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Programul activităților destinate promovării 

 învățământului profesional și tehnic în anul 2017 

 

Conform OMENCS 6155/22.12.2016 

Măsura Acțiuni specifice Termen/Perioada Responsabil 
1. Informare publică cu 
privire la învățământul dual: 
- Modul de organizare și 

funcționare a 
învățământului dual 

- Etapele constituirii 
formațiunilor de studiu în 
învățământul dual 

- Calendarul și modul de 
organizare și desfășurare a 
admiterii în învățământul 
dual 

Afișarea link-ului website-
ului ”Alege-ți drumul” și 
popularizarea lui în rândul 
elevilor de clasa a VII-a și 
al părinților lor, de pe 
website-ul școlii 
www.sc22mirceaeliade.ro 

Februarie 2017 Administratorul website-
ului școlii, prof. Popescu 
Simona 

Ședințe cu părinții elevilor 
de clasa a VIII-a, ore de 
consiliere cu această 
tematică 

Martie-aprilie 2017 Diriginții claselor a VIII-a: 
Prof. Benea Florin 
Prof. Fira Carmen 
Prof. Oanță Anișoara 
Prof. Pătru Cornelia 

2.”Săptămâna meseriilor” – 
acțiune de promovare a 
învățământului profesional 
și tehnic, inclusiv a 
învățământului dual, în 
rândul elevilor prin 
organizarea la nivelul 
fiecărei unități de 
învățământ gimnazial a 
acțiunilor de prezentare în 
rândul elevilor de clasa a 
VIII-a a: 
- Modului de organizare și 

funcționare a 
învățământului dual 

- Condițiilor în care elevii 
pot avea acces la 
învățământul profesional 
și tehnic (IPT) în general 
și la învățământul dual, în 
special 

- beneficiile formării 
profesionale inițiale prin 
învățământul dual, în 
special 

- oferta de școlarizare în 
învățământul profesional 
și tehnic, inclusiv în 
învățământul dual. 
 

Informări în cadrul 
întâlnirilor cu elevii și 
părinții acestora  

27 februarie- 31 martie 
2017 

Diriginții claselor a VIII-a: 
Prof. Benea Florin 
Prof. Fira Carmen 
Prof. Oanță Anișoara 
Prof. Pătru Cornelia 

Promovarea ofertei de 
școlarizare în învățământul 
profesional și tehnic, 
inclusiv în învățământul 
dual , prin colaborare cu 
unitățile de învățământ 
profesional și tehnic și 
operatorii economici 
parteneri 

27 februarie- 31 martie 
2017 

Diriginții claselor a VIII-a: 
Prof. Benea Florin 
Prof. Fira Carmen 
Prof. Oanță Anișoara 
Prof. Pătru Cornelia 

Vizite organizate pentru 
elevii claselor a VIII-a la 
operatorii economici 
parteneri pentru prezentarea 
locurilor de practică în 
cadrul acțiunii ”Ziua 
porților deschise” 

27 februarie- 31 martie 
2017 

La invitația organizatorilor, 
diriginții claselor a VIII-a. 



 

 

3. Consilierea tuturor 
elevilor din clasa a VIII-a 
cu privire la oportunitatea 
continuării studiilor în 
învățământul profesional și 
tehnic, inclusiv în 
învățământul dual. 

Sesiuni de consiliere  27 februarie- 31 martie 
2017 

CJRAE- prin reprezentant și 
diriginții claselor a VIII-a 

4. Organizarea și 
desfășurarea olimpiadelor, 
competițiilor și 
concursurilor pe meserii. 

Pregătirea și participarea 
elevilor la olimpiada școlară 
de Educație tehnologică 

Conform calendarului MEN Prof. Marinescu Dan 

5. Instruirea tuturor elevilor 
de clasa a VIII-a și a 
părinților acestora cu privire 
la procedurile de admitere și 
oferta de școlarizare în 
învățământul profesional și 
tehnic, în general și în 
învățământul dual, în 
special 

Ședințe de instruire 
Ore de consiliere la nivelul 
claselor a VIII-a cu aceasta 
tematică 

11-31 mai 2017 Diriginții claselor a VIII-a: 
Prof. Benea Florin 
Prof. Fira Carmen 
Prof. Oanță Anișoara 
Prof. Pătru Cornelia 
Coordonator- 
dir.adj.Drăghici Marinela 

6. Prezentarea ofertei de 
școlarizare prin 
învățământul profesional și 
tehnic, inclusiv prin 
învățământul dual, în cadrul 
”Târgului ofertelor 
educaționale” 

Participarea elevilor la 
”Târgul ofertelor 
educaționale” a elevilor de 
clasa a VIII-a 

8-19 mai 2017 ( la data 
stabilită de ISJ Dolj) 

Diriginții claselor a VIII-a: 
Prof. Benea Florin 
Prof. Fira Carmen 
Prof. Oanță Anișoara 
Prof. Pătru Cornelia 
Coordonator- 
dir.adj.Drăghici Marinela 

7. Popularizarea exemplelor 
de bună practică în 
implementarea 
învățământului dual, în 
parteneriatul școală-
operatori economici 

Afișarea link-ului website-
ului ”Alege-ți drumul” și 
popularizarea lui în rândul 
elevilor de clasa a VII-a și 
al părinților lor, de pe 
website-ul școlii 
www.sc22mirceaeliade.ro  

August-octombrie 2017 Adminstratorul website-ului 
școlii: prof. Popescu 
Simona 

 
 

Director adjunct 

Prof. Marinela DRĂGHICI 


