
 

 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  
Axa prioritară 6: Educatie si competente 
Apelul pentru proiecte POCU/633/6/14/Cresterea participarii la programe de învaþare la locul de 
munca a elevilor si ucenicilor din învaþamântul secundar si terþiar nonuniversitar, cu accent pe 
sectoarele economice cu potenþial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare 
inteligenta conform SNCDI 
Titlul proiectului:  „Practicant serios-un angajat valoros” 
Contract: POCU/633/6/14/132910 
 
 

Îmbinarea teoriei cu practica - experiențe internaționale” 

 

,,Pentru a deveni om de succes sunt necesare trei lucruri: natura, studiul și practica”, 

spunea Sergiu Mănescu în cartea sa ,,Igiena”.  

Putem spune că avem aceste lucruri, fiind în strânsă legătură unele cu altele. Instruirea 

practică a elevilor este o parte importantă a actului educațional, al cărui scop este aprofundarea 

cunoștințelor teoretice și a formării deprinderilor practice de specialitate. Teoria și practica sunt în 

strânsă legătură și spunem că dacă ai învățat poți să practici și practicând poți să înveți. 

Meseria de profesor ne face să privim din mai multe unghiuri practicitatea meseriei pentru 

care pregătim elevii. 

         
La formarea competenţei profesionale concură nemijlocit disciplinele de specialitate, 

laboratorul tehnologic şi instruirea practică, însușirea acestora este condiționată de existența 



 

 

cunostinţelor, priceperilor şi deprinderilor prevăzute în programele școlare, ale disciplinelor de 

cultură generală fundamentale, respectiv a disciplinelor de specialitate.  

Formarea competenţelor 

profesionale a absolvenţilor 

învăţămantului tehnologic este 

asigurată prin instruirea lor 

complexă și progresivă, pornind de 

la probleme generale ale domeniului 

de activitate spre cele specifice unei 

anumite meserii.  

Cultivarea şi dezvoltarea 

intereselor și aptitudinilor profesionale constituie un obiectiv 

important în preocupările profesorului. În acest sens este necesară 

pregatirea unei personalităţi care să utilizeze judicios mijloacele 

moderne de producție, să contribuie substanţial la perfecționarea 

tehnicii și tehnologiilor de fabricaţie, întrucât principala sferă de 

manifestare a componentei profesionale este activitatea productivă. 

Activitatea oamenilor este cu atât mai eficientă, cu cât aceștia sunt 

mai competenţi din punct de vedere profesional şi  cu cât se simt 

mai impulsionaţi să- şi manifeste  această competenţă. 

Competenţele profesionale și modul de evaluare au la bază trei lucruri Știu, Pot, Am dovezi. 

Știu -știinţa e un lucru pe care o ai sau nu o ai, îţi e dată de cât ai învătat, de cât ai acumulat, 

e un lucru personal, nu toţi învăţa la fel, nici calitativ sau cantitativ, dar știu ce știu e cu siguranţă 

important.  

Pot-să fac un anumit lucru, degeaba stiu să fac în teorie dacă nu pot să realizez practic. 

Am dovezi – oricând în orice moment pot să demonstrez că am făcut un lucru în condiţii de 

calitate stabilite,  date de standard . 



 

 

Corelaţia între pregătirea profesională şi succesul în carieră este una foarte strânsă, 

formând o relaţie de interdependență.  

       Meseria, această îndeletnicire cu caracter permanent pe care o practică orice muncitor pe baza 

unei calificari corespunzatoare, capătă  valenţe deosebite. 

       Producţia industrială modernă a modificat nu numai continutul, ci şi caracterul muncii, 

specificul solicitărilor la care este supus lucrătorul în procesul de producţie. 

Conţinutul învăţământului prin care se face educaţia tehnologica a elevilor are ca obiectiv 

fundamental integrarea tineretului în civilizaţia epocii sale, înţelegerea profundă şi logică a rolului 

pe care îl are tehnica în existenţa omului şi în progresul societăţii. 

Disciplinele tehnologice ocupă un rol aparte în conţinutul învăţământului, dat fiind 

caracterul activităţii pe care o determină şi finalitaţile acesteia, cunoaşterea construcţiei şi 

funcţionării mecanismelor, dispozitivelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor folosite în producţie. 

Tinerii trebuie să demonstreze că au „învăţat să înveţe” şi că au o atitudine pozitivă privind 

învăţarea. Motivaţia individuală a învăţării şi varietatea posibilităţilor de a învăţa sunt cheile 

fundamentale în implementarea cu succes a învăţării de-a lungul vieţii. 

O provocare pentru elevii Liceului Tehnologic ,,Victor Frunză”, a fost și este, 

proiectul,,Practicant serios –un angajat valoros” demarat și implementat  în parteneriat cu 

Asociația “Excelență în Educație și Formare Continuă” și INFOR ELEA din San Secundo di 

Pinerolo, regiunea Piemonte, proiect cofinanțat FSE – POCU 2014-2020.



 

 

Elevii din liceul nostru au nevoie să fie în contact direct cu practica în domeniul calificării lor 

profesionale pentru a dobândi abilitățile necesare meseriei alese și pentru a înțelege dacă meseria 

pentru care se pregătesc este cea în care doresc să facă o carieră 

profesională. 

Dincolo de formarea și dezvoltarea competențelor 

specializate, precum și a abilităților practice, elevii și-au dezvoltat 

în cadrul acestei mobilități și competența de comunicare în limba 

engleză, comunicarea cu tutorii de practică făcându-se în această 

limbă. 

Și nu în ultimul rând, elevii au beneficiat de formare 

culturală în țara gazdă prin activitățile interculturale zilnice, 

organizate de instituția intermediară: vizite ale unor obiective 

turistice, excursii în împrejurimile orașului, participarea la 

evenimente culturale din Italia. 

 

 

 

Data:27.06.2022                                                                      Expert parteneriate 
                                                                               Savastre Marinela 

 


