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TRASEE DE CARIERĂ 

 
 

Sesiunea nr. 1:  
1. Identificaţi împreună cu elevii traseele de carieră pe care le pot urma după terminarea a 10 

clase/12 clase. 
2. Cereţi elevilor să se gândească ce ar dori să ştie despre fiecare dintre alternativele găsite şi 

formulaţi împreună cu elevii întrebări la care ar dori să li se răspundă. Listaţi aceste întrebări pe tablă. 
3. Daţi elevilor ca sarcină să adune date din cât mai multe surse infomaţionale, pentru a 

răspunde la întrebările listate. Puteţi împărţi elevii pe grupuri, astfel încât fiecare grup să adune 
informaţii legate de una din alternative. 

4. Pentru a ghida elevii în realizarea sarcinii puteţi folosi fişa de lucru. 
 
Sesiunea nr. 2 
1. Grupaţi elevii în funcţiebde alternativa în carieră investigată şi cereţi-le să discute informaţiile 

obţinute şi să pregătească o prezentare a principalelor caracteristici ale alternativei analizate. 10 minute 
2. Analizaţi împreună cu elevii informaţiile prezentate de reprezentanţii grupurilor şi rolul 

surselor de informare în exploatarea alternativelor în carieră. 
3. Cereţi elevilor să se gândească care dintre alternativele investigate răspunde mai bine 

aşteptărilor sale. Sugeraţi elevilor să evalueze alternativele în funcţie de aşteptările lor şi să ia o decizie 
în funcţie de aceste informaţii. 

4. Dacă există elevi care doresc să-şi exprime decizia, permiteţi acest lucru şi cereţi să 
argumenteze decizia luată. www.or

ien
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FIŞA DE LUCRU: 

Trasee de carieră 
 
 

Alternativa Descriere – ofertă Surse de informare 
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