cariera prin metode/tehnici
stiintifice. Proiectul, prin modalitatile sale de operare si solutia adoptata, genereaza beneficii de
mare unicitate, chiar exclusive. Concret, proiectul sparge bariere conventionale si oarecum
rigide, de organizare si derulare a consilierii, orientarii profesionale si a stagiilor practice pentru
elevi, propunind un model inovator, care se bazeaza pe 3 atuuri esentiale : realismul (ca
intreprindere, compania are o perceptie reala asupra pietei muncii, ea recruteaza forta munca,
angajeaza personal si gestioneaza resurse umane – in consecinta, experienta practica si expertiza
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in aceste domenii reprezinta un element esential in comparatie cu procese virtuale sau simulate
de consiliere si orientare profesionala organizate in cadrul scolii), diversitatea (mediul extern al
companiei NELMAR include o multitudine de tipologii de organizatii – firme furnizori, firme
clienti, firme colaboratori cu profil similar, acestea oferind o varietate imensa de optiuni si solutii
pentru perioada de practica a elevilor) si complementaritate (fiecare dintre organizatiile din
mediul extern al NELMAR vizate pentru a fi implicate in proiect constituie parte din procesul de
productie si comercializare a creatiei vestimentare, ele avind un rol mai mic sau mai mare, dar
decisiv in traseul idee-prototip-produs sau furnizor-client/distribuitor-cumparator). La toate
acestea se adauga retelele celor doi parteneri (P1 si P2) care in contextul descris ridica valoarea
adaugata si beneficiile la un nivel deosebit de relevant pentru nevoile beneficiarilor, creind un
exemplu cu un potential de succes urias.
OBIECTIVELE SPECIFICE PROIECTULUI
OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului sunt urmatoarele:
Obiectivul Specific 1 : Crearea unui model inovator de consiliere, orientare profesionala si stagii
practice pentru elevi prin mobilizarea resurselor si a mediului relational al intreprinderii,
responsabilizarea mediului de afaceri si cointeresarea unitatilor de invatamint pentru cresterea
gradului de ocupare elevilor pe piata muncii.
Obiectivul Specific 2 : Dezvoltarea unui parteneriat intre mediul de afaceri si licee cu profil
principal/secundar in domeniul productiei si comercializarii creatiei vestimentare.
Obiectivul Specific 3 : Cresterea interesului si responsabilitatii mediului de afaceri pentru
consiliere, orientarea profesionala si practica elevilor prin promovarea cooperarii, schimb de
experienta si diseminare de bune practici.
PRINCIPALELE BENEFICII generate de proiect:
• 510 elevi 50 elevi cu profil design,
240 elevi cu profil textile
220 elevi cu profil comert
vor participa la activitati de consiliere, orientare profesionala, dintre care 189 elevi (15 elevi cu
profil design, 120 elevi cu profil textile si 54 elevi cu profil comert) vor participa si la stagii de
practica, prin intermediul carora vor completa cunostintele teoretice cu abilitati practice, vor
dobandi experienta intr-o intreprindere reala, vor avea oportunitarea de a-si pune in practica idei
invatate la scoala, isi vor largi reteaua de contacte profesionale, dobandind o experienta
valoroasa pt. cariera; toate aceste elemente le vor creste semnificativ oportunitatile de angajare
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• Solicitantul si minim 30 de intreprinderi din lantul sau de furnizori, clienti si colaboratori vor
oferi elevilor din liceele vizate activitati de consiliere, orientare profesionala si stagii de practica
ce le vor permite sa dezvolte noi proiecte pt. care in scoala nu sint resurse. Stagiile sint, pe linga
un exercitiu pe piata muncii, si o buna modalitate de recrutare.
• min. 75% din elevii asistati in tranzitia de la scoala la viata activa isi vor gasi un loc de munca
sau isi vor continua studiile
• 255 din elevii consiliati in cariera (50%) si-au continuat studiile
• 1 retea alcatuita din 30 firme cu profil textil/asociat reprezentative, selectate ca parteneri de
practica
• facilitarea insertiei elevilor pe piata muncii.
Proiectul contribuie direct la realizarea obiectivelor generale al POSDRU, AP2 si DMI 2.1
prin :
• cresterea capacitatii a 510 elevi de a alege o cariera in acord cu nevoile curente si viitoare ale
pietei muncii si propriile aspiratii
• cresterea potentialului de angajare a 189 elevi, prin dezvoltarea de abilitati practice specifice ce
acopera toate domeniile de activitate dintr-o firma din sectorul textil (productie/cercetare,
comercializare, contabilitate etc.), elevii dezvoltindu-si capacitatea de a utiliza cunostinte
teoretice pt. situatii dintr-o firma reala, dar si capacitatea de integrare (disciplina, punctualitate,
responsabilitate etc.).

INTERVENTIA PROIECTULUI are la baza crearea Centrului de consiliere si orientare
profesionala a elevilor in domeniul productiei si comercializarii creatiei vestimentare
NELART, care:
- va facilita accesul elevilor la consiliere, orientare si stagii practice utile/relevante, in acord
cu propriile aspiratiile si potentialul de insertie de pe piata muncii – va facilita adaptarea
practicii din scoli la piata muncii - va furniza servicii de evaluare psiho-aptitudinala si
consiliere profesionala, de grup si individuala - va responsabiliza elevii in propriul plan de
cariera si-i va sprijini in luarea unei decizii informate privind continuarea studiilor sau
dobandirea unui loc de munca.
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ACTIVITATILE PROIECTULUI
Principalele activitati ale proiectului si organizatiile participante la realizarea lor sunt:
A1. Managementul proiectului;
A2. Crearea Centrului de consiliere si orientare profesionala a elevilor in domeniul
productiei si comercializarii creatiei vestimentare;
A3. Selectarea a 510 elevi;
A4. Realizarea de activitati de consiliere si orientare profesionala pentru 510 elevi;
A5. Organizarea si implementarea de stagii de pregatire practica pentru 189 elevi;
A6. Realizarea de actiuni de informare si publicitate privind proiectul si rezultatele sale.

REZULTATELE PROIECTULUI
Proiectul permite elevilor din RNE dezvoltarea de abilitati practice adaptate cerintelor
productiei si comercializarii creatiei vestimentare, optimizand transferul cunostintelor teoretice
insusite de acestia in cadrul programului de instruire catre situatii reale.
REZULTATELE PROIECTULUI, aflate in corelatie cu activitatile si cuantificate mai
jos, descriu beneficii reale pentru grupurilor tinta, determinand in mod direct realizarea
obiectivelor proiectului. Cele 16 rezultate asteptate sunt realiste. Acestea sunt:

REZULTATE CANTITATIVE:
rezultat global:
1 pachet complex de servicii de sprijin pentru facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa,
compus din servicii de consiliere si orientare profesionala si servicii de organizare si derulare
stagii de pregatire practica dedicate elevilor cu profil design vestimentar/textil/comert,
cu urmatoarele rezultate specifice:

R1. : 1 Centru de consiliere si orientare profesionala a elevilor in domeniul productiei si
comercializarii creatiei vestimentare creat si operationalizat. Centrul NELART are rolul de
orientare si consiliere profesionala a elevilor, precum si de facilitare a accesului acestora la stagii
8
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de pregatire practica utile si relevante, si va reprezenta interfata dintre scoala si piata muncii.
Centrul va furniza decidentilor de la nivelul P1, P2 si altor licee vizate informatii pentru a-si
dezvolta serviciile si adapta unele cursuri/specializari scolare.

R2. : 1 baza materiala si pedagogica capabila sa raspunda cerintelor de consiliere si orientare
profesionale actuale si viitoare

R3. : 1 echipa de consiliere instruita in funizarea de servicii relevante pentru nevoile elevilor
R4. : 1 oferta de servicii de consiliere si orientare profesionala actuala;
R5. : 1 oferta de stagii practice de calitate in domeniul productiei si comercializarii creatiei
vestimentare; R6. : 1 retea de firme cu profil textil/comert/similare, alcatuita din cel putin 30
intreprinderi, interesate si disponibile sa fie parteneri de practica;

R7. :

Promovarea modelului in randul potentialilor utilizatori si/sau multiplicatori de actiuni
similare;

R8. : Mai buna cunoastere a problemelor cu care se confrunta elevii si promovarea de solutii
integrate de raspuns la acestea;

R9. Multiplicarea informatiei privind proiectul si sensibilizarea altor licee de a prelua si
dezvolta intiative similare;
R10. :

Cresterea potentialului de replicare a actiunilor proiectului in zone si domenii
complementare.

REZULTATE CALITATIVE:
rezultat global:
Imbunatatirea insertiei pe piata muncii a unui numar de 510 elevi, cu domeniul specific tehnician designer vestimentar, tehnician in industria textila, arte plastice si decorative (arte
textile), tehnician în activitati economice, tehnician in achizitii si contractari,
cu urmatoarele rezultate specifice:
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R11. min. 95% dintre elevi apreciaza pe parcursul proiectului ca a crescut gradul de informare
pentru a lua o decizie la absolvire (continuarea studiilor sau intrarea pe piata muncii), in acord cu
propriul potential R12. min. 84% dintre elevi apreciaza pe parcursul proiectului ca a crescut
gradul de motivare pentru a-si planifica cariera;

R13. min. 91% dintre beneficiari apreciaza ca a crescut capacitatea lor de cautare a unui loc
de munca, ca urmare a cresterii abilitatilor de informare cu privire la locurile de munca
disponibile, de redactare a unui CV si a unei scrisori de motivare, de prezentare la un interviu de
angajare;
R14. min. 85% din beneficiari apreciaza, cu cel putin 9 pe o scara de la 1 la 10, ca si-au
consolidat increderea in propria persoana;

R15. 88% dintre beneficiarii de stagii apreciaza ca si-au dezvoltat capacitatea de a utiliza
cunostintele teoretice pentru rezolvarea situatiilor dintr-o firma reala;
R16;

min. 80% dintre beneficiarii de stagii apreciaza ca si-au ameliorat capacitatea de
integrare in firme; rezultatele calitative vor fi masurate pe baza informatiilor colectate de la
beneficiari prin chestionare si/sau interviuri si/sau studii de caz, dar si pe baza observatiilor de
teren a echipei de proiect. In baza activitatilor propuse, proiectul genereaza ca INDICATOR DE
REALIZARE IMEDIATA (OUTPUT): - 189 elevi asistati in tranzitia de la scoala la viata active,
dintre care: 15 elevi cu profil design, 120 elevi cu profil textile si 54 elevi cu profil comert – 510
elevi beneficiari de servicii de consiliere in cariera, dintre care: 50 elevi cu profil design, 240
elevi cu profil textile si 220 elevi cu profil comert - si ca INDICATORI DE REZULTAT: -75%
ponderea elevilor asistati in tranzitia de la scoala la viata activa care au gasit un loc de munca
sau si-au continuat studiile, ca urmare a serviciilor de consiliere in cariera si stagiilor de pregatire
practica de care au beneficiat prin proiect (A4 si A5) - 255 din elevii consiliati in cariera (50%)
si-au continuat studiile .
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OBIECTIVELE ORIZONTALE
Proiectul vizeaza 4 obiective orizontale.
DEZVOLTAREA DURABILA: Proiectul contribuie direct la dezvoltarea durabila in RNE si
imbunatirea calitatii vietii prezente/viitoare abordind integrat 3 dimensiuni:
• SOCIALA = imbunatatirea capacitatii de insertie pe piata muncii a tinerilor absolventi de
invatamant preuniversitar, prin facilitarea accesului la servicii de consiliere in cariera si pregatire
practica conform cerintelor pietei muncii;
• ECONOMICA = sprijin pt competitivitatea intreprinderilor cu profil textil/creatie
vestimentara/comert cu articole de imbracaminte din RNE (prin facilitarea accesului la personal
cu studii medii relevante), dezvoltarea economica sustenabila (prin cresterea sanselor sa obtina
un loc de munca), activind, sustenabil, la viata economica/sociala a comunitatii
• ECOLOGICA = beneficiarii si echipa vor urmari reducerea efectului negativ pt mediu si
dezvoltarea durabila (consum nerational de resurse, nereciclarea, consumator versus protector
resurse).
Va fi incurajata utilizarea de materii prime (materiale etc.) „friendly enviornment” in
procesele de productie. Echipa de proiect va incuraja 6 ecogesturi:
• imprimare pe hartie reciclata • comunicare prin email cu mesaj „ia in considerare
mediul inainte de a printa acest e-mail“
• utilizare becuri ecologice, benzina fara plumb
• afisarea in spatii comune (birouri/Centru NELART) de mesaje sensibilizare consum
resurse;
• consum rational de apa, incalzire rationala spatii
• incurajare reciclare, selectie deseuri •deconectare echipamente dupa program.

Fiecare membru al echipei proiectului va semna o declaratie pt. respectarea masurilor de
prevenire/reducere a impactului negativ al activităţilor asupra mediului. Prin activitati, firmele de
practica si zonele vizate ca ei sa-si gaseasca un stagiu de practica/loc de munca (local, regional,
RO, UE), proiectul sustine dezvoltarea durabila teritorial/sectorial.
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INOVARE SI TIC: Proiectul contine masuri inovatoare cu elemente puternice
de valoare adaugata care ii confera atuuri pentru un proiect de succes. Bunele practici europene
identificate de S ce vor fi transferate si multiplicate in activitati pt a influenta oferta
locala/regionala de invatamant preuniversitar sunt elemente inovatoare cu valoare adaugata.
Inovarea tine si de portalul ce va fi creat prin proiect, care va reprezenta interfata virtuala dintre
Centrul NELART si beneficiarii proiectului; mai mult, elevii se vor putea inscrie on-line, vor
efectua testarea pshi-aptitudinala on-line, vor afla noutati privind proiectul, seminariile de
consiliere, programarea stagiilor tot consultand portalul ... asadar, proiectul incurajeaza utilizarea
TIC in randul elevilor.
ABORDAREA INTERREGIONALA e vizata de la pregatirea proiectului, aplicind
reguli PCM in 3 faze: analiza factori interesati, analiza probleme/arborele problemelor, analiza
obiective/arborele obiectivelor. Au fost studiate dinamica firmelor cu profil textil, evolutia
meseriilor din domeniu, piata de munca, factorii interesati din regiune, tara si UE. Vizand regiuni
din RO, UE, proiectul arata abordare interregionala. Aceasta este vizata si prin difuzarea
rezultatelor, a bunelor practici si a exemplului de succes dezvoltat de parteneriat. Conferinta de
presa de final, portalul, brosura de diseminare si networking Solicitantului vor incuraja schimbul
de informatii si experienta interregionala, facilitind actiuni similare in alte zone din tara.
Abordarea interregionala vine si din modelul de consiliere in cariera bazat pe cerinte/practici din
regiuni diferite si pe cererea de servicii de consiliere si orientare si locurile de munca oferite in
sectorul productiei si comercializarii creatiei vestimantare din regiuni din tara si din UE. Vizand
practici de consiliere si analiza locurilor de munca si din UE, proiectul are si elemente de
ABORDARE TRANSNATIONALA.
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