Investeşte în oameni !
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
– 2013
Axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie2.1. ”Tranziția de la școală la viața activă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/90/2.1/S/56514

ÎNTÂLNIRE DE LUCRU – 18 august 2012

În data de 17 august
2012,

avut loc în Sala de

ședințe a Colegiului Național
„Ion

Minulescu”

Slatina

o

întânire de lucru de informare,
publicitate și diseminare a
proiectului

MONINSERT –

Monitorizarea

inserției

profesionale a absolvenților
de

învățământ

tehnic

și

profesional, nivel 1 și nivel 2.
La întâlnire au participat:
-reprezentanții beneficiarului, Inspectoratul Școlar Județean Olt – Felicia MAN,
Inspector Școlar General, Marian
ANGHEL,

Inspector

Școlar

General Adjunct și reprezentanți ai
echipei

de

proiectului

implementare
Cristina

-

a

MIHUȚ,

Manager de proiect asistent și
Mirela

PARASCHIV,

expert

informare, publicitate, diseminare;
-directori
învățământ

ai

unităților

preuniversitar

de
din

județul Olt.
MONINSERT – Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților de învățământ tehnic și profesional, nivel 1 și nivel 2

http://isjolt.ot.edu.ro/moninsert/
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Cei prezenți au fost informați despre:
-obiectivul general - Creșterea ratei de continuare a studiilor și a șanselor de
ocupare a unui loc de muncă în calificarea dobândită, prin corelarea ofertei educaționale
din IPT cu aspirațiile individului și cu cerințele de pe piața muncii
-obiectivele specifice ale proiectului;
-activitățile

proiectului

și

stadiul de implementare;
-componența grupului țintă
-stabilirea indicatorilor de
rezultat
- rezultatele așteptate
Directorii

unităților

de

învățământ preuniversitar din județul
Olt au înțeles importanța proiectului
pentru județul Olt.
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