
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6: Educație și competențe; Obiectivul specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul d

din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu poten

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Proiect: „PRACTICA – punte între școală și locul de munc

 

Colegiul Tehnic Samuil Isopescu 
Doamna Dolhasca 

,,De la școală la carieră. Oportunități de angajare

în cadrul proiectuluiPRACTICA 
cod proiect 

 

Teme de dezbatere în cadrul workshop
1. Impactul pandemiei actuale asupra modului în care s
stagiile de practică ale elevilor
2. Prezentarea oportunită
absolvenții învățământului 
 
Workshop-ul se va desfășura luni, 12 iulie 2021, în intervalul orar 12.00 
14.00, la sediul Colegiului Tehnic SAMUIL ISOPESCU Sucea
festivități), situat în Municipiul Suceava, str. Samoil Isopescu, nr. 19.
 
Participanți: reprezentan
echipa de proiect. 
 
 
 
 

 

2020 

ție și competențe; Obiectivul specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul d

universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din 

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

i locul de muncă”, Cod proiect POCU/633/6/14/132173 

il Isopescu Suceava și Liceul Tehnologic 

Dolhasca organizează workshop-ul 

școală la carieră. Oportunități de angajare

PRACTICA – punte între școală și locul de muncă
od proiect POCU/633/6/14/132173 

Teme de dezbatere în cadrul workshop-ului: 
1. Impactul pandemiei actuale asupra modului în care s-au desfă
stagiile de practică ale elevilor 

oportunităților concrete de angajare pentru 
ții învățământului profesional și tehnic 

șura luni, 12 iulie 2021, în intervalul orar 12.00 
Colegiului Tehnic SAMUIL ISOPESCU Sucea

situat în Municipiul Suceava, str. Samoil Isopescu, nr. 19.

reprezentanți ai operatorilor economici, elevi, profesori, 
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și Liceul Tehnologic Oltea 
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și locul de muncă, 
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șura luni, 12 iulie 2021, în intervalul orar 12.00 – 
Colegiului Tehnic SAMUIL ISOPESCU Suceava (sala de 

situat în Municipiul Suceava, str. Samoil Isopescu, nr. 19. 

ți ai operatorilor economici, elevi, profesori, 


