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La sfârșitul săptămânii trecute s-a încheiat proiectul online de tineret  ”Tinerii între teorie și 

practică”, organizat de Centrul de tineret Focșani în colaborare cu firma VALIDSOFT Focsani.  
Proiectul este la a-II-a ediție iar prin activitățile sale ne propunem, în fiecare an, promovarea 

cunoștințelor practice și teoretice cu privire la diferite domenii de carieră pentru tinerii liceeni. "Tinerii 

între teorie și practică"  este o punte între școală și job, intre teorie și practică, o metodă de învățare prin 
implicare. Activitățile dau posibilitatea participanţilor de a cunoaste o parte din mediul real de lucru, sa afle 
care sunt abilităţile practice necesare şi principiile etice corecte . 

În cadrul proiectului din acest an, au participat aproape 100 de tineri de la CT „Edmond Nicolau” 

Focșani si de la CN “Unirea” Focșani, ei având oportunitatea de a afla realităţile unui loc de muncă în 
cazul în care doresc să dezvolte o carieră viitoare în acest domeniu fascinant. 

Tinând cont de situația actuală, am considerat că anul acesta oportun pentru tineri să afle mai multe 
despre ramura IT, pentru că tehnologiile și lucrul cu dispozitive smart nu sunt dedicate doar celor care 
lucrează în acest domeniu, din contră. Cunoștințele de robotică și de programare, alături de o gândire 
orientată spre rezolvarea problemelor, sunt principalele “motoare” ale multor joburi de care generația actuală 
este pasionată, indiferent de domeniu. Piața muncii este în continuă schimbare, iar procesul e accelerat de 
numeroase motive: economia este puternic transformată de pandemie; apar tehnologii revoluționare care 
aduc digitalizarea și automatizarea în “noul” normal; robotica și inteligența artificială sunt tot mai populare 
pretutindeni.  

De aceea am implicat tinerii în activități la care am invitat un specialist în domeniul informatic, 
domnul Dima Vali care are propria afacere și care sa le raspundă la întrebările legate de această carieră, de la 
care să invețe lucruri noi în legătură cu partea practică. Participantii au aflat ca majoritatea joburilor de viitor 
vor îmbina mai multe domenii și pasiuni (umane, tech, creative, digitale etc.): vom vedea agricultori care vor 
folosi atuurile programării, artiști și creatori folosindu-se de new media, detectivi de date, ingineri de roboți 
pentru terapie și psihologie - posibilitățile sunt nenumărate. Iar la baza lor stă un mix de cunoștințe tehnice, 
importante abilități sociale și cele de business, dar cel mai important, trebuie multa pasiune în tot ceea ce 
facem. Tinerii au descoperit, în afara câtorva lucruri specifice locului de muncă, cât de importante sunt 
managementul timpului, disciplina, comunicarea eficientă, gândirea logică şicritică. Aceste cunoştinţe şi 
experienţe pot fi învăţate doar practic, în mediul real. 
 
   Mulțumim elevilor participanți, coordonatorilor și profesorilor pentru participarea și implicarea în 
proiectul de tineret ”Tinerii între teorie și practică”, precum si colaboratorului  nostru, Validsoft Focșani . 
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