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TRASEE EDUCAŢIONALE

.ro

Informează elevii despre ce spune Legea educaţiei în România cu privire la traseele educaţionale:
INFORMAŢII UTILE:

at

Conform Legii 1/2011, Legea educatiei nationale - Legea invatamantului din Romania, traseele educationale sunt:

rie

nt

EDUCAŢIE TIMPURIE

.o

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

w
w

ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR
INFERIOR
(gimnaziu)

w

Câmpul muncii

Câmpul muncii

ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR
SUPERIOR
(liceu)

Învăţământ profesional

ÎNVĂŢĂMÂNT
POSTLICEAL

Învăţământ UNIVERSITAR

Câmpul muncii
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REŢINE:
învăţământul liceal, vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional şi
învăţământul postliceal se organizează pentru specializări şi calificari profesionale
stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în
conformitate cu Registrul Naţional ai Calificărilor.

nt

Sugestie:

După ce ai reţinut schimba cu traseele educaţionale începe o discuţie cu elevii care ar putea ca

rie

subiect momentul îi care o persoană poate ajunge „în câmpul muncii”. După cum se observă o persoană
poate avea o meserie/profesie/ocupaţie în trei momente:

.o

1. După terminarea învăţământului obligatoriu

2. După parcurgerea învăţământului secundar superior, liceal sau profesional

w

w
w

3. După terminarea studiilor postliceale, universitare sau postuniversitare

SPUNE ELEVILOR:

Există meserii/profesii pentru care te poţi califica urmând cursuri de calificare
profesională organizate de către Agenţiile Judeţene de Ocupare şi Formare
Profesională prin Centrele de Formare Profesională. De exemplu: zidar,
instalator, bucătar, ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, mecanic
auto, tâmplar, lucrător în cultura plantelor sau în creşterea animalelor, agent de
pază şi ordine, lucrător în tricotaje şi confecţii, brutar, lucrător în comerţ,
îngrijitoare bătrâni la domiciliu, maseur, contabil etc.
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