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NOTĂ INFORMATIVĂ 
 

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării lansează 
astăzi, 11 februarie 2020, campania „Meseria face 
diferența!” 

Această campanie are drept scop prezentarea 
celor mai relevante meserii în care se pot forma 
absolvenții de clasa a VIII-a, dar și avantajele pe care 
le oferă învățământul profesional și profesional 
dual. Campania „Meseria face diferența!” se va 
încheia în data de 11 martie, de Ziua Națională a 
Meseriilor. 
  Săptămânal, prin intermediul acestei 
campanii, Ministerul Educației și Cercetării și Centrul 
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic vor prezenta meseriile 
care pot face diferența. Toate materialele vor fi vizibile pe site-urile alegetidrumul.ro și 
edu.ro. 

  Campania „Meseria face diferența!” se va derula în toată ţara, iar printre 
acţiunile propuse de către inspectoratele şcolare se regăsesc: 
• acţiuni comune ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, ale inspectoratului 
şcolar județean, ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, ale 
operatorilor economici privind consilierea şi orientarea şcolară şi profesională a 
elevilor; 

• caravane ale meseriilor; 
• concursuri școlare de tip „Atelier de creație” sau „Atelier de robotică”; 
• vizite ale elevilor din unităţile de învățământ gimnaziale din judeţ la operatorii 
economici care asigură pregătirea și/sau practica în învăţământul profesional şi 
profesional dual; 
• ateliere de informare pentru profesorii diriginţi ai claselor a VII-a și a VIII-a. 

  În următoarea perioadă, Ministerul Educației și Cercetării, inspectoratele școlare 
și instituțiile de învățământ vor organiza, cu ocazia Zilei Naționale a Meseriilor, o serie 
de evenimente care să contribuie la creşterea vizibilităţii şi atractivităţii învăţământului 

https://www.alegetidrumul.ro/
edu.ro
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profesional, tehnic și profesional dual în rândul viitorilor absolvenţi de clasa a VIII-a. 
„Educaţia şi formarea profesională au un rol fundamental în crearea şi dezvoltarea 
unei societăţi bazate pe competenţe. Nu putem fi nepăsători la evoluţia tehnologică 
din ultimii ani, deci trebuie să devenim proactivi, să luăm decizii bine fundamentate 
pentru ca elevii noştri de gimnaziu să-și poată continua studiile urmând un traseu 
educațional corect”, a declarat Monica Anisie, ministrul educației și cercetării. 
   

  Reaminitim că învăţământul dual a fost introdus începând cu anul şcolar 2017-
2018, an în care s-a înregistrat un număr de 2.268 elevi în prima promoţie pentru 
această formă de organizare a învăţământului profesional. Datorită eforturilor comune 
ale tuturor celor implicaţi, sprijiniţi de Ministerul Educaţiei şi Centrul Naţional de        
Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, numărul elevilor din învăţământul 
dual a crescut, ajungând în anul şcolar 2019-2020 la 12.908 elevi, aproape dublu faţă 
de anul şcolar precedent. 

11 martie 2020 - Ziua Nationala a Meseriilor 

  Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mures desfășoară în 
perioada 11 februarie -11 martie 2020 - Campania de promovare a învățământului 
profesional și profesional dual. 

  În această perioada, în toate unitățile școlare din județ, consilierii școlari vor 
desfășura activități specifice de informare și promovare, prezentări privind noi 
oportunități de de colaborare cu parteneri educaționali, ateliere de lucru, workshop-
uri, activități demonstrative etc. Vor fi implicați părinți, membri ai comunității locale, 
reprezentanți ai agenților economici, alti parteneri. 

 

Linkuri utile  

http://www.cjraems.ro/cmfd 

 

https://www.alegetidrumul.ro/ 

https://jobsproject.ro/ro/about-jobs/ 

https://www.alegetidrumul.ro/uploads/JOBS_Student_Book_RO.pdf 

https://www.alegetidrumul.ro/uploads/JOBS_Teacher_Brochure_RO.pdf 

http://www.ziuastafetei.ro/stiri/ 
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