A projektet az Európai Szociális Alap az Emberi Szociális a Humánerőforrás Operatív Alap
2014-2010 támogatja.
Irányvonal: 6. Oktatás és készségek
Téma 10: A pályázat témája az oktatásra összpontosul, célja a szakmai fejlesztés, amelyet
megszerezve, a diákok egész életük során kamatoztathanak.
Befektetési elsőbbség 10 iv: Az oktatási rendszer javítása és a diákok szakmai nevelése a
munkaerőpiacon való alkalmazkodásuk érdekében, beleértve a gépezetekkel kapcsolatos
képességük fejleszését egy olyan rendszerben, amely kettős és inas jelleggel bír.
Speciális tárgya 6.13.: Azon diákok számának növelése, akik harmadlagos felsőoktatási és nem
felsőoktatási rendszerben tanulnak, akik úgy jutnak munkahelyhez, hogy ilyen jellegű oktatásban
vettek részt, ami a munkára, a kutatásra és a fejlesztésre feketeti a hangsúlyt az SNC és a SNCDI
meghatározása alapján.
Speciális tárgya 6.14.: A másodlagos és harmadlagos nem felsőoktatásban résztvevő diákok és
inasok számának növelése, a munkahelyen való oktatási programokon való részvétel tekintetében
a SNC és a SNCDI meghatározása alapján.
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Ezen anyag tartalma kötelezően nem az Európai Unió vagy Románia Kormánya álláspontját
tükrözik.
A program címe: Gyakorlati környezet megteremtése a szakoktatásban tanuló diákok
számára Sepsiszentgyörgyön
Kedvezményezett: Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Partnerek: Kristo KFT, Sepsiszentgyörgyi Autószerelők Egyesülete (SASZE), Ariadne
Impex KFT és a Puskás Tivadar Műszaki-Tudományos Alapítvány
Általános leírás: A projektünk célja, hogy 150 sepsiszentgyörgyi szakiskolás diák olyan
gyakorlati szaktudást sajátítson el a mechanika, elektronika és autószerelés területén,
amelyet munkahelyeiken alkalmazhatnak. Programunkkal feltett szándékunk, hogy
jobbá tegyük, bővítsük a diákok gyakorlati készségeit, összekötve a helyi munkaerő
piaccal. Eképp a program a Befektetési elsőbbségek kategóriába tartozik 10 iv. (POCU
2014-2020), amely a szakmai készségek bővítését és fejlesztését helyezi előtérbe az
alapján, ahogy a munkaerőpiac elvárja, így javul az oktatási rendszer közreműködve a
gyakorlatot nyújtó vállakozásokkal és a társadalmi partnerekkel.
Speciális tárgyak:
OS.1 – A sepsiszentgyörgyi oktatási és gazdasági intézmények közötti együttműködés
bővítése és erősítése a mechanika, autó és elektronika területéről, amely a Gyakorlati
Partnerségi Hálózat által működne. Ez a projekt futamideje alatt a helyi közösség
szintjén magába foglal 6 gyakorlati fejlesztési eseményt és 6 szakmai versenyt.

OS.2 – A gyakorlati készségek bővítése 150 diák számára, akik Sepsiszsentgyörgyön a
mechanika-autó-elektronika területén tanulnak és elsajátítják azt az elméleti szaktudást,
amelyet a munkahelyen kérnek, azáltal, hogy részt vesznek szakmai gyakorlaton
bevonva őket három vállakozás munkájába az egész program ideje alatt.
OS.3 – Tanácsadási, valamint szakmai felvilágosító szolgáltatások nyújtása 150
mechanika-autó-elektronika területén tanuló sepsiszentgyörgyi diáknak, szemelőtt tartva
75 résztvevő alkalmazását a projekt futamideje alatt.
Célcsoport: A program célcsoportját 150 fő 14-19 év közötti diák képezi, akiknek
lakhelyük Kovászna megyében van és szakiskolai (IX-X. Oszt.) és líceumi (X-XI. Oszt.)
tanulmányokat folytatnak a mechanika, autó és elektronika szakon a sepsiszentgyörgyi
Puskás Tivadar Szakközépiskolában.
A tevékenységi tervezet főalapvonala csomagokra lett osztva, amelyek három lépés köré
csoportosulnak annak érdekében, hogy megvalósuljon a munkahelyen való tanulás
*a szakmai partnerek bővítése * a gyakorlat értékelésének megszervezése, megtartása,
* szakmai tanácsadási szolgáltatások:
A program hosszútávú pozitív hatásainak összefoglalása:
(1) A gyakorlati képzést újítása a sepsiszentgyörgyi szakmai és technikai oktatásban,
amely növeli a minőséget és a versenyképességet.
(2) A helyi technikai és szakmai oktatás megerősítése a Gyakorlati Partnerségi
Hálózat működtetése által
(3) A technikai oktatást vonzobbá tenni a gyakorlati programon keresztül,
figyelembe véve a Kovászna megyei, sepsisztegyörgyi munkaerőpiac elvárásait,
azáltal, hogy az alkalamzottakkal kapcsolatokat alakítanak ki
(4) A helyi potenciál felmérése az alkalmazottak és a partnerek bevonásával a
technika és a szakma területéről – megmunkálás, autoszerelés és elektrotechnika
(5) Azon vállakozó szellemű diákok számának növelése – folytatva munkájukat a 3
vállakozás egyikénél
(6) A diákok szakmai önbizalmának növelése azáltal, hogy elfogadják egy saját
vállakozás létrehozási kihívását
(7) A digitális, szervezési készségek erősítése – mozgósítás, tervezés,
kommunikáció, csapatmunka
(8) A gyakorlati munka által tapasztalatok szerzése a diákok körében
(9) Az oktatásban és a munkaerő piacon való befektetésre vonatkozó interrégiós
különbségek csökkentése
(10)
A régió szintjén való gazdasági eredmények növelése
(11)
A munkahelyen való betöltési ráta növelése a 25 éves korig való fiatalok
körében, akik líceumi vagy szakmai végzettséggel rendelkeznek
(12)
Helyi szinten való társadalmi fejlesztés a projekt hatásának köszönhetően,
ami a tevékenységekben valósul meg
(13)
Tartós fejlesztések megtartása, szemelőtt tartva a környezetvédelmet és a
régió társadalmi-gazdasági bővítését
(14)
Támogatni az egyenlőséget és a diszkrimináció-ellenességet

Várható eredmények:
-1 munkacsoport 5 fővel és 1 szervezett gyakorlati karaván
-4 gyakorlati tevékenysége a karavánnak
-6 kerekasztal-beszélgetés, 35 résztvevővel mindeniken
-3 Nyitott kapuk elnevezésű esemény
- szociális-média csatornákon való heti bejegyzések, üzenetek
- 3 videóanyag
-testimoniális rendszer min. 15 üzenettel
- konszolidált gyakorlati együttműködések: min. 12 fő
-bővített gyakorlati együttműködés: min. 25 fő
-1 statutum és 1 hálózati stratégia a partnereknek
-1 éves tevékenységi terv
-2 szervezett esemény
-1 digitális aplikáció létrehozása informatív jelleggel
-1 versenymetodológia
-1 nyilvános versenyszabályzat
-1 szakmai zsűri
-3 szervezett és megtartott verseny, összesen 6 verseny a programban
-9 nyeremény-év, 18 díj összesen a program alatt
-1 benevezési metodológia
-2 beiratkozási időszak
-min. 75 kiválasztott diák a gyakorlatra-150 kiválasztott diák-2 év
-célcsoportok iratai kitöltve
-1 felszerelt és működő gyakorlati környezet
-1 gyakorlati szabályzat évente
-3 CV elemzése évente
-1 gyakorlati naptár kitöltve évente
-150 résztvevő diák a program gyakorlati részében
-1 gyakorlati program minden területre: mechanika, autoszerelés, elektronika
-150 diák digitális képességeinek fejlesztése
-1 TO modul megvalósítása
-3 gyakorlati vállakozás létrehozása
-min. 15 diák bevonása évente, a program futamideje alatt 30 diák bevonása a 3
vállakozásnál
-30 diák vállakozói készségekre tehet szert
-150 tájékoztatott és szakmailag orientál diák
-1 szakmai tájékoztatás és orientáció szolgáltatás megszervezése és lebonyolítása
-tájékoztató és népszerűsítő események
-három havonta hírlevelek küldése
-1 működő weboldal
A program helyszíne: Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye és 150 diák másodlagos
oktatása (líceum, szakiskola) mechanika, automatizálás és elktronika területén.
Kézdeti dátum: 2018.07.25
Futamidő: 2018.07.25. - 2020.07.24

A szervződés összértéke: 1.000.629,27 lej

