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Ce vreau să ştiu despre meserii? 

 
Sesiunea nr. 1 
1. Propuneţi elevilor organizarea unei Zile a Porţilor deschise, în care să fie invitaţi părinţi, 

personalităţi ale oraşului, persoane care lucrează în instituţii cunoscute etc., pentru a le prezenta 
materialele realizate de elevi pe tema meseriilor şi a afla noi informaţii despre conţinutul acestora. 

2. Discutaţi cu elevii despre utilitatea unor astfel de întâlniri. Scoateţi în evidenţă 
posibilitatea de a afla informaţii acurate, care vin chiar de la persoane care muncesc în domeniul lor 
de interes. Explicaţi elevilor că pot pune întrebări invitaţilor şi oferiţi-le ca model întrebările de pe 
fişa de lucru „Ce vreau să ştiu despre meserii?". 
 
Pregătirea activităţii  
Organizaţi cu elevii, în sala lor de clasă, o expoziţie cu tema „Meseriile", în care sunt prezentate 
toate planşele, fişele, lucrările realizate de elevi, precum şi Ruleta meseriilor şi Cutia cu surprize. 
Acordaţi libertate elevilor în amenajarea sălii şi acordaţi-le suportul necesar. Invitaţi în scris părinţii, 
personalităţi ale oraşului, persoane care lucrează în instituţii cunoscute să participe la această 
activitate. Comunicaţi invitaţilor scopul acestei întâlniri. 
 

Sesiunea nr. 2 
1. Cereţi elevilor să explice invitaţilor toate materialele expuse şi să ceară informaţii 

suplimentare despre unele meserii. Încurajaţi elevii să utilizeze întrebările din fişa de lucru sau altele 
pentru a afla mai multe informaţii şi pentru a-şi confrunta informaţiile pe care le au cu cele ale 
persoanelor care lucrează în domeniu. 

2. Dacă invitaţii doresc, oferiţi-le posibilitatea de a povesti despre locul lor de muncă: 
evenimente hazlii, momente mai dificile şi strategii pe care le-au utilizat pentru a le face faţă etc.  

3. Rugaţi elevii să îşi noteze acasă întreb.ări sau aspecte pe care ar dori să le mai discute în 
clasă, precum şi impresiile lor asupra acestei activităţi. Cereţi elevilor să ataşeze aceste descrieri la 
portofoliul lor. 

 
Discuţii: 
Ce au învăţat din această experienţă (Ziua Porţilor deschise)? 
Care sunt aspectele noi pe care le-au aflat despre meserii? 
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Ce vreau să ştiu despre meserii? 
 

 
 

Întrebare Răspuns 
Unde lucraţi?  

ln ce constă meseria dumneavoastră?  

Ce şcoală aţi urmat pentru a avea 
această meserie? 

 

Ce abilităţi ar trebui să am pentru a 
urma această meserie? 

 

Ce vă place cel mai mult la munca 
dumneavoastră? 

 

Alte întrebări:  
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