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Ofertele educaţionale cuprind descrieri ale modalităţilor de organizare a sistemului de învăţământ şi
componentelor acestuia (şcoli generale,licee,facultăţi) cu toate facilităţile oferite: forme de învăţământ (cu
frecvenţă, cu frecvenţă redusă, la fără frecvenţă sau la distanţă) specializări, cursuri, şcoli de vară, burse,
formare continuă etc.
Informaţii referitoare la oferta educaţională disponibilă găsiţi în broşurile şi materialele informative
publicate de orice instituţie de învăţământ sau pe site-urile lor. Informaţii referitoare la intituţiile de
învăţământ şi ofertele lor educaţionale găsiţi la adrese de internet precum:
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Modalităţi de explorare a ofertelor educaţionale:
consultarea materialelor elaborate de Ministerul Educaţiei, Inspectoratele Şcolare Judeţene,
instituţii de învăţământ de stat şi private
participarea la activităţi organizate de către instituţiile respective (Ziua Porţilor Deschise etc.)
discuţii cu elevi, studenţi, profesori din cadrul acestor instituţii
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Informaţii pe care elevii ar trebui să le solicite instituţiilor educaţionale:
specializări şi certificarea studiilor
diversitatea materiilor
facilităţi oferite (bibliotecă, sală de sport, cantină, laboratoare, sală de cultură, asistenţă
medicală şi psihologică etc.)
resurse materiale (calculatoare, aparatură audio-video, internet etc.)
organizarea orarului
accesul la mijloace de trasport
costurile cotidiene necesare
calitatea predării şi a relaţiei profesor-elev
standardele de performanţă şi cerinţele de învăţare
securitatea în şcoală
numărul claselor şi al elevilor din şcoală
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Sunt câteva întrebări care se ridică atunci când vrei să explorezi alternativele educaţionale sau
profesionale pe care le ai şi să o alegi pe cea potrivită:
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Este necesar un grad ridicat de specializare pentru a practica o anumită profesie?
În multe domenii profesionale o educaţie avansată şi aprofundată este o necesitate (ex.: inginerie,
drept, psihologie etc.). O dipomă, o calificare universitară sau post-universitară creşte şansele de a câştiga
mai mult însă şi responsabilităţile sunt mai mari.
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Dispun de resursele financiare necesare pentru a-mi acoperi costul studiilor?
Există întotdeauna şi posibilitatea de a lucra o perioadă de timp pentru a aduna bani pentru studii. O
altă alternativă este cea în care compania la care vă angajaţi să suporte costurile educaţiei dvs., a cursurilor
de formare – există foarte multe companii care investesc în specializarea angajaţilor săi, educaţia putând fi
şi un capitol în negocierea pachetului de beneficii ale unui angajat
De asemenea, o altă modalitate de a vă achita studiile o reprezintă diverse burse (de merit, sociale,
de studii) sau chiar diverse împrumuturi sau credite pentru studii oferite de diverse bănci.
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Când să mă înscriu pentru continuarea studiilor?
Sunt tineri absolvenţi de liceu care preferă să aştepte 1-2 ani înainte să continue cu studiile
univeristare, pentru a se gândi mai bine ce vor să facă cu viaţa lor şi ce drum profesional să aleagă. O mare
parte a celor ce doresc să continue studiile preferă să o facă imediat după liceu. Un avantaj este acela că
există o continuitate în studiu şi pot obţine burse de studii mai uşor.
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