
Târgul digital de Orientare Profesională 2021

CARE ESTE ALEGEREA POTRIVITĂ DUPĂ FINALIZAREA 
STUDIILOR GIMNAZIALE

(SCUOLA MEDIA)?



Pentru alegerea celei mai potrivite școli pentru copiii dvs., 
trebuie să țineți cont de următoarele aspecte:

• înclinații

• interese

• aptitudini

• aspirații              

predispoziție accentuată pentru un domeniu de interes în studiu și în muncă



În fiecare domeniu de interes

• prezentare video a domeniului de interes

• listă în ordine alfabetică a programelor educaționale (Formare 
profesională, Școli profesionale, Institute tecnice, Licee)

• specificarea duratei de studiu (3 sau 5 ani) și a diplomei acordate 
(diplomă de calificare sau bacalaureat)

• școlile și institutele unde sunt prezente programele educaționale 

• standuri pentru fiecare școală în parte



Domenii de interes în studii și muncă

• Domeniu grafic, artistic, muzical și al spectacolului
http://www.comune.torino.it/saloneorientamento/areagrafica/index.html

• Domeniu umanistic, social și al serviciilor pentru persoane
http://www.comune.torino.it/saloneorientamento/areaumanistica/index.html

• Domeniu real, tehnologic, industrial, arte și meserii
http://www.comune.torino.it/saloneorientamento/areascientifica/index.htm

• Domeniu economic, lingvistic sau turistic
http://www.comune.torino.it/saloneorientamento/areaeconomica/index.html

http://www.comune.torino.it/saloneorientamento
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Dar… 
care sunt caracteristicile și diferențele dintre

• Licee

• Institute tehnice

• Școli profesionale

• Cursuri de formare profesională

???
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Licee - durată 5 ani

• Stimulează dezvoltarea unei culturi generale de bază solide

• Necesită angajament sporit față de studiul teoretic și individual, o metodă de 
studiu sporită și un nivel ridicat de autonomie și organizare

• Pregătirea obținută este ideală pentru continuarea studiilor universitare



Licee

• Liceu Artistic

• Liceu Clasic

• Liceu Lingvistic

• Liceu de muzică și dans

• Liceu Științific, Liceu Științific Științe Aplicate, Liceu Științific Sportiv

• Liceu Științe Umane, Liceu Științe umane economice și sociale 



Institute tehnice - durată 5 ani

• Scopul acestui tip de învățământ este să formeze persoane care să intre pe piața muncii ca 
tehnicieni de proiect

• Favorizează atât dezvoltarea competențelor teoretice, cât și a celor de aplicare tehnică în 
profilul de studiu ales

Atelierele și stagiile de practică în companii oferă elevilor posibilitatea de a se pregăti pentru 
piața muncii

• Necesită angajament și interes pentru profilul de studiu ales

• Pregătirea de bază solidă  integrată cu cunoștințe tehnice și științifice, le permite absolvenților să 
intre pe piața muncii sau să își continue studiile prin cursuri universitare sau postliceale



Institute Tecnice - Sector economic 
2 profile

• Administrare, Finanțe și Marketing 

• Turism



Institute Tehnice - Sector tehnologic
9 profile

• Mecanică, Mecatronică și 
Energie

• Transport și Logistică

• Electronică și Electrotehnică

• Informatică și Telecomunicații

• Grafică și Comunicare

• Chimie, Materiale și Biotehnologie

• Modă

• Agricultură și industrie 

agroalimentară

• Construcții, Mediu și Teritoriu



Școli profesionale

durată 5 ani

• Scopul lor este acela de a forma persoane pentru roluri tehnice operaționale în sectoarele de 
producție și servicii

• Programa școlară conține o bază de cultură generală și o pregătire pentru profesie. Materiile 
de studiu relative profilului sunt studiate deja în al doilea an. În anul trei, se fac foarte multe 
ore de laborator practic și de stagiu.

• Necesită interes pentru profesie și predispoziție pentru  activități operative

• După absolvire, elevii pot intra pe piața muncii sau pot continua studiile prin cursuri 
universitare sau postliceale

• La finalul celui de-al treilea an, unele școli profesionale pot elibera Diplomă de Calificare 
Profesională valabilă în toată Italia



Școli profesionale
• Agricultură și dezvoltare rurală, 

valorizare a produselor locale și 
gestionarea resurselor forestiere și 
montare

• Industrie și meșteșugărie pentru produse 
Made in Italy

• Grafică multimedială 

• Producții chimice

• Prelucrarea alimentelor

• Întreținere și asistență tehnică
• întreținerea mijloacelor de transport

• Echipamente, instalații și servicii tehnice industriale și 
civil

• Servicii comerciale

• Administrarea apelor și asanarea 
mediului

• Servicii de sănătate și asistență socială

• Arte complementare profesiilor din domeniul 
sănătății: tehnician dentar

• Arte complementare profesiilor din domeniul 
sănătății: optician

• Enogastronomie și cazare hotelieră
• Enogastronomie (Bucatarie/Produse de patiserie) 

• Servicii de sală și vânzare

• Cazare turistică

• Servicii culturale și de divertisment
• Producții audiovizuale

• Fotografie



Cursuri de formare profesională
durată 3 ani

• Cursurile vizează dezvoltarea competențelor practice și profesionale și sunt oferite de Agențiile 
de formare profesională din Regiunea Piemont

• Acestea necesită interes pentru învățare prin experiență și pentru profesii practice și manuale 

• Includ stagii de practică în companii iar după absolvire se eliberează un Certificat de Calificare 
Profesională valabilă în toată Italia

• La finalul celor trei ani,  există posibilitatea de a intra pe piața muncii sau de a continua cu al 
patrulea an de Formare Profesională pentru obținerea Diplomei Profesionale (dacă este prevăzută) 
sau cu un curs post-calificare pentru obținerea Atestatului de Specializare sau înscrierea la o 
Școală Secundară de gradul 2 (învățământ superior) pentru a obține Diplomă de Bacalaureat



Formare profesională

• Muncitor îmbrăcăminte și produse textile 
pentru casă 

• Muncitor servicii pentru întreprinderi
• Muncitor wellness

Estetică

Frizerie și coafură

• Muncitor construcții
• Muncitor electric
• Operator de calculator
• Operator grafică
• Muncitor sisteme termo-hidraulice
• Muncitor producție alimentară

Produse de patiserie, paste făinoase și 
produse de panificație

• Lucrător în domeniul aurului, al 

metalelor prețioase sau în domenii 
conexe

• Lucrător în lemn
• Muncitor mecanic
• Muncitor reparații autovehicule 
• Operator hotelier 

Pregătire sală
Pregătire alimente

• Operator servicii de promovare și 
cazare

• Operator servicii de vânzare
• Operator sisteme și servicii logistice



Formare profesională

Programa școlară variază foarte mult în funcție de durată, materii studiate, 
angajamentul necesar, numărul de materii teoretice și activitățile practice.

Pentru alegerea celui mai potrivit curs pentru copilul dumneavoastră, 
trebuie să țineți cont de: 

• motivația lui de a studia
• angajament

• rezultatele școlare

o mai mare predispoziție pentru un anumit tip de program de studii 
(mai lung/scurt, mai teoretic/practic…)



Legea prevede…

• Materii de studiu comune pentru toate tipurile de învățământ 

• Învățământ obligatoriu până la vârsta de 16 ani, dar se recomandă 
obținerea unei calificări profesionale sau a diplomei de bacalaureat

Limba italiană
Matematică
Engleză
Istorie
Științe



Informații pentru înscriere

• Înscrierea la licee și agenții de formare profesională se face pe site-ul Ministerului 
de Învățământ Italian https://www.istruzione.it/iscrizionionline , unde veți găsi toate 
informațiile necesare

• Pentru a vă asigura de înscrierea la școlile dorite, se recomandă exprimarea a trei 
opțiuni în ordinea preferințelor

• Pentru cei ce doresc să se înscrie la o Școală de formare profesională, se 
recomandă indicarea unei școli de stat cu durata de cinci ani ca a doua și/sau a treia 
opțiune
• Perioda de înscriere este, în general, în luna ianuarie

https://www.istruzione.it/iscrizionionline


Cine vă poate fi de ajutor?

• Profesorii

• Consilierii școlari

Există ghișee gratuite pentru tineri cu vârste cuprinse între 11 și 22 ani și pentru 
familiile acestora, unde pot solicita informații sau programa o întâlnire de consiliere 
individuală 

www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/orientamento/sportelli-
regionali-orientamento

pentru informații sau programări puteți trimite un e-mail la orientamento.bacino1@cittametropolitana.torino.it

http://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/orientamento/sportelli-regionali-orientamento


Cine vă poate fi de ajutor?
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