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– 2013
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CONFERINȚĂ DE PRESĂ – 05 noiembrie 2012

În data de 05 noiembrie 2012
avut

loc

în

beneficiarului,

Sala

de

ședințe

Inspectoratul

a

Școlar

Județean Olt, o conferință de presă în
care au fost prezentate proiectele
aflate

în

MONINSERT
inserției

implementare
–

-

Monitorizarea

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 implementare a proiectului - Cristina MIHUȚ, Manager de
proiect asistent și Mirela PARASCHIV, expert informare, publicitate, diseminare;
-directori ai unităților de învățământ preuniversitar din județul Olt.
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 derulate în ultimele 6 luni de implementare a proiectului

-- -

- aplicarea chestionarelor în cadrul anchetei de teren, la 12 luni, pentru promotia
2011
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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- actualizarea bazei de date in urma

etapei a patra de aplicare a

chestionarelor
- prelucrarea statistica, analiza si interpretarea

informatiilor si datelor

obtinute in urma etapei a patra de aplicare a chestionarelor
- realizarea rapoartelor de analiza a insertiei profesionale a absolventilor din
regiunea Solicitantului (promotia 2011, 12 luni)
-componența grupului țintă – absolvenți de învățământ tehnic și profesional, nivel
1 și nivel 2 din județele Olt și Dâmbovița
-stabilirea

indicatorilor

de

rezultat - metodologia de monitorizare
6011/2008; trendul în creștere a ratei de
participare la IPT; posibila creșterea a
duratei învățământului obligatoriu la 12
ani; reorganizarea și diversificarea rutelor
de formare specifice IPT; introducerea
unor

modele/sisteme

integrate

de

planificare a ofertei educaționale pe bază
de analize și de colaborări interinstituționale, la nivel instituțional, local și regional (PAS,
PLAI, PRAI specifice IPT); inexistența unor scheme flexibile de transfer intern între
calificări, dar și a unor scheme funcționale de tranziție de la școală la locul de muncă.
- rezultatele așteptate - 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; sporirea interesului
factorilor implicați în fundamentarea cifrei de școlarizare din IPT precum și la creșterea
gradului de adecvare a ofertei de formare profesională inițială la aspirațiile elevilor și la
cerințele pieței muncii.
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http://isjolt.ot.edu.ro/moninsert/

