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Aprilie 2018 – Atunci am inceput……..
grup țintă: 27 de elevi din clasele a XI-a liceu

calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul -13

calificarea :Electrician electronist auto

Perioada de derulare a proiectului : aprilie 2018 - iunie 2020

participanți în primul an de proiect (aprilie 2018 - iulie 2019): 27 elevi

cu entuziasm !!!



Activitati desfășurate ȋn primul an de proiect

•Sesiune de prezentare a oportunităților de participare la activitățile Proiectului 

”ELECTRONIC INTERNSHIP și selectarea grupului țintă

4 contracte de instruire practică încheiate cu agenții economici parteneri pentru 

efectuarea stagiilor de practică

-SC STEF SRL IASI (13 elevi), 

-SC BRAS SRL IASI (6), 

-CASA AUTO VALEA LUPULUI (4), 

-EVW HOLDING SRL (4)

MULŢUMIRI TUTUROR PENTRU SPRIJIN!
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 4 săptămâni de stagii de instruire practică efectuate de 

cei 27 elevi la cei 4 agenți economici parteneri în 

perioada 17.06.2019-28.06.2019 şi perioada 25-

29.11.2019 şi 2-6 .12 2020

 realizarea programelor de învățare la locul de muncă

consiliere de grup

…am continuat cu perseverenţǎ

mȃndri de realizǎrile noastre….



Dovezi ale activitǎţii noastre ȋn cadrul proiectului
• DOSARE INSCRIERE PENTRU FIECARE MEMBRU AL GRUPULUI ȚINTĂ

• CONVENȚII DE PRACTICĂ ÎNCHEIATE CU AGENȚI ECONOMICI SC STEF SRL, EVW  
HOLDING SRL, CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL, SC BRAS SRL

• SCRISORI DE INTENȚIE 

• FIȘE MONITORIZARE ACTIVITĂȚI ELEV

• FIȘE OBSERVARE, MONITORIZARE, EVALUARE STAGIU DE PRACTICĂ

• FIȘE EVALUARE TUTORE

• FIȘE JURNAL ACTIVITǍŢI ELEVI 

… cu toţii elevi cu care ne mȃndrim !

INDICATORI PROIECT
27 ȊNSCRIŞI DIN CARE 

14 ELEVI ANGAJAŢI CU CONTRACTE DE MUNCǍ

13 ELEVI CARE CONTINUǍ STUDIILE LA  ŞCOALA POSTLICEALǍ
SAU LA FACULTATE



ALTE PROIECTE ȊN DERULARE LA

COLEGIUL TEHNIC ,,GHE. ASACHI,, IASI 

PROIECT POCU 
Dezvoltarea culturii antreprenoriale a 

studenților de la inginerie și arhitectură 

prin crearea unei rețele de centre de 

pregătire în antreprenoriat -

ANTREPRENORING

...pentru un bacalaureat de succes!

Data de ȋnceput 2 septembrie 2019

Perioada de implementare de 24 luni

Implementat de către Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași

Grup ţintǎ 200 de elevi



ALTE PROIECTE ȊN DERULARE LA

COLEGIUL TEHNIC ,,GHE. ASACHI,, IASI 

PROIECT POCU 
”Multiplicarea metodelor de Educație și 

a Competențelor prin Adaptarea la 

Nevoile Industriilor Competitive -

EMPLOY MECHANICS!”

2 ani de succes ȋntr-un 

parteneriat eficient: şcoalǎ
–agenţi economici!



PROIECT ROSE

Titlul subproiectului: ŞCOALĂ 
PERFORMANTĂ A ELEVILOR PRIN 
REZULTATE (S.P.E.R.)Acord de grant nr. 
SGL/RI/183 din data 27.06.2017

anul III de implementare

…Calea spre un progres real ȋn
ȋnvǎţare prin efort comun, elev-

profesor !



Argumente pentru ca povestea

sǎ continue!

Gȃnduri de la cei care ne-au 
fost elevi

"Ma numesc Radu Bogdan, sunt absolvent al Colegiului Tehnic
Gheorghe Asachi Iasi si am facut parte din proiecctul Pocu
"Electronic Intership" timp de doi ani (2018-2020), perioada in 
care am facut practica la firma Stef. Pot spune ca a fost un 
proiect benefic din mai multe puncte de vedere deoarece am 
facut parte dintr-un colectiv, am cunoscut oameni noi, mi-am 
dezvoltat abilitatile de comunicare si am acumulat un bagaj
substantial de cunostinte. Ulterior, dupa absolvirea liceului si
dupa bacalaureat am fost admis la Facultatea de Electronica 
Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, intre timp angajandu-
ma si la unul din centrele firmei la care facusem practica in 
timpul liceului."

COLEGIUL TEHNIC “ GHEORGHE ASACHI” IAȘI
Mulţumim, celor care ne-au susţinut efortul :

ISJ Iaşi, cadre didactice, parteneri economici, pǎrinţi, elevi ! 


