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Joi, 26 aprilie 2018, Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni găzduiește începând cu orele 9.00, Caravana
Meseriilor, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, la iniţiativa Parteneriatului Auto Român
(PAR), format din investitori şi angajatori importanţi din domeniul auto, cu activităţi de cercetare-dezvoltare şi
inovare. Scopul Caravanei este informarea elevilor de clasa a VIII-a și a părinților despre posibilitatea înscrierii în
clasele de învățământ dual și profesional și prezentarea avantajelor parcurgerii acestui traseu profesional. În cadrul
evenimentului, elevii vor afla informaţii despre posibilităţile de practică, dar și cum pot avea garantat un loc de
muncă după absolvirea şcolii. În paralel, reprezentanţii liceului gazdă, alături de cei ai Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germane, le vor oferi informaţii generale despre învăţământul dual şi clasa de învăţământ cu durata de trei
ani.
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Caravana Meseriilor la Liceul Tehnologic. Joi, 26 aprilie 2018, de la ora 9, Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini
Mioveni va găzdui Caravana Meseriilor. Evenimentul este organizat de Camera de Comerţ şi Industrie RomânoGermană, la iniţiativa Parteneriatului Auto Român (PAR), format din investitori şi angajatori importanţi din domeniul
auto, cu activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare. Scopul Caravanei constă în informarea elevilor de clasa a VIII-a
și a părinților lor despre posibilitatea înscrierii în clasele de învățământ dual și profesional și prezentarea avantajelor
parcurgerii acestui traseu profesional. Elevii vor afla informaţii despre posibilităţile de practică, dar și cum pot avea
garantat un loc de muncă după absolvirea şcolii. În paralel, reprezentanţii liceului gazdă, alături de cei ai Camerei de
Comerţ şi Industrie Româno-Germane, le vor oferi informaţii generale despre învăţământul dual şi clasa de
învăţământ cu durata de 3 ani.
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Joi, 26 aprilie 2018, Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni găzduiește începând cu orele 9.00, Caravana
Meseriilor, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, la iniţiativa Parteneriatului Auto Român
(PAR), format din investitori şi angajatori importanţi din domeniul auto, cu activităţi de cercetare-dezvoltare şi
inovare. Scopul Caravanei este informarea elevilor de clasa a VIII-a și a părinților despre posibilitatea înscrierii în
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clasele de învățământ dual și profesional și prezentarea avantajelor parcurgerii acestui traseu profesional. În cadrul
evenimentului, elevii vor afla informaţii despre posibilităţile de practică, dar și cum pot avea garantat un loc de
muncă după absolvirea şcolii. În paralel, reprezentanţii liceului gazdă, alături de cei ai Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germane, le vor oferi informaţii generale despre învăţământul dual şi clasa de învăţământ cu durata de trei
ani.
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În perioada 23 aprilie – 25 mai se va desfășura Caravana Meseriilor din domeniul automotive. Scopul Caravanei este
informarea elevilor de clasa a VIII-a și a părinților despre posibilitatea înscrierii în clasele de învățământ dual și
profesional și prezentarea avantajelor parcurgerii acestui traseu profesional. Vor avea loc discuții cu aceștia despre
locurilor de muncă moderne care vor putea fi ocupate la finalizarea școlarizării. Specificul CARAVANEI este că aceasta
va beneficia de stații de lucru mobile, astfel încât elevii vor putea testa ce înseamnă să fii, de exemplu, operator la
mașini cu comandă numerică (CNC), sudor sau electronist. Caravana meseriilor va avea următorul traseu, în
intervalul orar 9:00-18:00. Elevii și părinții pot vizita caravana în: Localitate Data Locație Ploiești 23 apr Liceul A.
Saligny, Ploiești 24 apr Pitești 25 apr Liceul Tehnologic Astra Pitești Mioveni 26 apr Liceul Tehnologic Construcţii de
Maşini Mioveni Craiova/Dolj 27 apr Colegiul Stefan Odobleja 02 mai Liceul de Transporturi Auto Slatina/Olt 03 mai
Colegiul Tehnic Metalurgic 04 mai Colegiul Tehnic Alexe Marin Sibiu 07 mai Liceul Independenta Sibiu – sala de
festivități 08 mai Sebes 09 mai Liceul Industrial tehnologic Alba 10 mai Liceul Alexandru Domsa Câmpeni 11 mai
Liceul Silvic Cluj 15 mai tbd 16 mai tbd Iași 18 mai Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” – Iași 21 mai Berezeni/Vaslui 22
mai Școala Generală Berezeni Râșnov 24 mai tbd Brașov 25 mai Aula Universității Transilvania din Brașov Caravana
Meseriilor din domeniul automotive este organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană împreună
cu firmele din Parteneriatul Auto Român: Adient, Bosch, Dacia-Group Renault, Delphi, Ford, Pirelli, Schaeffler şi Star
Transmission, împreună cu Asociaţia firmelor din Braşov DWK Fit4Future şi Asociaţia Româno-Germană de formare
profesională în sistem dual Sibiu, cu susţinerea ACAROM (Asociaţia Constructorilor de Automobile din România),
CNDIPT (Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic), Nuarb Training Academy şi
Universitatea Transilvania din Braşov.
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Joi, 26 aprilie 2018, Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini găzduiește începând cu orele 9.00, Caravana Meseriilor,
organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, la iniţiativa Parteneriatului Auto Român (PAR),
format din investitori şi angajatori importanţi din domeniul , cu activităţi de -dezvoltare şi inovare. Scopul Caravanei
este informarea elevilor de clasa a VIII-a și a părinților despre posibilitatea înscrierii în clasele de învățământ dual și
profesional și prezentarea avantajelor parcurgerii acestui traseu profesional. În cadrul evenimentului, elevii vor...
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Evenimentul este organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, la iniţiativa Parteneriatului Auto
Român (PAR), format din investitori şi angajatori importanţi din domeniul auto, cu activităţi de cercetare-dezvoltare
şi inovare. Scopul Caravanei constă în informarea elevilor de clasa a VIII -a și a părinților lor despre posibilitatea
înscrierii în clasele de învățământ dual și profesional și prezentarea avantajelor parcurgerii acestui traseu
profesional. Elevii vor afla informaţii despre posibilităţile de practică, dar și cum pot avea garantat un loc de muncă
după absolvirea şcolii. În paralel, reprezentanţii liceului gazdă, alături de cei ai Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germane, le vor oferi informaţii generale despre învăţământul dual şi clasa de învăţământ cu durata de 3
ani.
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Scopul Caravanei este informarea elevilor de clasa a VIII-a şi a părinţilor despre posibilitatea înscrierii în clasele de
învăţământ dual şi profesional şi prezentarea avantajelor parcurgerii acestui traseu profesional. Vor avea loc discuţii
cu aceştia despre locurilor de muncă moderne care vor putea fi ocupate la finalizarea şcolarizării.<br />Caravana va
beneficia de staţii de lucru mobile, astfel încât elevii vor putea testa ce înseamnă să fii, de exemplu, operator la
maşini cu comandă numerică (CNC), sudor sau electronist.<br />Caravana meseriilor va avea loc în intervalul orar
9:00-18:00, în:<br />Ploieşti – 23 şi 24 aprilie, Liceul A. Saligny<br />Piteşti, 25 aprilie, Liceul Tehnologic Astra<br
/>Mioveni – 26 aprilie. Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini<br />Craiova – 27 aprilie, Colegiul Stefan Odobleja, 2
mai, Liceul de Transporturi Auto<br />Slatina – 3 mai, Colegiul Tehnic Metalurgic; 4 mai, Colegiul Tehnic Alexe
Marin<br />Sibiu – 7 şi 8 mai, Liceul Independenta Sibiu – sala de festivităţi<br />Sebeş – 9 mai, Liceul Industrial
tehnologic<br />Alba Iulia – 10 mai, Colegiul Naţional Alexandru Domşa<br />Câmpeni – 11 mai, Liceul Silvic<br
/>Cluj – 15 şi 16 mai (locaţia urmeaza să fie stabilită)<br />Iaşi – 18 şi 21 mai, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”<br
/>Berezeni/Vaslui -22 mai, Şcoala Generală Berezeni<br />Râşnov – 24 mai (locaţia urmeaza să fie stabilită)<br
/>Braşov – 25 mai, Aula Universităţii Transilvania din Braşov<br />Organizatori<br />Caravana Meseriilor din
domeniul automotive este organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, împreună cu firmele din
Parteneriatul Auto Român: Adient, Bosch, Dacia-Group Renault, Delphi, Ford, Pirelli, Schaeffler şi Star Transmission,
împreună cu Asociaţia firmelor din Braşov DWK Fit4Future şi Asociaţia Româno-Germană de formare profesională în
sistem dual Sibiu, cu susţinerea ACAROM (Asociaţia Constructorilor de Automobile din România), CNDIPT (Centrul
Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic), Nuarb Training Academy şi Universitatea
Transilvania din Braşov.<br /> <br />Articole similare Cum a ajuns România o destinaţie profitabilă în… Leonardo
Badea este noul preşedinte ASF Oportunităţi de formare profesională pentru studenţi… Restricţii de circulaţie în
judeţul Braşov cu ocazia… Academia Titi Aur a lansat campania “ViATA e a ta” SAB 2017 se apropie de start

Caravana meseriilor poposeşte poimâine la Mioveni
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Share 0 Tweet Joi, la ora 9, „Caravana meseriilor” poposeşte la Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni.
Liceul Tehnologic din Mioveni Scopul principal este informarea elevilor de clasa a VIII-a şi a părinţilor despre
posibilitatea înscrierii în clasele de învăţământ dual şi profesional şi prezentarea avantajelor parcurgerii acestui
traseu profesional. Elevii află informaţii despre posibilităţile de practică, dar şi cum pot avea garantat un loc de
muncă, după absolvirea şcolii. Evenimentul este organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, la
iniţiativa Parteneriatului Auto Român, format din investitori şi angajatori importanţi din domeniul auto, cu activităţi
de cercetare-dezvoltare şi inovare. (Visited 5 times, 5 visits today) Citeşte şi Zeci de vieţi omeneşti salvate de
pompierii din Mi... Ultima oră – Traficanţi de cocaină, capturaţ...
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Joi, la ora 9, „Caravana meseriilor” poposeşte la Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini . Scopul principal este
informarea elevilor de clasa a VIII-a şi a părinţilor despre posibilitatea înscrierii în clasele de învăţământ dual şi
profesional şi prezentarea avantajelor parcurgerii acestui traseu profesional. Elevii află informaţii despre posibilităţile
de practică, dar şi cum pot avea garantat un loc de muncă, după absolvirea şcolii. Evenimentul este organizat de
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, la iniţiativa Parteneriatului Auto Român, format din investitori şi
angajatori importanţi din...
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Publicat pe 2018-04-25 11:03:56 Mihail Marinescu Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, împreună cu Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
(CNDIPT) şi Firmele din domeniul automotive din regiunea noastră, au organizat în zilele de 23 și 24 aprilie, la Liceul
Tehnologic ,,Anghel Saligny” din Ploiești, „Caravana meseriilor”. Specificul acestui eveniment, la care au participat 48
unități de învățământ gimnazial din

Caravana meseriilor, la Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” din Ploiești
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Publicat pe 2018-04-25 11:03:56 Mihail Marinescu Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, împreună cu Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
(CNDIPT) şi Firmele din domeniul automotive din regiunea noastră, au organizat în zilele de 23 și 24 aprilie, la Liceul
Tehnologic ,,Anghel Saligny” din Ploiești, „Caravana meseriilor”. Specificul acestui eveniment, la care au participat 48
unități de învățământ gimnazial din județul Prahova și peste 700 elevi, părinți și profesori, este că a beneficiat de
staţii de lucru mobile, astfel încât elevii au putut testa ce înseamnă să fi, de exemplu, operator maşini cu comandă
numerică (CNC), sudor, electronist, confescționer prodeuse textile. Caravana a avut ca obiectiv informarea elevilor și
părinților despre posibilitatea înscrierii în clasele de învățământ dual și profesional, avantajele parcurgerii acestui
4

traseu profesional, precum şi discuții cu operatorii economici beneficiari ai unor tehnologii moderne, cu privire la
locurile de muncă disponibile la finalizarea şcolarizării.

Din 9 mai: Târgul liceelor şi caravana meseriilor în Alba. CALENDARUL activităţilor pentru
ADMITEREA la liceu
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Inspectoratul Şcolar Judeţean va derula o serie de activităţi menite să ofere informaţii utile elevilor pentru admiterea
în învăţământul liceal. Începând cu data de 9 mai, se va desfăşura Târgul liceelor şi meseriilor, dar şi Caravana
Meseriilor. Vezi şi CALENDAR ADMITERE LICEU 2018: Când încep înscrierile și repartizarea Târgul liceelor și
meseriilor, ediţia a IV-a, reprezintă o etapă de informare a elevilor de clasa a VIII-a, pentru orientare școlară și
profesională. Elevii vor afla informații despre fiecare unitate de învățământ, astfel încât să poate alege locaţia pentru
continuarea studiilor. Evenimentul se desfășoară cu participarea tuturor absolvenților clasei a VIII-a din unitățile de
învățământ preuniversitar. Liceele vor prezenta oferta educațională pentru nivel liceal și profesional. Elevii și părinții
vor avea la dispoziție și profesorii psihopedagogi din școli pentru o consiliere și orientare profesională conform
intereselor și aptitudinilor personale, transmite inspector şcolar general IŞJ Alba, Marcela Dărămuş. Târgul Liceelor
2018 – CALENDAR: Miercuri, 9 mai: Sebeș – Sala de Sport “Florin Fleșeriu” Joi, 10 mai: Alba Iulia – Colegiul Tehnic
“Dorin Pavel” Alba Iulia; sunt invitaţi şi elevi şi părinţi din zona Zlatna Vineri, 11 mai: Cîmpeni – Colegiul Naţional
“Avram Iancu”; sunt invitaţi şi elevi şi părinţi din zonele Abrud, Albac, Arieşeni, Baia de Arieş Luni, 14 mai: Cugir –
Casa de Cultură Marţi, 15 mai: Blaj (inclusiv zona Jidvei) – Liceul Tehnologic “Timotei Cipariu” Blaj; Miercuri, 16 mai:
Aiud (inclusiv zona Ocna Mureş) – Colegiul Naţional „Titu Maiorescu”. Tot din 9 mai, în județul Alba se va desfăşura și
“Caravana meseriilor” din domeniul automotive, organizata de CNDIPT în parteneriat cu Camera de Comerț și
industrie Româno-germană. CALENDAR Caravana meseriilor: Miercuri, 9 mai: Sebeş – Sala de Sport “Florin Fleșeriu”
Joi, 10 mai: Alba Iulia (inclusiv zona Zlatna) – Colegiul Tehnic “Alexandru Domşa” Vineri, 11 mai: Cîmpeni (inclusiv
zonele Abrud, Albac, Arieşeni, Baia de Arieş) – Liceul tehnologic Silvic Cîmpeni ”Caravana meseriilor”, o campanie de
consiliere şi orientare profesională a elevilor Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în parteneriat cu Centrul Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională, iniţiază o campanie ce vizează consilierea elevilor de clasa a VIII-a şi părinţilor
acestora, în vederea maximizării potenţialului acestora. Studiile arată că rata reală de promovare la bacalaureat nu
este atinsă de majoritatea celor care termină liceul şi că angajatorii au nevoie de viitori angajaţi cu experienţă, nu
doar cu un bagaj de cunoştinţe teoretice. Aceasta înseamnă că este necesară orientarea unor elevi spre o rută
adecvată profilului lor psihovocaţional şi cerinţelor pieţei, în vederea creşterii şanselor de găsire a unui loc de muncă.
Campania ”Caravana meseriilor” propusă susţine iniţiativa MEN din anul 2012 de a reînfiinţa învăţământul
profesional din România, iniţiativă concretizată sub forma programului ”Alege-ţi drumul!” În perioada aceasta,
profesorii consilieri şcolari din CJRAE, din cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică vor desfăşura activităţi de
consiliere şi orientare cu elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, pentru a-i ajuta în alegerea opţiunii de continuare
a studiilor. Accentul se va pune pe acei elevi care văd ca alternativă în continuarea studiilor şi învăţământul
profesional și dual. Se va promova oferta învăţământului professional și dual din judeţul Alba, respectiv beneficiile
alegerii acestuia. Campania îşi propune ca finalitate: orientarea școlară și profesională elevilor de clasa a VIII-a să se
bazeze, în principal, pe interesele şi aptitudinile personale. CALENDAR ADMITERE LICEU 2018 La admiterea în liceu,
va conta în proporţie de 80% media generală de la Evaluarea Naţională, iar 20% media generală de absolvire a
claselor V – VIII. 14-15 mai – Înscrierea pentru probele de aptitudini / sau pentru examenele de limba străină sau
maternă 16-18 mai – Desfăşurarea probelor de aptitudini, de limba străină sau maternă 22 mai – Afişarea
rezultatelor şi depunerea de contestaţii, acolo unde metodologia permite 25 mai – Afişarea rezultatelor finale la
probele de aptitudini sau de limba străină sau maternă Repartizarea computerizată 29 iunie – 3 iulie – Completarea
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opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii
claselor a VIII-a 29 iunie – 3 iulie – Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere 30
iunie – 4 iulie – Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de
date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator 9 iulie – Repartizarea computerizată în învăţământul
liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la dată începerii cursurilor anului şcolar 9
iulie – Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi şi afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu
locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal 10 – 13 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care
candidaţii au fost repartizaţi 13 iulie – Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor
rămase libere în urmă neinscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere 16-18 iulie – Rezolvarea de către
comisia judeţeană de admitere a situaţiile speciale apărute după etapă de repartizare comupterizata, a repartizării
candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au
participat, dar nu au fost repartizaţi în etapă repartizării computerizate A doua etapă de admitere în învăţământul
liceal 18 iulie – Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini
sau de verificare a cunoştinţelor de limba modernă ori maternă 3 septembrie – Înscrierea candidaţilor la liceele care
organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă 4-5
septembrie – Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de limba modernă sau maternă 3-6 septembrie – Primirea
cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapă anteriara,
care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei
anterioare 7 septembrie – Repartizarea absolvenţilor care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapă
anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei
anterioare, utilizând aplicaţia informatică centralizată 7 septembrie – Transmiterea rezultatelor repartizării
Admiterea candidaţilor la învăţământul seral şi cel cu frecvenţa redusă 10 – 13 iulie – Înscrierea la învăţământul seral
sau cu frecvenţa redusă 16 – 18 iulie – Repartizarea candidaţilor

Elevii interesati de profesiile din domeniul tehnic sunt asteptati la "Caravana Meseriilor",
de la Palas
Sursa: http://www.bzi.ro/
Keywords: Invatamantul profesional, Invatamantului profesional, Invatamantului profesional si tehnic
17.05.2018 17:14:56vezi articolul
Tinerii au prilejul de a descoperi meseriile cautate in domeniul automotive si nu numai, printr-o Caravana a
Meseriilor, care va poposi pentru doua zile in ansamblul Palas . Evenimentul reprezinta o sursa de informare privind
oferta educationala in invatamantul profesional, dar si o ocazie de a experimenta anumite meserii tehnice. Vineri si
luni, pe 18 si 21 mai 2018, in intervalul orar 10.00 – 18.00, in zona magazinului Intersport de la etajul 1 al Atriumului
Palas Mall se va desfasura „ Caravana Meseriilor ”. Evenimentul este organizat de Camera de Comert RomanoGermana, in parteneriat cu ISJ Iasi , Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic si
companiile cu profil automotive din regiunea de nord-est. Elevii din clasele a VII-a si a VIII-a din judetul Iasi sunt
asteptati sa participe la „Caravana Meseriilor”, unde vor putea afla mai multe despre meseriile tehnice si despre cum
le pot studia, dar si sa le experimenteze pe o parte dintre acestea. „Elevii vor putea testa aplicatii electronice, un
simulator de sudura, aplicatii de mecanica, imbinari profile de aluminiu, vor invata ce este hidraulica sau ce este
pneumatica. De asemenea, vor fi informati despre ceea ce inseamna robotica si unde o pot aplica. La «Caravana
Meseriilor» avem standuri atat pentru elevii care isi doresc sa mearga mai departe spre un profil tehnic, de
programare, cat si pentru cei care vor sa urmeze un profil real, specializarea matematica - informatica”, a declarat
Matilda Soare, consultant Camera de Comert Romano-Germana si coordonator al evenimentului „Caravana
Meseriilor”. Pe langa statiile de lucru mobile, elevii vor putea analiza oferta si avantajele invatamantului dual si
profesional, de la standurile Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza” Iasi, Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida” Iasi si
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Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi. Totodata, vor interactiona si cu reprezentati ai companiilor
din industria automotive. „Caravana Meseriilor” a pornit prin tara in luna aprilie si a ajuns pana acum in multe alte
localitati, precum: Targu Mures, Brasov, Sibiu, Timisoara si Alba-Iulia. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe
pagina de Facebook . Avem si Instagram . Distribuie:

IAŞI: Elevii interesaţi de profesiile din domeniul tehnic sunt aşteptaţi la „Caravana
meseriilor”, de la Palas
Sursa: http://www.radioiasi.ro/
Keywords:
17.05.2018 17:57:56vezi articolul
Tinerii au prilejul de a descoperi meseriile căutate în domeniul automotive și nu numai, printr-o Caravană a
Meseriilor, care va poposi pentru două zile în ansamblul Palas. Evenimentul reprezintă o sursă de informare privind
oferta educațională în învățământul profesional, dar și o ocazie de a experimenta anumite meserii tehnice. Vineri și
luni, pe 18 și 21 mai 2018 , în intervalul orar 10.00 – 18.00, în zona magazinului Intersport de la etajul 1 al Atriumului
Palas Mall se va desfășura „Caravana Meseriilor”. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț RomânoGermană, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Judeţean Iași, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic și companiile cu profil automotive din regiunea de nord-est. Elevii din clasele a VII-a și a VIII-a
din județul Iași sunt așteptați să participe la „Caravana Meseriilor”, unde vor putea afla mai multe despre meseriile
tehnice și despre cum le pot studia, dar și să le experimenteze pe o parte dintre acestea. „Elevii vor putea testa
aplicații electronice, un simulator de sudură, aplicații de mecanică, îmbinări profile de aluminiu, vor învăța ce este
hidraulica sau ce este pneumatica. De asemenea, vor fi informați despre ceea ce înseamnă robotica și unde o pot
aplica. La «Caravana Meseriilor» avem standuri atât pentru elevii care își doresc să meargă mai departe spre un
profil tehnic, de programare, cât și pentru cei care vor să urmeze un profil real, specializarea matematică –
informatică”, a declarat Matilda Soare, consultant Camera de Comerț Româno-Germană și coordonator al
evenimentului „Caravana Meseriilor”. Pe lângă stațiile de lucru mobile, elevii vor putea analiza oferta și avantajele
învățământului dual și profesional, de la standurile Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza” Iași, Colegiului Tehnic „Dimitrie
Leonida” Iași și Liceului Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași. Totodată, vor interacționa și cu reprezentați
ai companiilor din industria automotive. „Caravana Meseriilor” a pornit prin țară în luna aprilie și a ajuns până acum
în multe alte localități, precum: Târgu Mureș, Brașov, Sibiu, Timișoara și Alba-Iulia. (Radio Iaşi/ palasiasi.ro/ FOTO
palasmall.ro)

ELEVII INTERESAȚI DE PROFESIILE DIN DOMENIUL TEHNIC SUNT AȘTEPTAȚI LA
„CARAVANA MESERIILOR”, DE LA PALAS
Sursa: http://www.24-ore.ro/
Keywords:
17.05.2018 18:53:09vezi articolul
Tinerii au prilejul de a descoperi meseriile căutate în domeniul automotive și nu numai, printr-o Caravană a
Meseriilor, care va poposi pentru două zile în ansamblul Palas. Evenimentul reprezintă o sursă de informare privind
oferta educațională în învățământul profesional, dar și o ocazie de a experimenta anumite meserii tehnice. Vineri și
luni, pe 18 și 21 mai 2018, în intervalul orar 10.00 – 18.00, în zona magazinului Intersport de la etajul 1 al Atriumului
Palas Mall se va desfășura „Caravana Meseriilor” . Evenimentul este organizat de Camera de Comerț RomânoGermană , în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Judeţean Iași, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic și companiile cu profil automotive din regiunea de nord-est. Elevii din clasele a VII-a și a VIII-a
din județul Iași sunt așteptați să participe la „Caravana Meseriilor” , unde vor putea afla mai multe despre meseriile
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tehnice și despre cum le pot studia, dar și să le experimenteze pe o parte dintre acestea. „Elevii vor putea testa
aplicații electronice, un simulator de sudură, aplicații de mecanică, îmbinări profile de aluminiu, vor învăța ce este
hidraulica sau ce este pneumatica. De asemenea, vor fi informați despre ceea ce înseamnă robotica și unde o pot
aplica. La «Caravana Meseriilor» avem standuri atât pentru elevii care își doresc să meargă mai departe spre un
profil tehnic, de programare, cât și pentru cei care vor să urmeze un profil real, specializarea matematică –
informatică”, a declarat Matilda Soare, consultant Camera de Comerț Româno-Germană și coordonator al
evenimentului „Caravana Meseriilor”. Pe lângă stațiile de lucru mobile, elevii vor putea analiza oferta și avantajele
învățământului dual și profesional, de la standurile Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza” Iași, Colegiului Tehnic „Dimitrie
Leonida” Iași și Liceului Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași . Totodată, vor interacționa și cu reprezentați
ai companiilor din industria automotive. „Caravana Meseriilor” a pornit prin țară în luna aprilie și a ajuns până acum
în multe alte localități, precum: Târgu Mureș, Brașov, Sibiu, Timișoara și Alba-Iulia.

Caravana Meseriilor își continuă drumul
Sursa: http://legalmagazin.ro/
Keywords: Germania
17.05.2018 17:23:22vezi articolul
Caravana Meseriilor din domeniul automotive are ca scop informarea elevilor de clasa a VIII-a și a părinților acestora
în legătură cu posibilitatea înscrierii în clasele de învățământ dual și profesional și prezentarea avantajelor
parcurgerii acestui traseu profesional. Vor avea loc discuții despre locurile de muncă moderne care vor putea fi
ocupate la finalizarea școlarizării. Specificul CARAVANEI este că aceasta va beneficia de stații de lucru mobile, puse la
dispoziție de companiile-partenere, astfel încât elevii vor putea testa ce înseamnă să fii, de exemplu, operator la
mașini cu comandă numerică (CNC), sudor sau electronist. Până acum Caravana a poposit în judeţele Prahova, Argeș,
Dolj, Olt, Sibiu, Alba, Cluj și a informat în jur de 4.800 de elevi. Imagini de la vizitele Caravanei găsiți aici:
https://www.facebook.com/caravanameseriilor/?ref=br_rs Caravana meseriilor își continuă drumul în intervalul orar
9:00-18:00, iar elevii și părinții pot vizita caravana în: Iași 18 mai Palas Mall, Iași 21 mai Vaslui 22 mai Centrul
județean de resurse educaționale Râșnov 24 mai Școala nr. 2 Peter Thal Brașov 25 mai Coresi Mall, Brașov Caravana
Meseriilor din domeniul automotive este organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK
România), alături de firmele din Parteneriatul Auto Român: Adient, Bosch, Dacia-Group Renault, Delphi, Ford, Pirelli,
Schaeffler şi Star Transmission, împreună cu Asociaţia firmelor din Braşov DWK Fit4Future şi Asociaţia RomânoGermană de formare profesională în sistem dual Sibiu, cu susţinerea ACAROM (Asociaţia Constructorilor de
automobile din România), CNDIPT (Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic), Nuarb
Training Academy şi Universitatea Transilvania din Braşov. Despre Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și
totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România. AHK România aparține, alături de Camerele de
comerț și industrie germane (IHK), rețelei globale a Camerelor de comerț germane bilaterale, reunite sub umbrela
Uniunii Camerelor de Comerț și Industrie din Germania (DIHK). Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană,
înființată în 2002, numără peste 600 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru
networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le
organizează, AHK România susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată
partener al firmelor românești interesate de piața germană. În România AHK se implică activ în implementarea
sistemului dual de învățământ după model german și a înființat platforma GreenTech econet romania, cât și o Curte
Permanentă de Arbitraj.
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Caravana Meseriilor din domeniul automotive ajunge la Brașov. Elevii pot testa mașini cu
comandă numerică
Sursa: http://www.bizbrasov.ro/
Keywords:
17.05.2018 16:57:08vezi articolul
Caravana Meseriilor din domeniul automotive ajunge la Brașov în 25 mai și va putea fi vizitată la Coresi Mall, între
9.00 și 18.00. Caravana Meseriilor din domeniul automotive are ca scop informarea elevilor de clasa a VIII-a și a
părinților acestora în legătură cu posibilitatea înscrierii în clasele de învățământ dual și profesional și prezentarea
avantajelor parcurgerii acestui traseu profesional. Vor avea loc discuții despre locurile de muncă moderne care vor
putea fi ocupate la finalizarea școlarizării. Specificul CARAVANEI este că aceasta va beneficia de stații de lucru
mobile, puse la dispoziție de companiile-partenere, astfel încât elevii vor putea testa ce înseamnă să fii, de exemplu,
operator la mașini cu comandă numerică (CNC), sudor sau electronist. Până acum Caravana a poposit în judeţele
Prahova, Argeș, Dolj, Olt, Sibiu, Alba, Cluj și a informat în jur de 4.800 de elevi. În 24 mai, Caravana Meseriilor se
oprește la Râșnov, la Școala nr. 2 Peter Thal. Caravana Meseriilor din domeniul automotive este organizată de
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), alături de firmele din Parteneriatul Auto Român:
Adient, Bosch, Dacia-Group Renault, Delphi, Ford, Pirelli, Schaeffler şi Star Transmission, împreună cu Asociaţia
firmelor din Braşov DWK Fit4Future şi Asociaţia Româno-Germană de formare profesională în sistem dual Sibiu, cu
susţinerea ACAROM (Asociaţia Constructorilor de automobile din România), CNDIPT (Centrul Naţional pentru
Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic), Nuarb Training Academy şi Universitatea Transilvania din Braşov.

. Caravana Meseriilor își continuă drumul
Sursa: http://www.debizz.ro
Keywords: Germania
17.05.2018 16:20:04vezi articolul
Caravana Meseriilor din domeniul automotive are ca scop informarea elevilor de clasa a VIII-a și a părinților acestora
în legătură cu posibilitatea înscrierii în clasele de învățământ dual și profesional și prezentarea avantajelor
parcurgerii acestui traseu profesional. Vor avea loc discuții despre locurile de muncă moderne care vor putea fi
ocupate la finalizarea școlarizării. Specificul CARAVANEI este că aceasta va beneficia de stații de lucru mobile, puse la
dispoziție de companiile-partenere, astfel încât elevii vor putea testa ce înseamnă să fii, de exemplu, operator la
mașini cu comandă numerică (CNC), sudor sau electronist. Până acum Caravana a poposit în judeţele Prahova, Argeș,
Dolj, Olt, Sibiu, Alba, Cluj și a informat în jur de 4.800 de elevi. Imagini de la vizitele Caravanei găsiți aici:
https://www.facebook.com/caravanameseriilor/?ref=br_rs Caravana meseriilor își continuă drumul în intervalul orar
9:00-18:00, iar elevii și părinții pot vizita caravana în: Iași 18 mai Palas Mall, Iași 21 mai Vaslui 22 mai Centrul
județean de resurse educaționale Râșnov 24 mai Școala nr. 2 Peter Thal Brașov 25 mai Coresi Mall, Brașov Caravana
Meseriilor din domeniul automotive este organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK
România), alături de firmele din Parteneriatul Auto Român: Adient, Bosch, Dacia-Group Renault, Delphi, Ford, Pirelli,
Schaeffler şi Star Transmission, împreună cu Asociaţia firmelor din Braşov DWK Fit4Future şi Asociaţia RomânoGermană de formare profesională în sistem dual Sibiu, cu susţinerea ACAROM (Asociaţia Constructorilor de
automobile din România), CNDIPT (Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic), Nuarb
Training Academy şi Universitatea Transilvania din Braşov. Despre Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și
totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România. AHK România aparține, alături de Camerele de
comerț și industrie germane (IHK), rețelei globale a Camerelor de comerț germane bilaterale, reunite sub umbrela
Uniunii Camerelor de Comerț și Industrie din Germania (DIHK). Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană,
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înființată în 2002, numără peste 600 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru
networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le
organizează, AHK România susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată
partener al firmelor românești interesate de piața germană. În România AHK se implică activ în implementarea
sistemului dual de învățământ după model german și a înființat platforma GreenTech econet romania, cât și o Curte
Permanentă de Arbitraj. Mai multe informații găsiți în pagina de internet: www.ahkrumaenien.ro . Ne găsiţi de
asemenea în Social Media, pe Facebook şi LinkedIn / ahkromania.
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