Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 –
2020
Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.IV, Obiectiv specific 6.13, 6.14
Apelul de proiecte: Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi
servicii
Titlul proiectului: ȘANSA - ȘCOALA ACTIVĂ PENTRU NOI, SUCCES PENTRU
ANGAJATORI
Contract de finanțare: POCU/90/6.13/6.14/107621
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara

FIȘA POSTULUI
1.FUNCȚIA: TUTORE PRACTICĂ
2. CODUL OCUPAŢIEI: 235902 mentor
3. EDUCAȚIE SOLICITATĂ: studii de specialitate cu durata de minim 3 ani
4. EXPERIENȚA SOLICITATĂ: experiență în domeniul de formare al elevilor participanți la
activitățile de învățare - minim 1 an –
5. COMPETENŢE SOLICITATE : Să manifeste încredere si respect față de cei cu care
lucrează; să comunice deschis și să manifeste corectitudine în relațiile cu aceștia; să manifeste
toleranța; să fie analitic/sintetic; sa aibă autocontrol; sa fie creativ; realist; flexibil; să aibă umor.
6. LIMBI STRĂINE SOLICITATE
- Limba engleză
7. ATRIBUŢII:
- asigură dezvoltarea competențelor persoanelor pe care le instruiește;
- îndrumă persoana pe parcursul procesului de învățare la locul de muncă;
- evaluează cât se poate de obiectiv elevul în raport cu obiectivele inițiale;
- sprijină/asigură soluționarea problemelor care apar;
- oferă consiliere grupului țintă pentru îndeplinirea obiectivelor afacerii nou înființate;
- monitorizează în timp progresul atins fața de obiectivele propuse;
- asigură circulația informației;
- răspunde la toate solicitările venite din partea elevului instruit pentru îndeplinirea unor sarcini;
- întocmește lunar fișa de pontaj și raportul de activitate;
- îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de către Managerul de proiect.

Proiectul
“SANSA- Școala activă pentru noi,
succes pentru angajatori.”
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Proiectul
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1.FUNCȚIA: TUTORE PRACTICĂ
2. CODUL OCUPAŢIEI: 235902 mentor
3. EDUCAȚIE SOLICITATĂ: studii de specialitate cu durata de minim 3 ani
4. EXPERIENȚA SOLICITATĂ: experienţă în domeniul de formare al elevilor paarticipanti la
activitatile de invatare – minim 1 an
COMPETENŢE SOLICITATE : Sa manifeste încredere si respect faþa de cei cu care lucreaza;
sa comunice deschis si sa manifeste corectitudine în relațiile cu acestia; sa manifeste toleranța; sa
fie analitic/sintetic; sa aibă autocontrol; sa fie creativ; realist; flexibil.
6. LIMBI STRĂINE SOLICITATE
- Limba engleză
7. ATRIBUŢII:
- asigura dezvoltarea competențelor persoanelor pe care le instruiește;
- îndruma, monitorizează persoana pe parcursul procesului de invatare la locul de munca;
- evaluează cât se poate de obiectiv elevul în raport cu obiectivele propuse;
- sprijină/asigura soluționarea problemele care apar;
- ofera consiliere grupului ținta pentru îndeplinirea obiectivelor afacerii nou înființate;
- monitorizează în timp progresul atins de elevi față de obiectivele propuse;
- asigura circulația informației, verificăr documentația tehnică a elevului întocmită pe parcursul
stagiilor de pregătire practică;
- răspunde la toate solicitarile venite din partea elevului instruit pentru îndeplinirea unor
sarcini;
- întocmeste lunar fisa de pontaj si raport de activitate în conformitate cu
prevederile AMPOCU;
- respecta normele de Securitate si Sanatate în Munca si PSI.
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FIȘA POSTULUI
1.FUNCȚIA: COORDONATOR ŞCOLAR
2. CODUL OCUPAŢIEI: 122314 sef proiect/program
3. EDUCAȚIE SOLICITATĂ: studii superioare cu durata de minim 3 ani
4. EXPERIENȚA SOLICITATĂ: experienţă în domeniul învăţământului - cadru didactic
minim 5 ani
5. COMPETENŢE SOLICITATE: Rezolvarea creativă a problemelor; forţă de convingere;
capacitate de negociere; capacitatea de a propune soluţii viabile; gândire strategică; luarea de
decizii în mod intuitiv, în condiţii de incertitudine; capacitatea de relaţionare
6. LIMBI STRĂINE SOLICITATE
Engleză
7. ATRIBUŢII:
- Participă la şedinţele lunare de analiză a progresului proiectului;
- Participă la activitatea de recrutare şi gestionare a grupului ţintă la nivelul şcolii pe care o
reprezintă;

Proiectul
“SANSA- Școala activă pentru noi,
succes pentru angajatori.”

- Pune la dispoziţia proiectului informaţii cu privire la situaţia copiilor care se încadrează în
grupul ţintă potenţial; facilitează accesul echipei proiectului în şcoală pentru a intra în contact cu
grupul ţintă potenţial;
- Participă la activitatea de evaluare a nevoilor membrilor grupului ţintă şi planificare a
intervenţiei.
- Asigură corelarea planurilor de intervenţie educaţională la nivelul elevilor în cadrul proiectului
cu programul şcolar al acestora.
- Participă la activitatea de furnizare a programelor educaţionale destinate învățării la locul de
munca în şcoala pe care o reprezintă în proiect. Participă la elaborarea curriculei destinată
stagiilor de pregătire practică și caietului de practică;
- Contribuie la evaluarea si monitorizarea activităților de instruire practică a elevilor;
- Participă la activitatea de dotare cu mijloace si echipamente necesare derularii activitatilor de
invatare practica a elevilor la nivelul şcolii pe care o reprezintă în cadrul proiectului;
- Participă la activitatea de dezvoltare a sistemului de informare coordonata si a parteneriatului
cu agenţii economici locali si instituțiile cu rol relevant la nivel local in creșterea gradului de
ocupare a tinerilor.
- Asigură relaţia cu agenţii economici.
- Coordonează personalul implicat în proiect din partea unității școlare şi controlează modul de
îndeplinire a sarcinilor de către aceştia.

Proiectul
“SANSA- Școala activă pentru noi,
succes pentru angajatori.”
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