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Cuvânt de suflet 
Visătorii de vise 

 
 

Mi-aș dori să fim mândri de 

drumul pe care l-am stăbătut 
împreună. Dar pentru că totul s-a 
împlinit din voia Celui de Sus, ne 
vom smeri, bucurându-ne. De ce oare 
să nu avem prilej de bucurie? Pentru că 
împreună am reușit să sperăm și să 
visăm că putem mai mult, că școala 
noastră, corabia “Simion 
Mehedinți”, nu este menită să 
adaste într-un  port  mic,  ci poate 

visa să-și pregătească pânzele 
năzuințelor spre porturi din ce în ce 
mai mari. De aceea am reușit să 
devenim din Școala Profesională 

Specială nr. 8, Școala Profesională “Simion Mehedinți”, 
Școala de Arte și Meserii 
“Simion Mehedinți”, 
Grupul Școlar “Simion 
Mehedinți” și, în prezent, 
Liceul Tehnologic “Simion 

Mehedinți”, dar, cine știe… 
 Oare de ce să                   

ne bucurăm? Să ne veselim 
că am avut cutezanța, 
dorința și nevoia de a ne 
transforma, de a aduna la 
bordul corabiei “Spe-ranța” 
copii din tot buchetul lăsat 
de Dumnezeu pe pământ, de  

SPERANŢA 
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Preot Stoica  

Constantin—

Parohia 

”Schimbarea la 

Față” 

Aveți cuvântul! 

   
  În ediția specială a Revistei 
”Speranța” avem ca invitat, la 
rubrica ”Aveți cuvântul”, pe 
părintele  Stoica Constantin de la 
Parohia ”Schimbarea la Față”, din 
Galați.  
 

Părinte, vă rog să ne  
spuneți câteva cuvinte despre 
dumneavoastră și biserica la  
care slujiți. 

 
Sunt preot Stoica Constantin, 

absolvent al Facultății de Teologie 
din București, am 69 de ani și slujesc 
la această Biserică din anul 1978. 
Am fost diacon, slujitor la Catedrală 
în anul 1967. În anul 1968 am fost 
transferat la Parohia Suhurlui din 
județul Galați, după care am revenit 
la această Biserică ca slujitor în anul 
1978. Familist, am doi copii preoți, 
soția este cadru didactic. Un fiu preot 
în Australia la Comunitatea română 
și un fiu preot la Parohia Piscu din 
județul Galați. 

   
  Cum vedeți relația Bisericii 
cu Școala în general, în contextul 
social actual? 

 
Din totdeauna Biserica a fost  

considerată drept mama fiilor săi 
duhovnicești. Biserica prin slujitorii 
săi se preocupă în mod special de 
educația moral-religioasă, de cultură, 
de cinste și corectitudine. Dacă ne 
gândim la formarea limbii române, 
vedem că Biserica este aceea care 
prin înțelepții ei slujitori a contribuit 
la progresul limbii și culturii 
românești. Amintim aici pe tipografii 
Diacon Coresi și multe alte tipografii 
din mânăstiri, unde călugării 
tipografi au scos primele tipărituri în 
limba română. Amintim ”Noul 
Testament”, ”Liturghierul”, 
”Ceaslovul”, ”Cazania” ș.a. 
 Primele școli erau în biserici, 
de aceea, se păstrează încă vechea 
legătură cu școala și va fi de 
permanentă actualitate, pentru că 

 

S P E R A N Ț A  

Cuvânt de suflet 
(continuare de pe coperta 1) 

la cei mai lipsiți de apărare în fața vieții, la cei încercați mai puțin, sau cei 
care pot și nu știu să vrea, dar și aceia (olimpicii noștri) care au primit puțin 
dar au știut să înmulțească talanții. 
 Așa că și anul acesta avem prilej de bucurie și veselie și îndrăznim a 
gândi și a spera și la alți pași spre “mai sus”, căci Grădina Domnului e mare, 
e bogată și nesfârșită, numai să-ți dorești și să te nevoiești pentru a aduna 
roadele ei. 

Director Anca Roşca 
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 Biserica este un factor important pentru 
culturalizarea maselor și luminarea 
minții elevilor noștri. Biserica este aceea 
care prin slujitorii săi, îl preia pe om 
încă de la naștere și se ocupă de 
pregătirea și credința omului, până îl 
conduce la locul de veci spre veșnicie. 
Deci permanent Biserica este preocupată 
de cultura și educația copiilor, pentru 
formarea caracterului și al omului nou 
care să devină util societății și Bisericii. 
Toate acestea nu le putem face dacă nu 
ar fi credința care ne unește, Biserica și 
Școala. 

 
Vă rog să faceți un scurt  

istoric al colaborării Parohiei 
”Schimbarea la Față” cu Grupul 
Școlar ”Simion Mehedinți”, punctând 
momentele cele mai importante. 

Având în vedere că Grupul 
Școlar ”Simion Mehedinți” se află în 
raza Parohiei ”Schimbarea la Față”, 
permanent am fost preocupat ca în 
școală să fie profesori de religie 
calificați și chiar preoți. Am pus la 
dispoziție Biserica să fie laboratorul de 
credință, de rugăciune, pentru spovedit 
și împărtășit elevii. S-a fixat ca patron 
spiritual al școlii Sfântul Dimitrie  
Basarabov și de fiecare dată obișnuim ca 
la data de 27  octombrie să se facă slujba 
de sfințire a școlii.  
 Avem bune relații cu directorii, 
cadrele didactice și ne  străduim, ca prin 
preoții profesori de religie, să 
îmbunătățim și cabinetul de religie cu 
icoane, cărți de rugăciune și alte cărți 
religioase. 

  
Credeți că această relație este  

benefică pentru generația actuală de 
elevi ai școlii,  
dar și pentru cele viitoare? În ce fef? 
 Cu atât mai mult ceea ce facem, 
facem pentru a întreține aceste relații 

care sunt foarte, foarte folositoare atât 
pentru generația prezentă cât și pentru 
generațiile viitoare. 
  
 Sperăm că acest parteneriat 
va continua, Biserica este deschisă 
unui astfel de demers? 
  Biserica este pusă la dispoziția 
tuturor credincioșilor la orice oră, cu 
atât mai mult pentru elevii de la această 
școală care pot veni atât la slijbele 
religioase cât și pentru toate problemele 
de ordin spiritual. Noi păstrăm 
permanent bunele relații cu școala, cu 
elevii și cadrele didactice. 

 
 Eforturile de susținere a 
relației Biserică-Școală trebuie 
conjugate sau inițiativa trebuie să 
aparțină uneia dintre părți? 
 Inițiativa trebuie să aparțină din 
partea ambelor părți, pentru că numai 
împreună putem conlucra. 
  
 În încheiere, vă rugăm să 
adresați un îndemn cititorilor noștri 
și elevilor aflați în  
pragul vacanței.  
 Îndemnăm cu dragă inimă, ca pe 
perioda vacanței, atât elevii cât și 
cadrele didactice să nu rupă legătura cu 
Biserica, pentru că Biserica niciodată nu 
are vacanță. În fiecare duminică și 
sărbătoare îi așteptăm pe toți cu dragă 
inimă la Sfânta 
Liturghie, unde să 
participe activ la 
rugăciune, pentru că 
prin firul nevăzut al 
rugăciunii să fim în 
permanentă comunicare 
cu Dumnezeu. 
 
 Vă mulțumim 
pentru timpul acordat 
și urările făcute! 
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”Ca professor 

trebuie să știi să 

te cobori și să te 

ridici la nivelul 

fiecărui elev” 

D-na prof. Antoneta  

Toboșaru 

Portret de profesor 
preocupat permanent organizarea de 
activități metodice eficiente la 
Catedra de Științe Exacte, a cărui 
responsabil am fost timp de câțiva 
ani. Alte funcții deținute de mine au 
fost: membru în Comisia de 
Asigurare a Calității și membru în 
Consiliul de Administrație al școlii. 
 Care este menirea unui 
dascăl? 
 Menirea unui dascăl este 
următoarea: 
- ca profesor trebuie să știi să te 
cobori și să te ridici la nivelul 
fiecărui elev, astfel încât fiecare să 
rămână cel puțin, cu un minimum de 
cunoștințe. În felul acesta reușești să
-i faci să îndrăgească obiectul pe 
care-l predai. 
- ca diriginte trebuie să știi să te 
apropii de elevii clasei pe care o 
conduci, ca de proprii 
tăi copii. 
 În încheiere adresți câteva 
cuvinte cititorilor revistei cât și 
elevilor noștri aflați în prag de 
vacanță! 
 Colectivului de cadre 
didactice al acestei școli, care predau 
la clase diferite (învățământ special, 
handicap sever, învățământ masă), le 
doresc multă sănătate, putere de 
muncă și răbdare. Să fie buni 
pedagogi astfel încât fiecare elev 
după ce termină școala, să 
beneficieze de minimum de 
cunoștințe necesar găsirii unui loc de 
muncă, unde să fie apreciat și 
respectat. 
 Elevilor le doresc sănătate,  
spor la învățătură și încredere în 
grupul de cadre didactice al acestei 
școli, care au un grad înalt de 
calificare în informarea și educarea 
elevilor cu CES. 

Rubrica ”Portrete de  
profesor” are ca invitate două 
cadre didactice care dau dovadă 
de multă dragoste față de copii și 
mult tact pedagogic. Aceste cadre 
didactice sunt: prof. Toboșaru 
Antoneta (36 ani în învățământ) 
și prof.  Dascălu Mihaela-
Ecaterina (3 ani în învățămînt) 
  
D-na. prof. Antoneta Toboșaru

  
 Spuneți-ne câteva 
cuvinte despre dumneavoastră 
și activitatea pe care o 
desfășurați. 
 Mă numesc Toboșaru 
Antoneta, funcționez în această 
școală din anul 1993 ca profesor 
de matematică, gradul II. Lucrez 
în învățământ din anul 1975. 
 Descrieți activitatea 
desfășurată la Grupul Școlar 
”Simion Mehedinți”, punctând 
momentele importante. 
 În perioada cât am 
funcționat  la această școală, am 
condus ca diriginte mai multe 
serii de clase de elevi, am fost 
coordonator SNAC, unde ne-am 
clasat pe podium în fiecare an, cu 
dansuri moderne/populare, am 
participat la concursuri pe meserii 
organizate la nivel interjudețean. 
Participarea mea la cursurile 
organizate de Inspectoratul 
Școlar Județean, au avut ca scop 
o mai bună perfecționare a mea 
ca și cadru didactic. Ca director 
al acestei școli, am încercat să 
rezolv problemele privind 
educarea și informarea elevilor la 
cel mai înalt grad posibil și să 
răspund de organizarea pe plan 
administrativ al acestei școli. M-a 

S P E R A N Ț A  
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D-na. prof. Mihaela Dascălu 
 
 Spuneți-ne câteva cuvinte 
despre dumneavoastră și activitatea pe 
care o desfășurați. 

Mă numesc Dascălu Mihaela-
Ecaterina și predau Limba engleză și 
Limba franceză la Grupul Școlar „Simion 
Mehedinți”, Galați. Sunt o persoană 
căreia îi place foarte mult să lucreze cu 
copiii și să descopere zilnic noi lucruri 
alături de ei. 

Activitatea didactică este una în care 
simt împlinirea profesională, și nu numai. 
Îmi doresc mereu să valorific toate 
capacitățile mele sufletești, intelectuale, 
fizice în câmpul educațional și să asist 
astfel la creșterea și educația sănătoasă a 
elevilor. 

Care au fost primele  
impresii despre această școală? 

Am încercat încă de la început să lupt 
împotriva oricăror idei preconcepute și să
-mi desfășor activitatea în funcție de 
scopul acesteia, anume stricta îngrijire 
educativă, dar și afectivă a unor copii care 
răspund poate mai greu cerințelor 
cotidiene. 

Care este menirea unui dascăl? 
În primul rând, consider că menirea 

unui dascăl este aceea de a dărui, nu 
numai din cele ce a învățat, cât mai ales 
din ceea ce este, din disponibilitatea de a 
împărtăși  celorlalți din bogăția 
sufletească și intelectuală acumulată. 

În al doilea rând, activitatea trebuie să 
aibă stabilit și un scop de formare a 
personalității elevului și de integrare al 
acestuia în viața socială. 
 Ce calități trebuie să aibă un 
dascăl pentru ai determina pe copii să 
îndrăgească școala?  

Prima calitate, de care trebuie să 
beneficieze un dascăl, este răbdarea. În 
școala noastră această insușire este 
imperios necesară, întrucât ea este testată 

la ambele 
capete, fie prin 
extrema 
jovialitate a 
unor elevi, fie 
prin adânca 
tăcere a altora. 
 Pentru a 
îndrăgi școala și 
cursurile ei este 
nevoie de o 
adaptare profesională la cerințele 
specifice elevilor angrenați în acest 
proces. Dascălul nu trebuie să urmeze 
tipare stereotipe dacă dorește să 
expună elevilor concepția despre 
școală și educație, ci trebuie să 
subiectivizeze și să transpună metodele 
pedagogice într-o manieră adecvată 
capacităților fiecărui elev. 
 În afară de activitățile 
desfășurate la catedră, ca dascăl, în 
ce alte activități ați mai fost 
implicată? 
 Am fost implicată în redactarea 
unui proiect multilateral, Comenius, pe 
care am reusit sa-l trimitem si să fie 
selectat în vederea descoperirii unor 
noi activități culturale. 
 De asemenea, am desfășurat, la 
inițiativa direcțiunii, și alte activități 
extrașcolare cu elevii cu scopul 
interacțiunii cu alte medii, printre care: 
pelerinaje la Catedrala Arhiepiscopală 
din Galați, vizită la Muzeul de Istorie 
"Alexandru Ioan Cuza" din Galați, 
vizită la Grădina Botanică, vizionarea 
de filme și reportaje educaționale și 
cultural-recreative. 
 În încheiere adresați câteva 
cuvinte elevilor noștri! 
 Le doresc să rămână la fel cum 
i-am cunoscut, acei copii minunați, 
iubitori și doritori de noi cunoștinte și 
să nu uite să fructifice ceea ce au 
învățat de-a lungul anilor de liceu.  

”Prima 

calitate de 

care trebuie 

să beneficieze 

un dascăl, este 

răbdarea” 
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”O carte 

adevărată nu 

este una pe care 

o citim, ci una 

care ne 

citește.” 

Wystan Hugh 

Auden 

Activități des-

fășurate la bibliote-

ca școlii 

Prietenul meu, cuvântul scris 
 Rubrica ”Povești despre 
oamenii școlii” debutează cu un 
interviu luat d-rei bibliotecar 
Laura Dumitrache.   
  
 Vă rog să ne spuneți 
câteva cuvinte despre 
dumneavoastră și activitatea pe 
care o desfășurați. 

Sunt absolventă a Facultății 
de Drept, Universitatea „Dunarea 
de Jos” Galați. Sunt angajată pe 
perioadă determinată (1 an) cu 
jumătate de normă pe funcția de 
bibliotecar. 

 
Care au fost primele 

impresii despre această școală? 
Am fost impresionată în 

primul rând de dotarea materială a 
școlii și de fondul de carte din 
bibliotecă. Apoi, am rămas 
impresionată și de colectivul de 
cadre didactice din școală, pe care 
l-am simțit aproape și care m-a 
sprijinit în toate activitățile pe care 
le-am desfășurat. Și nu în ultimul 
rând, conducerea școlii care s-a 
implicat și m-a sprijinit în  
achiziționarea de cărți pentru 
complertarea și îmbunătățirea 
fondului de carte. 

 
Mai există interesul 

elevilor pentru lectură? 
Se cunoaște interesul 

scăzut al elevilor pentru lectură, 
cartea fiind înlocuită de internet, 
de calculator precum și de filme,  
fenomen care se manifestă și în 
școala noastră. Totuși, în acest an 
școlar se constată o creștere a 
numărului elevilor care au venit să 
imprumute cărți ale autorilor 
studiați la limba și literatura 
română. Tot pentru creșterea 

interesului elevilor pentru lectură, 
în cadrul programului bibliotecii au 
fost stabilite ore speciale în care 
elevii veneau și citeau împreună cu 
mine diferite cărți.  

În afară de activitățile 
desfășurate la bibliotecă, în ce alte 
activități ați mai fost implicată? 

În cadrul activităților din 
bibliotecă am organizat diferite 
concursuri de desen în creion 
pentru elevii de la învățământul 
special și învățământul de masă, 
precum și un concurs de colorat 
pentru elevii de la handicap sever. 
Am colaborat foarte bine cu 
diriginții claselor care au desfășurat 
activități din cadrul orelor de 
diriginție în bibliotecă.  

O bună colaborare am avut 
cu d-na. director educativ  Cîșleanu 
Veronica în diverse activități, de 
exemplu: ”Toamna în poezia 
românească”, ”Ziua lui Mihai 
Eminescu”, ”Balul bobocilor”.  

M-am implicat și în 
organizarea unor momente din 
cadrul Serbărilor școlare, realizate 
împreună cu elevii clasei a XIII-a 
Construcții, învățământ de masă.  

 
Adresați câteva cuvinte 

elevilor noștri! 
 Lectura a fost și va rămâne 
întotdeauna o chestiune de gust, de 
sensibilitate, de subiectivism. 
Așadar, pot doar să vă sfătuiesc să 
nu citiți pentru a învăța din 
experiența altora, nici pentru a vă 
cunoaște, ci pentru a vă delecta. 
„Cărțile sunt cei mai tăcuți și 
constanți prieteni; sunt cei mai 

accesibili și înțelepți consilieri și 
cei mai răbdători profe-
sori.”(Charles W. Eliot)  

S P E R A N Ț A  
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de competiţie, iar pe de altă parte, 
aceştia au realizat un important schimb 
de experienţă, gazdele oferindu-le un 
program  deosebit: momente cultural-
artistice, plimbare cu vaporul pe Dunăre, 
vizite la mănăstiri şi biserici din oraş, 
precum şi la Complexul Muzeal de 
Şţiinţele Naturii, Galaţi, seară cultural-
artistică. Toţi elevii participanţi au fost 
recompensaţi de către organizatori cu 
diplome şi  premii conţinând produse 
alimentare. 
 Profesorii îndrumători au 
participat şi ei la o sesiune de referate pe 
tema protecţiei consumatorilor, fiind 
premiaţi alături de 
elevi. De asemeni, 
doamnele 
directoare ale 
Grupului Şcolar 
„Simion 
Mehedinţi” - dir. 
Anca Roşca şi Dir 
adj. Maria 
Buruiană  -  au 
primit din partea 
organizatorilor concursului diplome de 
excelenţă pentru sprijinul acordat 
desfăşurării acestei activităţi şi pentru 
modul în care şi-au exercitat calitatăţile 
alese de gazdă.  

Aceast eveniment a fost 
considerat de către toţi cei care au 
participat la derularea lui drept unul din 
care au avut multe lucruri de învăţat, 
fiecare exprimându-şi dorinţa de a lua 
parte în continuare la astfel de activităţi: 
„Plecăm de aici cu sufletul mai bogat, cu 
câteva diplome care să ne amintească de 
acest eveniment şi cu speranţa că ne vom 
mai întâlni.”(prof. Ing. Livia Oţet- 
C.S.E.I. „Ştefan cel Mare, Neamţ). 

Prof. Veronica Cîșleanu 

 Concursul Naţional pe teme de 
protecţia consumatorilor, faza naţională 
a adunat în cadrul primitor al Grupului 
Şcolar „Simion Mehedinţi”, Galaţi 
elevi din zece judeţe ale ţării.  
 La deschiderea evenimentului au 
luat parte coordonatorii proiectului: 
prof. Univ. Costel Stanciu Preşedinte 
A.P.C. – România, prof. Ing. Dr. Eugen 
Irimia – Vicepreşedinte A.P.C., 
România, prof. Ing. Viorica Irimia – 
Expert A.P. C. , România, oficialităţi 
ale judeţului Galaţi, cadre didactice şi 
elevi. 
 Elevii din învăţământul 
profesional special au avut ocazia să îşi 
verifice cunoştinţele şi abilităţile în 
domeniu şi, totodată, să interacţioneze, 
să schimbe impresii, să descopere 
lucruri noi. Evenimentul s-a dovedit a fi 
un succes întrucât, pe de o parte, elevii 
au avut ocazia să îşi manifeste spiritul 

"Suntem informați, suntem educați" - Concurs  Național pe 

teme de protecția consumatorilor 
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Întâlnire de proiect -

Părinți optimi 

pentru viitor 

Proiectele de azi - împlinirile de mâine 

 
La început a fost visul…

Visul de a veni în întâmpinarea 
unor suflete care cer ajutor, dorinţa 
de a le oferi un viitor mai luminos, 
în care speranţele capătă materi-
alizare.  Pentru împlinirea acestui 
vis era nevoie de  nişte idei îndrăz-
neţe, de o echipă capabilă să le 
pună în aplicare şi de nişte parte-
neri de nădejde. 
 
 Era necesar să-i deter-
minăm pe părinţi şi pe restul 
comunităţii să participe activ la  
educarea tinerilor cu nevoi 
speciale, să îi conştientizăm asupra 
problemelor acestora şi împreună 
să descoperim soluţii viabile pen-
tru rezolvarea lor. Astfel s-a născut 
proiectul Părinți optimi pentru 
viitor –  

un proiect care îşi propunea să 
ofere părinţilor metode, idei, so-
luţii pentru o mai bună apropiere 
de copiii lor, pentru a interacţiona 
cu  părinţi din alte țări, astfel încât 

ei să capete  încredere şi sprijin unii 
de la alții, să îşi dezvolte capa-
cităţile pentru a fi integraţi optim în 
viaţa profesională şi socială. 
  
 Însă doar atât nu era 
suficient… Am dorit să facem mai 
mult pentru aceşti tineri, am vrut să 
le deschidem porţile către Europa, 
să le facem cunoscută lumea din 
afară, să descopere valorile, 
tradiţiile, spiritualitatea europeană, 
să le cultivăm dorinţa de a cunoaşte 
oameni şi lucruri noi şi de a căpăta 
încredere în forţele proprii. 
   
 Astfel ne-a venit ideea 
scrierii proiectului Integrarea 
tinerilor cu nevoi speciale pe piața 
muncii. Nu a fost prea dificil să 
descoperim parteneri în rândul 
ţărilor europene, întrucât şi cei care 
ni s-au alăturat au manifestat 
aceeaşi dorinţă de a veni în sprijinul 
acestor tineri, acelaşi entuziasm de a 
descoperi lucruri noi, aceeaşi 
bucurie de a împlini o misiune 
nobilă – călăuzirea unor spirite pe 
un drum mai bun, mai sigur. 
  
 Astăzi considerăm că am 
făcut paşi importanţi. Am parcurs 
un drum care nu ni se mai pare greu 
pentru că împreună suntem mai 
puternici. Avem multe de învăţat 
unii de la alţii şi aceast lucru ne dă 
forţe noi şi ne impulsionează să fim 
din ce în ce mai buni, să facem 
lucrurile mai bine şi mai eficient. 
Ştim cu toţii în sufletele noastre că 
la sfârșitul acestui traseu un vis se 
va împlini, vom trăi din plin bucuria 
de a simţi inimi recunoscătoare, 
inimi care nu vor uita niciodată ce 
am făcut pentru ele. 

 

S P E R A N Ț A  

Întâlnire de proiect - 

Integrarea tinerilor cu 

nevoi special pe piața 

muncii 
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Conform Legii Educației Naționale, 

privind învățământul profesional, orice 
elev care a finalizat cu succes clasa a IX-
a va putea intra începând cu anul școlar 
viitor în învățământul profesional. 
Fiecare elev care va intra într-un astfel 
de program va beneficia de un contract 
tripartit elev respectiv părinte, tutore - 
școală - firmă, iar firma va fi parte a 
procesului de selecție dacă numărul 
elevilor care doresc să vină la această 
formă de învățământ profesional este 
mai mare decât numărul de locuri.  

Procesul educațional va dura 2 ani: 
în primul an, elevii vor face 40% teorie 
(525 de ore) și 60% practica (740 de 
ore), această practică incluzând 6 
săptămâni care vor fi făcute la angajator. 
În anul al doilea de învățământ 
profesional, va fi 25% teorie (315 ore), 
75% practică (885 de ore), iar practica 
obligatorie la anagajator va fi de 5 
săptămâni. 

La finalizarea studiilor, elevul va 
primi un certificat de calificare nivel III 
în cadrul european al calificărilor. Va fi 
un certificat de calificare de profesionist 
adevărat în meseria pe care o va face și 
un certificat care va fi recunoscut la 
nivel european. 

Un lucru extrem de important și 
care este în acord cu prevederile Legii 
Educației Naționale este legat de faptul 
că Sistemul este deschis; după ce 
finalizează acest învățământ profesional 

cu succes, elevul poate 
reintra în clasa a XI-a 
pentru a merge spre 
Bacalaureat, dacă dorește și 
poate acest acest lucru. 
Deci, elevii care finalizează 
în acest an clasa a IX-a au 
posibilitatea fie să continue 
pe ruta tehnologică la care 
au intrat, fie să continue pe 
ruta teoretică sau vor putea 

să intre în învățământul profesional, de 
doi ani, la finalul căruia vor avea un 
certificat de calificare de nivel III 
european, un loc de muncă sau pot intra 
în clasa a XI-a. 

Resursele puse la dispozitie de 
către stat elevilor, școlilor și angaja-
torilor: susținerea integrală din partea 
statului a școlarizării, prin costul stand-
ard per elev, precum și o susținere a tu-
turor costurilor sociale - elevii benefi-
ciază de reduceri la cazare, la cantină și 
tot ceea ce se distribuie și acum prin sis-
temul de învățământ. 

Va exista o bursă de 200 de lei pe 
lună pentru elev. 

Va mai exista o resursă de 100 de 
milioane de euro, din fonduri europene, 
iar banii vor fi puși la dispoziția școlilor, 
anagajatorilor, inspectoratelor școlare și 
vor putea fi cheltuiți pe echipamente 
pentru elevi, instrumente de lucru pentru 
elevi, posiblități de remunerare a tutori-
lor, consiliere școlară și 
alte cheltuieli pe care le 
decid școlile 

Site-ul unde pot fi 
găsite mai multe 
informaţii despre şcoala 
profesională este  
alegetidrumul.edu.ro.  

 
 

dir. adj. Lucica Dumitrache 

”Când 

meseria atinge 

arta, e una. 

Dar când arta 

devine 

meserie, e cu 

totul altceva.” 

Tudor 

Mușatescu 

Aspecte de la 

orele de  

instruire 

practică 
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