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13) Ce avantaje am dacă urmez acest program?

Dacă urmezi învăţământul profesional, ai următoarele avantaje:
poţi dobândi o calificare profesională care îţi permite să obţii mai rapid un loc de muncă şi să ai
salariul tău mai devreme decât colegii tăi care optează pentru bacalaureat;
vei beneficia prin intermediul unui program naţional de susţinere a învăţământului profesional
de o bursă de studiu lunară în cuantum de 200 RON;
pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică, vei putea continua să lucrezi pe o
perioadă determinată (cu respectarea condiţiilor legale) pentru a pune deoparte banii tăi;
angajatorii îi vor susţine (acolo unde condiţiile permit acest lucru) pe cei mai buni dintre elevi
prin burse suplimentare de practică;
după finalizarea acestui program poţi, în acelaşi timp, să lucrezi şi să îţi continui studiile în cadrul
liceului.

14) După ce termin programul, pot să continui liceul către examenul de bacalaureat?

DA. Poţi continua liceul în clasa a XI-a, fără alte formalităţi, fiind necesară doar înscrierea la şcoala
unde există clase de liceu.

15) Ce specializări vor fi accesibile pentru învăţământul profesional?

Lista cu unităţile de învăţământ unde se organizează clase de învăţământ profesional şi calificările
pentru care poţi opta va fi disponibilă începând cu data de 8 martie 2012. Lista va fi publicată pe
pagina web www.alegetidrumul.edu.ro, pe paginile web ale inspectoratelor şcolare judeţene, dar
va fi disponibilă şi la secretariatele liceelor tehnologice.

16) Unde mă pot informa mai bine despre programul “Alegeţi drumul!”?

Mai multe informații despre program se pot obține accesând www.alegetidrumul.edu.ro, de la
secretariatele liceelor tehnologice, precum și la numărul de telefon gratuit 0 800 816 ABC (unde
ABC reprezintă indicativul județului; de exemplu pentru Timiş - 0 800 816 256, pentru Arad - 0 800
816 257 şi pentru Bucureşti 0 800 816 021). Linia este deschisă de luni până vineri, între orele 9.00
şi 17.00 și va fi disponibilă din data de 13 februarie 2012.
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Înscrierea în învăţământul profesional în anul şcolar 2012-2013
1) În ce constă programul?

Programul “Alege-ţi drumul!” oferă o pregătire profesională cu durata de 2 ani pentru dobândirea
unei calificări. Pregătirea prin învăţământul profesional este parte a liceului tehnologic şi este
organizată după clasa a IX-a. Pe parcursul celor doi ani de studiu ai posibilitatea să parcurgi
disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi modulele de pregătire de specialitate pentru
calificare profesională. Programul îţi oferă pregătire practică pentru un acces mai rapid la un loc de
muncă şi, implicit, la independenţă financiară. Prin intermediul învăţământului profesional vei fi
pregătit pentru o nouă atitudine faţă de muncă, vei dobândi respect pentru lucrul bine făcut şi
profesionalism.

2) Care este finalitatea programului?

Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională cu care te
poţi angaja imediat după terminarea studiilor, în România sau în Uniunea Europeană. De asemenea, în urma finalizării programului dobândeşti certificatul de absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat care îţi permite să continui studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a).

3) Cine poate să acceseze programul “Alege-ţi drumul!”?

În program pot intra elevii care sunt înscrişi în clasa a IX-a a liceului, indiferent de filieră, profil sau
domeniu de pregătire. Pot accede, de asemenea, elevii care au promovat cel puţin clasa a IX-a de
liceu, dar care şi-au abandonat ulterior studiile, precum şi elevi din seriile anterioare care au
finalizat şcoala de arte şi meserii.

4) Va exista o competiţie pentru locurile oferite?

Învăţământul profesional, în noua sa formulă, este un drum şcolar pentru cei care doresc să devină
buni meseriaşi, mai bine pregătiţi pentru o viaţă profesională de succes, pentru cei care caută
integrarea într-o companie de calitate şi doresc să devină independenţi din punct de vedere
financiar. Având în vedere că există o serie de avantaje, inclusiv materiale, pentru cei care acced în
program, este posibil ca numărul elevilor care vor dori să intre în această formă de învăţământ
modernă să fie mai mare decât numărul locurilor disponibile. În această situaţie, şcoala, împreună
cu operatorii economici parteneri, îi va selecta pe cei mai potriviţi în urma unui interviu sau probe
de aptitudini. Acest proces de selecţie nu trebuie să te îngrijoreze, este o modaliate de a te obişnui
cu viaţa reală dintr-o firmă, care include şi interviul de angajare.

5) Ce trebuie să fac pentru a intra în program?
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Pentru a intra în program trebuie parcurse următoarele etape succesive:
să optezi pentru calificarea profesională pe care doreşti să o dobândeşti şi pentru şcoala unde
doreşti să te pregăteşti;
să depui documentele necesare pentru înscrierea în program la secretariatul şcolii pentru care ai
optat;
să participi la procesul de selecţie, numai în situaţia în care acest lucru este necesar. Vei fi anunţat
de şcoala pentru care ai optat dacă se organizează selecţie pentru calificarea respectivă şi când
este planificată aceasta.
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6) Cum pot opta pentru învăţământul profesional?

Poţi opta pentru învăţământul profesional prin completarea unui formular standard. Formularul îl
poţi solicita la secretariatul şcolii unde doreşti să te înscrii sau poate fi descărcat de pe pagina web
www.alegetidrumul.edu.ro. Perioada în care îţi poţi exprima opţiunea pentru calificarea
profesională şi şcoala unde doreşti să te pregăteşti este 7 – 31 mai 2012.
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9) Ce voi învăţa în cadrul programului?

În primul rând, vei dobândi experienţă practică şi vei învăţa într-un mod diferit, prin metode de
formare adecvate calificării pentru care optezi. Vei deprinde atât elemente de cultură generală, cât
şi elementele practice necesare unei meserii.

Înscrierea se face pe baza unui dosar pe care îl depui la secretariatul şcolii pentru care ai optat, în
urma procesului de selecţie (în cazul în care ai parcurs şi această etapă).

Vei învăţa în limba română sau în limba maternă (alta decât limba română), vei căpăta abilităţile
necesare care îţi permit să lucrezi într-o echipă, să iei decizii şi să îţi asumi responsabilităţi. Vei fi
pregătit pentru a te adapta mai bine şi mai repede cerinţelor unui loc de muncă, pentru a lucra cu
profesionalism şi pentru a face lucruri de calitate.

Programul va demara odată cu începerea noului an şcolar 2012-2013.

10) Cum va fi organizat programul?

7) Unde şi când mă pot înscrie în program?

Acestea sunt perioadele pe parcursul cărora se poate face înscrierea:
Etapa I în perioada 7 – 31 mai 2012. În această etapă poţi opta pentru oricare dintre calificările
profesionale pentru care există ofertă şi la oricare dintre şcolile care oferă învăţământ profesional.
Etapa a II-a în perioada 11 - 25 iunie 2012. În această etapă poţi opta numai pentru calificările
profesionale şi numai la şcolile unde au rămas locuri neocupate în urma etapei I. De asemenea, este
posibil ca în această etapă să îţi poţi revizui opţiunea pentru calificarea şi/sau pentru şcoala pentru
care ai optat.
Etapa a III-a în perioada 27 – 31 august 2012. În această etapă poţi opta numai pentru calificările
profesionale şi numai la şcolile unde au rămas locuri neocupate în urma etapei a II-a.
Având în vedere faptul că în etapa I este disponibilă oferta cea mai variată, cu cât optezi şi te înscrii
mai devreme, cu atât ai şanse mai mari să fii înscris la şcoala şi pentru calificarea pe care ţi-o doreşti.
Calendarul complet pentru selecţia şi înscrierea în învăţământul profesional poate fi solicitat la
secretariatele şcolilor, la inspectoratele şcolare sau poate fi descărcat de pe pagina web
www.alegetidrumul.edu.ro.
În situaţia în care eşti elev în învăţământul liceal, înscrierea ta în programul “Alege-ţi drumul!” este
posibilă numai dacă ai promovat clasa a IX-a, indiferent de momentul în care ai optat pentru
învăţământul profesional şi chiar dacă ai fost declarat admis în urma procesului iniţial de selecţie.

8) Ce conţine dosarul de înscriere?

Dosarul de înscriere conţine următoarele documente:
cerere tip de înscriere (poate fi solicitată la secretariatul şcolii unde doreşti să te înscrii sau
descărcată de pe pagina web www.alegetidrumul.edu.ro, după data de 15 aprilie 2012);
copie după certificatul de naştere sau după cartea de identitate;
documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat (foaie matricolă
pentru clasa a IX-a sau, după caz, certificat absolvire sau certificat de calificare în urma finalizării
şcolii de arte şi meserii).
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Pregătirea prin învăţământul profesional este organizată atât în şcoală, cât şi la angajator. Orarul
este unul flexibil şi este stabilit de şcoală împreună cu angajatorul unde se organizează stagiul de
practică:
În primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la agentul economic reprezintă
60% din timpul total alocat programului.
În al doilea an 75% din timp este alocat pregătirii practice.
Pe parcursul celor doi ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 11
săptămâni, 6 săptămâni în primul an şi 5 săptămâni în cel de-al doilea an.
Stagiul de practică se desfăşoară la angajator. În acest sens, vei semna (tu şi/sau unul dintre
părinţi/tutorele legal), o convenţie de stagiu împreună cu unitatea de învăţământ şi angajatorul.

11) Cum se desfăşoară evaluarea şi certificarea?

Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de şcoala pentru care ai optat,
împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere ale unităţii de învăţământ, la sediul
şi folosind echipamentele acestora, acolo unde este posibil acest lucru.
Comisia de examen va avea în componență câte un reprezentant al unității de învățământ și al
angajatorului selectat pentru respectiva calificare. Examinarea în cadrul examenului de certificare
a calificării profesionale este realizată atât de către evaluatori autorizaţi, cât și de către
reprezentanți ai angajatorilor parteneri.
Organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare vor fi monitorizate de către inspectoratele
şcolare judeţene/ al municipiului Bucureşti.

12) Ce se întâmplă dacă nu obţin certificatul de calificare?

Interesul tău este de a te pregăti cât mai bine pentru a obţine acest certificat, astfel încât să poţi
beneficia cât mai repede de avantajele unui loc de muncă.
Însă, dacă nu reuşeşti să obţii certificatul de calificare, ai posibilitatea de a urma un stagiu
suplimentar de pregătire organizat de angajatorul unde ai făcut practică şi poţi participa la examenul de certificare în anul şcolar următor. Poţi continua studiile în învăţământul liceal, chiar dacă nu
ai obţinut certificatul de calificare.
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