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ARGUMENT 

 

O problemă des întâlnită în şcoala românească o reprezintă nevoia de educaţie pentru 

carieră, de informare, orientare şi consiliere privind cariera, ca o condiţie a creşterii gradului de 

inserţie socioprofesională a elevilor şi tinerilor. Consilierea în vederea orientării în carieră include 

activităţi specifice destinate autocunoaşterii, dobândirii unor abilităţi de a lua deciziile cele mai 

bune privind studiile, profesiile şi ocupaţiile cunoscând aspectele specifice ale acestora. Nevoia 

elevilor de identificare a oportunităţilor de carieră solicită asistarea de către consilier în procesul 

luării deciziilor, în selectarea traseelor educaţionale. 

Consilierea reprezintă inima unui program de orientare a carierei; semnificaţia acestui fapt 

este nu numai de natură psihologică, ci şi educaţională (pedagogică). Elevii, tinerii, adulţii trebuie 

formaţi astfel încât să poată lua decizii optime legate de viaţa lor. În acest sens, 

atenţia acestora şi, implicit, a educatorilor trebuie să se îndrepte spre crearea unor circumstanţe în 

cadrul cărora fiecare consiliat să aibă libertatea luării unor hotărâri pe care să le ducă la bun sfârşit 

şi, în acelaşi timp, să-şi asume consecinţele ce de curg din el. 

O societate care tinde să se dezvolte armonios trebuie să ia în considerare şi să susţină 

activitatea de orientare a carierei, ţinând cont de necesitatea acesteia, oferind tuturor  posibilitatea 

de a primi servicii gratuite, consolidând baza de pregătire profesională a celor care lucrează în acest 

domeniu, oferind posibilităţi de creare a unei baze materiale fără de care activitatea nu se poate 

desfăşura în condiţii optime.  

Modelele comportamentale ce ţin de muncă şi sunt vehiculate în familie (de apreciere sau, 

dimpotrivă, de depreciere a anumitor profesii) vor fi preluate şi de copii, contribuind treptat la 

conturarea alegerilor. Din motive lesne de înţeles, mulţi părinţi îşi 

supraapreciază copii (lucru dealtfel bun până la un anumit punct) şi le impun trasee educaţionale şi 

filiere profesionale la care aceştia nu aderă cu convingere sau pentru realizarea cărora vor face faţă 

cu greu, în mod penibil, cu eşecuri repetate sau rezultate mediocre, fapt ce se va răsfrânge şi asupra 

satisfacţiei sau reuşitei lor în muncă.           

Părinţii transferă adesea copiilor nemulţumirile lor profesionale, stereotipurile cu privire la muncă 

(grea, bănoasă, sigură, de prestigiu, etc) sau propriile aspiraţii nerealizate, faptul având efecte 

nefavorabile în alegerea şi realizarea carierei acestora. Ponderea în care copii ţin seama de dorinţa 
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părinţilor cu privire la filiera şcolară de urmat şi profesia viitoarescade pe măsură ce aceştia sunt 

incluşi în niveluri mai înalte de şcolarizare (liceu, facultate). 

Având în vedere faptul că, informarea elevilor privind alegerea traseului profesional se face, 

de obicei, prin intermediul pliantelor, în lipsa unui contact direct între şcolile gimnaziale şi licee, 

elevii aleg fără a avea o imagine clară a posibilităţilor pe care le oferă încadrarea şcolară viitoare. 

Astfel că, prin intermediul acestui proiect dorim facilitarea interacţiunii directe dintre şcoala 

gimnazială – liceu, iar în urma rezultatelor obţinute, în cazul în care acestea vor fi pozitive, 

urmărim exitinderea proiectului. 

Activităţile vor fi realizate lunar de către reprezentanţii partenerului nostru direct, Liceul 

Tehnologic “Anghel Saligny”, prin demonstraţii teoretice şi practice, atât în incinta şcolilor 

gimnaziale, cât şi în cadrul liceului. 

 

SCOP: dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei, prin alegerea traseului şcolar şi profesional 

optim şi realist, în raport cu identitatea vocaţională şi oferta şcolară/socială. 

 

OBIECTIVE: 

1. facilitarea identificării elementelor componente ale identităţii vocaţionale; 

2. oferirea unui suport informativ cu privire la pregătirea educaţională necesară planului de 

carieră; 

3. asistarea elevului în procesul decizional cu privire la carieră 

 

DURATA: anul şcolar 2016-2017 

 

BENEFICIARI: 

 direcţi: elevii claselor a VIII a din cadrul Şcolii gimnaziale “Iulia Haşdeu”,  Şcolii nr. 3 și 

Școala nr. 43, Galaţi 

 indirecţi: părinţii elevilor, profesorii, diriginţii, comunitatea, elevii Liceului Tehnologic 

“Anghel Saligny”, Galaţi 

 

PARTENERI EDUCAŢIONALI: 

 reprezentanţi ai agenţilor economici, părinţii elevilor, cadre didactice din cadrul liceului, 

dirigintii elevilor înscrişi în proiect 
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RESURSE MATERIALE: flipchart, echipament IT, videoproiector, ecran, markere, hârtie, 

diverse documente ( profile ocupaţionale şi fişa postului, fişe de lucru, Interoptions-chestionar de 

interese etc) 

 

ACTIVITĂŢI  REALIZATE: 

1.Activitate de cunoaştere, autocunoaştere, intercunoaştere în vederea dezvoltării personale: 

 Exerciţii: 

"EUL- PUZZLE” 

“SFORILE CARE MĂ ŢIN”  

“UŞA”  

"Construirea liniei vieţii“ 

2. Activitate de comunicare şi lucrul în echipă:  

Exerciţii: 

“GHICEŞTE HOBBY-UL!” 

“SPATE ÎN SPATE” 

Chestionar de autoanaliză  

3. Activitate de cunoaştere a lumii profesiilor, a activităţilor specifice unor ocupaţii, analizarea 

consecinţelor schimbărilor economice, sociale şi tehnologice asupra profesiilor  

Exerciţii:  

„O SCURTĂ RETROSPECTIVĂ”  

„CAREUL DE AŞI” 

„LA RĂSCRUCE DE…CARIERĂ”  

Evaluarea intereselor profesionale -Testul Holland 

4. Demonstraţii teoretice şi practice. Licenii voluntari vor realiza diverse activităţi practice, care 

scot în evidenţă abilităţile şi deprinderile obţinute în cadrul specializărilor deja studiate. Aceştia se 

vor deplasa în cadrul şcolilor promovând importanţa studierii unui astfel de profil şi posibilităţile 

viitoare de angajare. 

5. Lectorate cu  părinţii: “Îmi cunosc suficient copilul?”, “Ce le cerem copiilor noştri?”, „Respect 

decizia copilului, dar îl ajut să fie realist”  

6. Activităţi cu cadrele didactice: “Cum contribui la orientarea şcolară şi profesională a elevilor 

mei?’’, “Este corectă imaginea mea despre elevul…” “Daca aş fi părintele elevului… aş alege 

pentru copilul meu…”,  „Daca aş fi  elevul X aş  opta pentru...”etc.  

7. Workshop de încheiere al proiectului. 
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După realizarea activităţilor propuse, workshop-ul va fi precedat de un chestionar de 

evaluarea a cunoştinţelor şi atitudinilor elevilor faţă de consilierea pentru alegerea carierei. La 

încheierea seminarului se va aplica un chestionar de evaluare a workshop-ului. 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activităţii Anul şcolar 2016-2017 

Martie Aprilie Mai Iunie 

1.  Activitate de cunoaştere, autocunoaştere, 

intercunoaştere în vederea dezvoltării 

personale 

    

2.  Activitate de comunicare, soluţionare de 

conflicte şi lucrul în echipă 
    

3.  Activitate de cunoaştere a lumii profesiilor, a 

activităţilor specifice unor ocupaţii, analizarea 

consecinţelor schimbărilor economice, sociale 

şi tehnologice asupra profesiilor 

    

4.  Demonstraţii teoretice şi practice     

5.  Lectorate cu  părinţii     

6.  Activităţi cu cadrele didactice     

7.  Workshop de încheiere al proiectului     

 

METODE UTILIZATE: observaţia, conversaţia, dezbaterea, exerciţiul, problematizarea, jocul de 

rol, studiu de caz, testul 

 

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE:  

• Formarea abilităţilor şi a competenţelor pertinente abordării planului de carieră 

• Identificarea şi evaluarea realistă a opţiunilor viitorului traseu şcolar şi profesional 

 

EVALUARE: 

- iniţială, prin chestionare aplicate elevilor, profesorilor şi părinţilor în vederea stabilirii tematicii; 

- finală, prin aplicarea unor chestionare elevilor, profesorilor şi părinţilor cu scopul aprecierii de 

către aceştia a beneficiilor/punctelor tari/punctelor slabe  ale programului parcurs, din perspectiva 

fiecăreia dintre categorii; 


