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Academia de Training pentru Elevi oferă elevilor din ciclul secundar superior (clasele IX-XII) 

un program de dezvoltare şi orientare în carieră dezvoltat de Uniunea Studenților din România (USR) 

care să-i ajute în mediul pre-universitar, să-i pregătească pentru mediul universitar, să-i ajute în 

alegerea unei specializări cât mai potrivite, să le ofere noi perspective în alegerea unui job, să le ofere 

noi metode de dezvoltare şi evoluare şi să-i determine să ajute comunitatea mai departe. 

Programul cuprinde o serie de traininguri (Public Speaking, Tehnici de Prezentare, Tehnici de 

Comunicare, Managementul Conflictelor, Managementul Emotiilor, Management de Proiect, 

Management de Eveniment, Leadership etc), întâlniri tematice pentru orientare în carieră şi alegerea 

unei specializări propice şi traininguri de grad ridicat de dezvoltare personală. Nevoia desfăşurării 

acestui proiect vine din dorinţa de a avea în mediul universitar, studenţi şi voluntari dezvoltaţi, 

experimentaţi, devotaţi şi implicaţi. Astfel, va creşte numarul tinerilor care urmează studii 

universitare, posibilităţile de dezvoltare fiind mult mai clare, vom reduce rata abandonului 

universitar, posibilităţile de angajare fiind mult mai evidenţiate, vom dezvolta mai multe activităţi 

pentru comunitate şi o vom implica în mai multe proiecte. Transformăm acest proiect într-un 

program complex prin care generaţiile au parte de educaţie non-formală înainte de a pătrunde în 

mediul universitar, prin patru etape de dezvoltare. Fiecare clasă reprezintă o etapă de dezvoltare. 

Astfel, fiecare elev se dezvoltă treptat în fiecare an începând cu clasa a-IX-a până în clasa                  

a-XII-a. În aceste circumstanţe, programul aduce un plus învăţământului formal preuniversitar şi 

oferă noi perspective elevilor. Trainingurile de dezvoltare personală şi sesiunile de orientare în 

carieră vor motiva elevii spre alegerea unei specializări potrivite şi le va creşte nevoia de dezvoltare, 

atât personală, cât şi profesională. 

De ce ATE? 

Principala nevoie identificată este dezvoltarea tinerilor şi pregătirea lor pentru mediul 

universitar. Numărul tinerilor care urmează studii universitare scade în fiecare an, iar tinerii care 

ajung în mediul universitar sunt  din ce în ce mai slab pregătiţi.  

Astfel, gradul de implicare a studenţilor în activităţi de voluntariat sau în dezvoltarea 

comunităţii este foarte scăzut, numărul studenţilor care iau parte la activităţi pentru dezvoltare 

personală/profesională este scăzut, iar rata abandonului universitar este mare (peste 15%).  

Această problemă trebuie tratată însă încă din mediul pre-universitar, unde tinerii (elevii) trebuie 

pregatiţi din punct de vedere personal şi profesional, trebuie implicaţi în activităţi care să-i motiveze 

şi să-i pregătească pentru mediul universitar, trebuie ajutaţi şi consiliaţi în vederea alegerii unei 

specializări propice, trebuie sustinuţi şi incurajaţi să se angajeze sau să devină angajatori. 

Scopul și obiectivele ATE: 

Scopul proiectului este realizarea unei programe de educaţie non-formală pentru elevii de 

liceu care să-i pregătească pentru mediul universitar din punct de vedere personal şi profesional.  

Obiective:  

Desfășurarea Programului ATE coordonat de USR pentru dezvoltarea personală și 

profesională a elevilor din România, reducerea abandonului universitar, creșterea numărului de elevi 

ce urmează studii universitare și implicarea elevilor si tudenților în proiecte socio-educative. 

Beneficiari ATE: 

În categoria beneficiari directi, afectaţi pozitiv, intră: tinerii de clasele IX-X, care vor beneficia 

de un program bine pus la punct, pe dezvoltare personală, oferindu-le cadrul potrivit pentru a se 

dezvolta personal şi pentru a se implica în societate; tinerii de clasa a XI a, care vor beneficia de un 

program bine pus la punct de orientare în carieră, oferindu-le posibilitatea de a afla cât mai multe 
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informaţii despre domeniile pe care urmează să le studieze, despre posibilităţile de dezvoltare 

personală şi despre modurile prin care se pot dezvolta profesional; tinerii de clasa a XII a care vor 

beneficia de un program de dezvoltare personală şi profesională avansat, prin care işi vor aprofunda 

abilităţile şi vor avea şansa să creeze posibilităţi de dezvoltare pentru alţi tineri. în categoria 

beneficiari indirecţi intră toţi tinerii care vor afla de acest proiect şi vor putea să facă parte din el şi să 

se dezvolte la rândul lor şi studenţii care desfăşoară acest proiect. 

Impact ATE: 

Rezultatele asteptate sunt: Informarea elevilor la nivel național despre oportunităţile de 

dezvoltare personală şi profesională existente. 

 Formarea elevilor la nivel naţional, pentru susţinerea unor prezentări, vorbit în public fără 

emoţii, managementul conflictelor, organizarea şi coordonarea de proiecte sau evenimente, spre 

alegerea unei specializări potrivite, prin traininguri de dezvoltare personală şi profesională.  

Realizarea unei evaluări naţionale privind educaţia formală şi non-formală.  

Pe termen scurt for fi formaţi şi consiliaţi peste 1000 de elevi la nivel naţional, se va 

conştientiza nevoia dezvoltării personale, nevoia implicării tinerilor în activităţi de voluntariat şi în 

societate. Pe termen mediu proiectul va dubla numărul de participanţi de la an la an în ediții 

succesive. Pe termen lung proiectul va creşte numărul tinerilor care urmează studii universitare, va 

reduce rata abandonului universitar şi va creşte numărul studenţilor pregatiţi din punct de vedere 

personal şi profesional crescând astfel rata angajabilităţii. 

 

Programul face parte din inițiativa locală ”Leadership Autentic” - Program educaţional non-

formal care crează oportunitatea unei experienţe educaţionale menite să contribuie la dezvoltarea 

personală a tinerilor elevi de liceu, cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani. 

Responsabili : prof. Dragu Mihai și prof. Defta Claudia 


