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TITLUL  Activității pentru promovarea IPT 

,, Promovarea  învățării  la locul de muncă!" 
 

1. Denumirea și adresa unității școlare de ÎPT, website 

Liceu Tehnologic ASTRA, Pitești , Str Nicolae  Dobrin , Nr 3, Jud Argeș, www.liceulastra.ro. 

2.   Descrierea activității / parteneri implicați 

,, Promovarea  învățării  la locul de muncă!"/Partener implicat -  Dräxlmaier Romania  -

PiteștiAXLMAIER România  –  Pitesti.  

3. Dovezi ale succesului- OBIECTIVE 

 Creșterea numărului de elevi care  beneficiază de  avantajele  formării 

profesionale în condiții de muncă reale 

 Familiarizarea elevilor cu specificul  domeniului profesional/ cultural al 

companiei, 

 Facilitarea trecerii de la mediul școlar, la cel specific muncii in întreprindere , 

conducând astfel la un nivel înalt de angajabilitate al absolvenților. 

    După   una din perioadele de practică desfășurate de  către elevii școlii noastre în 

cadrul Dräxlmaier România  - Pitești, unii elevi spun: 

,, Imi  doresc să învăț  o meserie, ca să am un loc de muncă sigur atunci când termin 

școala. Îmi plac automobilele și mi se pare fascinant să vezi în interiorul unui automobil 

de lux piese la care am contribuit și eu. Am fost cu toții încântați pentru  bursa 

suplimentară  pe care am primit-o, masa caldă, control medical periodic  și alte facilități”    

,, La Draxalmaier  putem învață foarte  multe  despre domeniul în care  specialiștii de 

aici sunt dispuși să ne învețe și să ne răspundă la toate întrebările˜  spune  un elev de 

clasa a X-a . 

,, Mă simt bine la Draxalmaier. Se lucrează in condiții bune, personalul este amabil si 

deschis. Avem multe de învățat de la ei atât pe plan profesional cât si pe plan personal.     

Deja  din prima săptămână de practică ne-au explicat si arătat multe lucruri interesante, 

a  declarat un elev de clasa a- IX- a,  învățământ profesional dual. 

,,Oportunitatea  învățării  unei meserii si promisiunea unui loc de muncă sigur l-au făcut 

pe Alexandru ( absolvent - 19 ani) să aleagă o școală profesionala în care a învățat 

meseria de  electronist. A fost  stigmatizat de  prieteni, pentru alegerea făcută:, Când au 

aflat ca m-am dus la școala profesională mulți mi-au spus –nu-ți place școala …- dar nu 

au dreptate. Merg mai departe cu un seral, să dau BAC-ul, ca toți ceilalți, dar eu am o 

meserie asigurată si asta e cel mai important!" 
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m u n loc de 

muncă sigurPitesti.  

4.Planuri de viitor- desfășurarea  de activități: 

     Promovarea ofertei educaționale  a Liceului Tehnologic Astra și continuarea  elevilor 

pentru calificări solicitate de agenții economici parteneri și încadrarea absolvenților pe piața 

muncii.  

            5.Persoana de contact/ date de contact 

Prof Niță Adela  

Tel  0766489233    , Email: adela.nita24@yahoo.com 
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