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PLANUL MEU DE CARIERĂ 
 
 

1. Prezentaţi elevilor planul de carieră: componentele acestuia şi principalele caracteristici ale 

acestor componente*. 

*Un plan de carieră cuprinde: 

1) Scopul – poate fi definit în termeni de rezultate, procese sau evenimente dezirabile. Acesta ofertă 

direcţia care trebuie urmată şi permite analiza rezultatelor obţinute. Exemple: a avea o carieră de succes 

ca medic, a avea un stil de viaţă liniştit, etc. 

2) Obiectivele – sunt subsumate scopului general şi definesc în mod specific ceea ce persoana doreşte să 

realizeze.  

3) Strategiile – modalitatea practică aleasă pentru a îndeplini obiectivele 

 

2. Solicitaţi elevilor să se gândească la un scop de carieră. Găsiţi împreună cu elevii exemple de 

scopuri  de carieră şi discutaţi relaţia dintre scopurile pe termen scurt şi cele pe termen lung.  

3. Cereţi elevilor să îţi construiască propriul plan de realizare a scopului, utilizând modelul din 

fişa de lucru.  

4. La sfârşitul activităţii cereţi elevilor să-şi prezinte propriul plan realizare a scopului.  
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Scopul propus: .............................................................................................................................................................. 
Obiectivul nr. 1 

Acţiunile pe care le voi 
face/strategiile de 
realizare 

Termen Resurse de care am nevoie Ce m-ar putea împiedica/ 
Posibile bariere 

    

    

    

Obiectivul nr 2 

Acţiunile pe care le voi 
face/strategiile de 
realizare 

Termen Resurse de care am nevoie Ce m-ar putea împiedica/ 
Posibile bariere 

    

    

    

Obiectivul nr 3 

Acţiunile pe care le voi 
face/strategiile de 
realizare 

Termen Resurse de care am nevoie Ce m-ar putea împiedica/ 
Posibile bariere 
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