
 

 

 

 

Proiect ”PARTENERIAT PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES” 

Activitatea 2: Autocunoaştere şi dezvoltare personală 

 

 
 

 

      

    

 

 

 

Justificarea activității 
Prin intermediul activităţilor propuse în cadrul excursiei se urmăreşte o altă viziune de 

transmitere a informaţiilor şi cunoştinţelor, de formare a capacităţilor şi deprinderilor, de 

dezvoltare a personalităţii tinerilor. Înţelegerea educaţiei ca parte integrantă a dezvoltării 
presupune transmiterea experienţelor personale şi colective în astfel de împrejurări.  



Dezvoltarea competenţelor elevilor, formarea tinerilor ca viitori angajaţi şi facilitarea 
integrării acestora pe o piaţa a muncii dinamică, este un punct important al proiectului. 

 

Scopul activității:  
 Acumularea de noi cunoștințe într-un cadru informal, crearea unei viziuni de ansamblu 

asupra problematicii specific parteneriatului de formare prin forma de învățământ dual, 
orientarea în carieră, dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, creșterea motivației elevilor 
prin îmbinarea cunoștințelor teoretice cu cele practice, dezvoltare personală. 

 

Obiective specifice: 

 dezvoltarea calităţilor personale de organizare, a spiritului de echipă, a creativităţii; 
 evaluarea opțiunilor personale privind dezvoltarea personală și profesională;  
 dezvoltarea abilităților de autoevaluare realistă a resurselor personale: aptitudini, interese, 

puncte forte, aspirații, priorități, scopuri etc; 

 implicarea în activități extracurriculare menite să configureze viitorul plan de carieră.  
 

Descrierea obiectivelor ce urmează a fi vizitate: 

 

Casa memorială „Ciprian Porumbescu”, inaugurată în anul 1953, este amenajată într-o 

construcţie veche, de mici dimensiuni, singura clădire care s-a păstrat din fosta casă parohială a 
satului Stupca (azi Ciprian Porumbescu), locuită de familia preotului, scriitorului şi militantului 
român din Bucovina, Iraclie Porumbescu, în perioada 1865–1884. În cele două încăperi – cancelaria 

preotului şi bucătăria de vară – este reconstituită atmosfera de epocă prin intermediul unor 
exponate autentice: pianul Mărioarei, sora compozitorului, mobilier, fotografii, diverse obiecte 
care au aparţinut familiei. Pe o bârnă din tavanul casei încă se mai poate desluşi semnătura lui 
Ciprian Porumbescu (1853–1883), scrijelită cu briceagul pe când era copil. În acest mediu 

tihnit, domnişorul Ţîprian a creat cea mai mare parte din compoziţiile sale, rămase până astăzi 
neegalate. 

     

 

Salina Cacica reprezintă una din cele mai vechi exploatări de sare recristalizată din 
saramură din  România. Primele zăcăminte de sare au fost descoperite în această zonă în 1780, iar 
prima salină a fost dată în foosiţă în 1798. Intrarea în mină se face pe trepte din lemn de brad, 
vechi de peste 200 de ani, mineralizate de saramura ce le-a pătruns. Temperatura în mină este de 
aproximativ 15°C. 



     

 

Mănăstirea Voroneț, supranumită „Capela Sixtină a Estului”, este un complex monahal 

medieval construit în satul Voroneț, astăzi localitate componentă a orașului Gura Humorului. 

Mănăstirea se află la 36 km de municipiul Suceava și la numai 4 km de centrul orașului Gura 

Humorului. Ea constituie una dintre cele mai valoroase ctitorii ale lui Ștefan cel Mare (1457-1504). 

Biserica a fost ridicată în anul 1488 în numai 3 luni și 3 săptămâni, ceea ce constituie un record 

pentru acea vreme. 

       

 

Promovarea excursiei  

Promovarea excursiei în rândul elevilor care fac parte din grupul țintă al proiectului 
”Parteneriat pentru o carieră de succes”. 

Pregătirea excursiei 
S-au stabilit, de comun acord cu partenerii implicați în proiect, desfășurarea în bune condiții 

a excursiei: itinerarul excursiei, mijlocul de transport, locația de cazare și masă, activitățile de 
dezvoltarea personală.  

S-a realizat o analiză a necesarului de resurse materiale pentru finanțarea excursiei și 
atragerea de fonduri pentru buna ei desfășurare. 

S-a stabilit care este necesarul de personal pentru a însoți elevii în excursie (coordonator, 

prof. însoțitori, reprezentanți parteneri) 
Pregătirea elevilor 

În cadrul întâlnirilor de proiect cu elevii și părintii s-au prezentat: 

- scopul excursiei; 

- traseul cu punctele cele mai importante; 

- materialele necesare fiecărui elev pentru activitatea desfăşurată precum şi 
echipamentul adecvat acestei activităţi extraşcolare; 

- regulile pe care elevii trebuie să le respecte pe toată perioada derulării excursiei pentru 
crearea siguranței și securității lor; 

- regulile de comportare în edificii religioase, în muzee, în spațiul public; 
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- s-a precizat că informaţiile dobândite în timpul excursiei vor fi valorificate în cadrul 

orelor de consiliere și orientare și în stagiile de pregătire practică.  
 

Desfăşurarea excursiei 
La data şi la ora stabilită (31 octombrie 2019, ora 08,00), elevii și cadrele didactice 

coordonatoare și însoțitoare se adună în curtea Colegiului Tehnic „Petru Mușat” Suceava. Se face 

prezenţa, se reaminteşte regulamentul excursiei şi se deplasează spre îmbarcarea în autocar. Se 

urmărește itinerarul propus pentru cele două zile de excursie. 
 

Impact 

Pentru agenții economici – parteneri: 

- modelarea de viitori specialiști fără riscuri și costuri suplimentare 

- micșorarea timpului de adaptare a noilor angajați la cerințele unui loc de muncă 

- reducerea riscului angajării unor persoane nepotrivite 

- utilizarea creativității elevilor pentru dezvoltarea și îmbunatățirea activitații propriei 

companii 

 

Pentru elevi: 

- câștigarea unei experiențe de muncă prin practica efectuată 

- dezvoltarea unei serii de competențe cheie, în perspective unei viitoare angajări 

-  învațare directă, la locul de muncă 

- posibilitatea implementării unor idei creatoare într-un context real, cu sprijinul companiilor 

partenere 

- crearea unei relații de colaborare cu viitorul potențial angajator 

 

Pentru școală: 
- creșterea calității actului educațional prin abordarea practică a procesului învățării 

- adaptarea continuă a programei școlare (CDL) la piața muncii 

- atragerea unui număr mai mare de elevi către învățământul dual datorită perspectivei 

obținerii unei rate sporite de inserție pe piața muncii a absolvenților 

- cunoașterea îndeaproape a cerințelor angajatorilor în ceea ce privește pregătirea elevilor 

- consolidarea parteneriatelor cu mediul de afaceri 

 

Rezultate măsurabile: 
 Realizarea unui album foto; 

 Realizarea unei colecții de impresii din timpul activității. 


