`pgg
R ti M A N r A

-_.--5ş§.:&

âEE"EEŢEFkHE+E#ffi&uffi"
::.-.:..CE:.`=-`.=ş:-;::.::Î::iî..:-;:=.ş.9{.`-ţ``.-:`_=.`F|-.`-

F8=" {tia 2Ş8) 8 7$6a'Ţ; g-maLfl: g5G"lS& lffi&o.ffiH

/#ţ`c,.±rJ@#7`

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
NATIONALE

romanja2019.eu

L5şEurLeaŢiEeŢăoLa:tfvlişăţ?csNpâc=gEdî prezentare şi promovare a ofertei |oca|e a

activităţi:

a) organizarea acţiunii "Săptămâna meseriilor" în perioada dedicată activităţilor de
consiliere şi orientare profesională a elevilor-25 FEBRUARIE-29 MARTIE ~ cuprinde si
ZIUA PORTILOR DESCHISE-in data de 06.03.2019, cand invitam absolventii claselor a
VIII-a de la scolile gimnaziale din zona sa participe ;
b)participarea la acţiunea "Târgul meseriilor" pentru prezentarea ofertei la nivel judeţean;
c) promovarea învăţământului profesional şi a numărului de locuri disponibile în mijloacele
locale de comunicare în masă, pe site-ul unitatii.

Înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face ÎnHr_ma unui DrQ±
Qr_ientare Şi consiliere a elevilor si i)arintilor- Drin urmare se vor Darcurge urmatoarele
Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în
învăţământul rofesional cu durata de 3 ani
18 februarie -1 martie
Echipe formate din cadre didactice din unitate vor participa la orele de
2019
dirigentie si la sedintele cu parintii in unitatiile de i-nvatariant gimnazial din
zona pentru a informa de posibilitatea continuării studiilor de către
absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
Se va realiza prezentarea metodologiei de organizare şi funcţionare a
învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani, a metodologiei de
organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu
durata de 3 ani şi a calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat

#gă

CONSTITUI SI ECHIPE MIXTE FORMATE DN REPREZENTANTI AI:
•UNITATILOR DE INVATAMANT PROFESIONAL,
-AGENTILOR ECONOMICI PARTENERI DE PRACTICA,
•COMITETULUI LOCAL DE DEZVOLTARE A PARTENERIATULUI
SOCIAL,

-AUTORITATILOR LOCALE

25 februarie -29 mailie

unitatii
La nivelul unităţii de învăţământ se desfăşoară acţiunea Săptămâna

2019

meseriilor" în cadrul căreia se vor organiza următoarele acţiuni:
1.

P±QmQ±±a±saîn±±ă±ămâ±±±±±±±ij2rQ±ş±Q!±a± şi tehnic în generai şi a

modului de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional cu
durata de 3 ani în special, informare privind condiţiile în care elevii

pot avea acces la învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi
beneficiile acestei fome de pregă±ij:ş profesională;
PreLzentarea specializariloi cuprinse in oferta de scolarizare , lectii
demonstrative la toate specializarile cuprinse in oferta de
scolarizare, posibilitatea insertiei pe piata fortei de munca ;
2. QQflşilierea tuturor elevilor din clasa a YŢ±±±-a, din învăţământul gimnazial,
cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul profesional
cu durata de 3 ani.
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Imi}ortant i)entru elevi si i)arinti:
>

Confom arL2, (1) Pot opta pentru îmvăţământul profesional cu durata de 3 ani elevii înscrişi
îm clasa a VIII-a şi absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare.

(2) Elevii prevăzuţi la alin. (1) pot fi îmscrişi îm învăţământul profesional cu duata de 3 ani
numai dacă au promovat clasa a VIII-a.
>

Conform aE!L§, (1) Elevii din învăţământul profesional cu durata de 3 ani beneficiază
susţinere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin Programul naţional

protecţie socială "Bursa profesională", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care
frecventează învăţământul profesional.

(2) Distinct de sprijinul financiar acordat confom alin. (1). elevii din învăţământul
profesional cu durata de 3 ani pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte
forme de sprijin acordate de partenerul de practică, în condiţiile legii şi în confor.mitate
cu prevederile contractului de practică.

>

a||2 (1) Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani care promovează
examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare
profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
(2) Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a
calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în
condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Echipa de promovare a invatamantului profesional si tehnic din
LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES
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Prof. POPI ADRIAN

