INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IALOMIȚA

CONSILIUL JUDEŢEAN AL ELEVILOR
IALOMIŢA
email: CJE.Ialomita@yahoo.com;
www.facebook.com/cjeialomita

Către,

UNITĂŢILE ŞCOLARE DIN JUDEŢUL IALOMIŢA
În atenţia Domnului/Doamnei Director, Consilierului Educativ şi Preşedintelui Consiliului
Şcolar al Elevilor

De la: Consiliul Judeţean al Elevilor Ialomiţa
Preşedinte, Roxana Elena BODEANU

Consiliul Judeţean al Elevilor Ialomiţa organizează cea de-a doua ediţie a proiectului
„Angajat pentru o zi”, 18-22 aprilie 2016. Proiectul porneşte de la nevoia de a decide informat
asupra traseului profesional, identificată în rândul elevilor din învăţământul liceal, şi are ca scop
dobândirea şi aprofundarea cunoştinţelor şi experienţei practice a elevilor din ciclul liceal, prin
familiarizarea cu piaţa locurilor de muncă. Procesul instructiv- educativ se axează pe acumularea de
cunoştinţe şi mai puţin pe dezvoltarea competenţelor cheie ale elevilor, necesare integrării socioprofesionale, intervenţia şcolii limitându-se la furnizarea de informaţii necesare orientării în carieră.
Astfel, Consiliul Judeţean al Elevilor Ialomiţa urmăreşte să ofere elevilor din judeţ oportunitatea de a
petrece o zi în compania unui anagajat din domeniul în care acesta ar dori să activeze.
Prin participarea la acest proiect, elevii vor putea cunoaşte diverse opţiuni de carieră şi vor
putea găsi, mai uşor, un răspuns la întrebările: „Ce vreau să devin, cu adevărat, după ce termin
liceul? Care este cel mai potrivit loc de muncă pentru mine? Unde îmi va face plăcere să
lucrez?“
Desfăşurarea proiectului se realizează cu sprijinul Inspectoratulului Şcolar Judeţean Ialomiţa şi
prin implicarea activă a instituţiilor publice: Instituţia Prefectului Ialomiţa, Primăria Slobozia, a
companiilor locale, a ONG-urilor sau fundaţiilor, ca parteneri.
Condiţii de participare a elevilor în cadrul programului:


Să fie înscrişi în ciclul liceal (clasele IX- XII) într-o unitate de învăţământ de pe raza
judeţului Ialomiţa, în anul şcolar 2015-2016;



Să aibă acordul unităţii de învăţământ;



Pentru tinerii sub 18 ani este necesar acordul scris al părintelui/ tutorelui legal;
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În situaţia în care elevii selectaţi nu mai pot participa la eveniment, sunt obligaţi să
anunţe organizatorii cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea proiectului.



Pe perioada desfăşurării programului, elevilor NU le este permis:
- să consume alcool, droguri sau alte substanţe toxice;

respective;

- să părăsească activitatea fără să ceară permisiunea angajatului companiei/ instituţiei

Elevii participanţi la proiectul „Angajat pentru o zi” vor beneficia de:


diplomă de participare;



oportunitatea de a petrece o zi „în umbra” angajatului din domeniul de carieră dorit.

Anexăm următoarele documente (care pot fi descărcate accesând
http://www.isjialomita.ro/index.php/consiliul-judetean-al-elevilor-ialomita şi
https://www.facebook.com/cjeialomita):
1. Cerere de înscriere;
2. Acordul părintelui/ tutorelui legal;
3. Acordul unităţii de învăţământ.
Termenul limită de înscriere a elevilor este 11 aprilie 2016,ora 24:00, prin completarea fişei
de înscriere, la adresa de e-mail: CJE.Ialomita@yahoo.com
Pentru detalii suplimentare: Roxana BODEANU- 0721030832 ,
Mariana STANCU-0733433184 ,
https://www.facebook.com/cjeialomita
Preşedinte Consiliul Judeţean al Elevilor,
Roxana Elena BODEANU

Inspector Şcolar General,
Prof. Rodica-Luminița BARCARI

Inspector educaţie permanentă,
Prof. Manuela Nicoleta COTEŞ

