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VOCAȚIE ȘI PASIUNE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC
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Educația  și formarea profesională au un rol determinant în cari-
era profesională a tinerilor și în dezvoltarea economică și socială 
în ansamblu.

Considerând că adecvarea la nevoile mediului economic în continuă schimbare și modernizare sunt bazele 
dezvoltării unui învățământ profesional și tehnic flexibil, deschis și performant. Ministerul Educației, ală-
turi de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic își propun să aducă în prim 
plan importanța dobândirii unei calificări profesionale într-un parteneriat real școală – operator econo-
mic, în perspectiva construirii unei cariere de succes pentru tinerii absolvenți.

Învățarea în condiții reale de muncă are un rol esențial în formarea competențelor profesionale, 
dezvoltarea identității personale, concomitent cu  stimularea încrederii de sine a elevilor noștri, 
constituindu-se într-un instrument puternic de integrare treptată a tinerilor pe piața forței de muncă.

Interesul pe care mediul economic îl manifestă pentru dezvoltarea învățământului dual și profesional, 
chiar în condițiile vitrege pe care le-a impus pandemia de COVID-19, dovedit prin numărul mare de solicitări 
de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, ne îndreptățește să sprijinim absolvenții de clasa a VIII-a în 
luarea unei decizii documentate în ceea ce privește viitorul lor profesional.

Prin broșura „Vocație și pasiune în învățământul profesional și tehnic” ne propunem să promovăm exemple 
de bună practică, relevante în ceea ce privește funcționarea și dezvoltarea parteneriatelor dintre unitățile 
de învățământ, operatorii economici și comunitatea locală precum și inițiative valoroase ale școlilor în 
promovarea și dezvoltarea unor programe de formare profesională relevante și atractive. Aceasta vine 
ca o continuare a acțiunii derulate în anul școlar precedent, în parteneriat de către Ministerul Educației și 
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, acțiune care a vizat realizarea unui 
ghid de orientare în carieră prin învățământul profesional, dual și liceal tehnologic în scopul prezentării 
beneficiilor alegerii unui traseu profesional în meseriile aflate în școlarizare prin învățământul profesional 
și tehnic și a oportunităților de dezvoltare a carierei absolvenților.

Toate aceste acțiuni sunt menite să contribuie la creșterea vizibilității și atractivității învățământului pro-
fesional și tehnic, în rândul absolvenților de gimnaziu și al părinților acestora și demonstrează că, prin-
tr-un efort conjugat al tuturor factorilor interesați, pot fi implementate cu succes modalități constructive  
de modernizare a sistemului de educație și formare profesională.

DALIA-MARIA MIRCEA DăRăMUȘ

DIRECTOR CNDIPT

”Dacă o profesie devine un mod de viață, atunci o meserie se transformă în artă.” 

(I. Shevelev)
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LICEUL TEHNIC 
BUZĂU 

SEMINAR JUDEȚEAN DE INFORMARE ȘI 
PROMOVARE A  ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL 

Descrierea activității / parteneri implicați

Seminarul de informare şi promovare a Învățământului Profesional este o activitate 
demarată în Săptămâna Meseriilor care doreşte să vină în sprijinul elevilor de clasa a 
VIII-a şi părinților interesați de această formă de învățământ dar şi diriginților.
În cadrul evenimentului s-au prezentat informații privind avantajele/ beneficiile pe 
care le au elevii care frecventează învățământul profesional şi profesional dual. Ope-
ratorii economici, parteneri de practică ai unității noastre, şi-au descris domeniul de 
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activitate şi au prezentat exemple de bună practică cu elevi din unitatea noastră de 
învățământ.
În organizarea seminarului s-au implicat: Primăria Municipiului Buzău, Inspectoratul 
Școlar Județean Buzău, operatori economici, recunoscuți în mediul de afaceri buzoian, 
implicați în învățământul profesional şi profesional dual (domeniul mecanică - HYUN-
DAI, MERCEDES, IVECO, NICAR AUTO, BEST MECHANICS; domeniul electromecanică - 
HORECO, turism şi alimentație  – restaurantul O’BROTHER’S, MOARA DRĂGĂICILOR, 
NEW GENERATION, SC SINED NOVACONST SRL, SC COM FORTUNA SRL) şi CJRAE Buzău. 
Deşi acest tip de activitate se organizează şi în alte unități de învățământ liceal teh-
nologic, particularitatea, în cazul nostru, o reprezintă faptul că la eveniment sunt 
invitați şi participă reprezentanți ai tuturor unităților IPT din județ. 
În anul şcolar 2021 – 2022 se va organiza a IV-a ediție şi sperăm că, deşi contextul ac-
tual este diferit,  va fi de un real succes, aşa cum s-a întâmplat şi în anii anteriori, şi 
îşi va îndeplini scopul: familiarizarea, conştientizarea asupra beneficiilor şi atragerea 
unui număr cât mai mare de elevi de gimnaziu spre învățământul profesional buzoian. 

Dovezi ale succesului
Participarea în număr mare a părților intere-
sate (elevi şi părinți), atragerea elevilor spre 
învățământul profesional şi tehnic.
În ultimii trei ani, Liceul Tehnic Buzău este 
printre singurele unități IPT care şi-a reali-
zat planul de şcolarizare integral din prima 
etapă.
Interesul mass-mediei locale pentru acțiu-
nile întreprinse la nivelul liceului de cadrele 
didactice şi elevi.

Planuri de viitor
În anul şcolar curent, Seminarul va fi organizat on-line, în data de 10 martie, însă, 
dacă situația epidemiologică o va permite, în anii următori, ne dorim ca evenimentul 
să se desfăşoare cu participarea fizică a invitaților şi, în  cadrul acestuia, să organi-
zăm ateliere de lucru pentru elevii de clasa a VIII-a şi o mini - expoziție cu produsele 
realizate. Atelierele de lucru vor acoperi toate domeniile de pregătire şcolarizate în 
învățământul profesional buzoian.

LICEUL TEHNIC BUZĂU 
Prof. Ing. Rîmniceanu Adriana – director Liceul Tehnic Buzău – tel.0721271957, 
email: adriarim13@yahoo.com
Prof. Moise Poenaru Corina – director adjunct Liceul Tehnic Buzău – tel. 0748212386,
email: corina.poenaru@yahoo.co.uk
www.liceultehnicbuzau.ro


