
	

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE PRESA

Inspectorii de munc  în colile de la Borca si Farcasa pentru derularea Programului
educa ional privind prevenirea în mediul lucrativ i consilierea profesional  timpurie a

elevilor din ciclul gimnazial, AVE – “Asta Vreau Eu!”

În perioada februarie - noiembrie 2018, în 10 jude e printre care i jude ul Neam , s-a desf urat
Ac iunea na ional  „AVE - Asta  Vreau  Eu!" Cine începe de mic este mereu în siguran : succesul
educa iei în domeniul SSM - program  educa ional privind prevenirea în  mediul  lucrativ i consilierea
profesional  timpurie a elevilor din ciclul gimnazial.
În jude ul Neam , la acest proiect au participat elevii de gimnaziu (clasle V-VIII) din cadrul Liceului
“Mihail Sadoveanu” Borca i colii Gimnaziale “Ioan Luca” Farca a, al turi de Inspectoratul Teritorial
de Munc  Neam , Inspectoratul colar Jude ean Neam i un agent economic, partener al proiectului.
Proiectul pilot, prin ac iunile sale, a promovat valorile Securit ii i S ii în Munc , oferind
elevilor din coala gimnazial  un program educa ional destinat con tientiz rii elementelor de
prevenire în mediul lucrativ cât i programe de înv are la locurile de munc  organizate la agentul
economic.
De asemenea, la cele dou  unit i colare s-au desf urat lec ii practice deschise cu urm toarele
teme:
-utilizarea echipamentului individual de protec ie, lec ie prezentat  de unitate de specialitate;
-acordarea primului ajutor, lec ie prezentat  de lucr torii SERVICIULUI JUDE EAN DE AMBULAN
NEAM .
În urma vizitei la partenerul economic, elevii s-au familiarizat cu cerin ele din domeniul securit ii i

ii în munc i au experimentat în mod direct meseriile i profesiile din cadrul unit ii, pentru a
face o alegere informat  a drumului profesional pe care îl vor urma dup  absolvirea colii.
Începând de anul viitor proiectul AVE se va desf ura la nivel na ional i va dezvolta o re ea complex
de parteneriate, care vor lua diverse forme. Între coli i companii, parteneriatele se vor manifesta
prin vizite ale elevilor în cadrul companiilor, organizarea de workshop-uri i discu ii anuale în cadrul
institu iilor colare între reprezentan ii companiilor i elevi. Parteneriatele dintre inspectoratele
teritoriale de munc i coli vor consta în organizarea de activit i în cadrul institu iilor colare,
workshop-uri cu teme de Securitate i S tate în Munc , prezentarea unor clipuri video (despre
prevenirea accidentelor la munc ). Rela ia dintre coal i elevi va fi îmbog it  prin introducerea
unor edin e care s  permit  o mai bun  informare a p rin ilor despre noile posibilit i i oportunit i
i prezentarea la orele de dirigen ie a unor clipuri video sau prezent ri cu meseriile de interes

na ional. Toate aceste parteneriate se vor îmbog i prin discu ii anuale de planificare, foarte utile în
implementarea unor noi proiecte în sprijinul comunit ii.
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