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TITLUL  Activității pentru promovarea IPT 

PROIECTUL “UCENIC ELECTRICIAN” 
 

1. Denumirea și adresa unității școlare de ÎPT, website 

Liceu Tehnologic ASTRA, Pitești , Str Nicolae  Dobrin , Nr 3, Jud Argeș, www.liceulastra.ro. 

2.   Descrierea activității / parteneri implicați 

Ateliere de dezvoltare personală/Parteneri implicați -  Distribuție  Oltenia, Asociația ,,Noi 

Orizonturi pentru tineri si comunitate". 

3. Dovezi ale succesului- OBIECTIVE 

•Participanții vor fi capabili să înțeleagă conexiunea între valorile morale și un bun angajat. 

•Participanții vor fi capabili să identifice rolul principalelor valori în dezvoltarea profesională. 

 Elevii vor înțelege ce îi face sau nu îi face “angajabili”. 

Rezultate: 

                          La sfârșitul întâlnirilor  elevii vor fi capabili să: 
 Să definească ce este o valoare morală; 

 Să identifice și să enunțe tipuri de valori morale întâlnite; 

 Să simtă apartenență la grupul pe care îl compun și să identifice valori și norme 
comune. 

 Să conștientizeze care sunt cele mai importante valori în viața de zi cu zi; 

 Să realizeze care sunt valorile morale trasferabile în meseria de electrician; 

 Să înțeleagă ce are prioritate în angajare, atunci când dau dovadă de valori morale; 

 Să își împărtășească cunoștințele și trăirile față de colegii lor. 

 

4. Planuri de viitor- desfășurarea  de activități: 

 Joc de energizare - parte a corpului/culoare 

 Definiție VALOARE MORALA 

 Valori transferabile în meseria de electrician 

 Top 3 valori morale in meseria de electrician 

 Jocuri  de energizare . 

 Completare de chestionare 

 

5. Persoana de contact/ date de contact 

Prof Pană Laura 

Tel 0743038610, Email:  laura.pana@yahoo.com 
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