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Referitor la finalizarea stagiului de practica a elevilor in anul scolar 2020-2021 

 

In anul scolar 2020 -2021 au intrat in grupul tinta 117 elevi,din  

-2 clase de la Liceul Tehnologic Henri Coanda Sibiu si 

-3 clase de la Colegiul Tehnic Energetic Sibiu 

 

Elevii de la Liceul Tehnologic Henri Coanda Sibiu continua studiile in clasa XI si raman in grupul 

tinta pana in anul 2022 cand vor sustine examenele de certificare. In anul scolar 2021-2022 ei vor 

participa la intalnirile de orientare si consiliere si vor fi monitorizati de expertii din cadrul 

proiectului din partea Liceului Tehnologic. 

 

Elevii cu rezultate meritorii la invatatura  de la Colegiul Tehnic Energetic au sustinut examenele 

de certificare. Au fost certificati 50 de elevi. Sunt asteptari ca dupa rezolvarea situatiei scolare si 

alti elevi din acest grup tinta sa sustina examenele de certificare. 

In continuare elevii participanti la stagiile de practica de la Colegiul Tehnic Energetic vor fi 

monitorizati, urmarindu-se: 

- Numarul elevilor certificati 

- Numarul elevilor care s-au angajat  

- Numarul elevilor care continua formarea profesionala 

 

Odata cu finalizarea stagiilor de practica a elevilor intrati in grupul tinta s-au acordat: 

 71 Subventii in valoare de 200 lei 

 37 Subventii in valoare de 400 lei 

 19 Premii in valoare de 500 lei 

 

In anul scolar 2021-2022 vor intra in grupul tinta peste 80 de elevi, de la cele doua institutii de 

invatamant, care vor efectua stagiile de practica in cadrul proiectului. 


