Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului „Primii paşi sunt importanţi: fiţi orientaţi”
Contract POSDRU/161/2.1/G/141102

Valori şi ocupaţii
Clarificaţi concceptul de „valori personale” şi atrageţi atenţia asupra rolului pe care ele îl au în alegerile pe care le
facem, inclusiv în alegerea traseului educaţional sau a locului de muncă. Pentru explicaţii, puteţi utiliza următorul exemplu:
dacă „a munci în aer liber” reprezintă o valoare importantă pentru o persoană, este mai probabil ca ea să aleagă ocupaţii ca
pădurar, inginer constructor, horticultor etc. şi este mai puţin probabil să aleagă ocupaţii care presupun munca în spaţiu
închis (funcţionar, stomatolog etc.).
Distribuiţi fişa de lucru şi solicitaţi elevilor să încercuiască trei valori pe care le consideră ca fiind cele mai
importante pentru ei în alegerea carierei.
Solicitaţi elevilor să identifice pentru fiecare dintre valorile selectate de ei câteva ocupaţii care reflectă valoarea
respectivă. De exemplu, puteţi întreba elevii „În ce fel de ocupaţii putem sa îi ajutăm pe alţii?” – medic, consilier,
psihoterapeut, pompier, infirmier etc. Ocupaţiile identificate pentru fiecare valoare vor fi notate în prima fişă, în spaţiul
liber.
Elevii care doresc, pot exemplifica în faţa celorlalţi ocupaţiile care reflectă valorile selectate.
Discutaţi în grup relaţia valori personale – alegerea unei ocupaţii oferind cât mai multe exemple.
Alte discuţii:
1. Cât de dificil a fost pentru elevi să selecteze ocupaţii care reflectă valori importante?
2. Care valori apar ca fiind comune mai multor elevi din clasă?
3. Care dintre valorile identificate constituie valori importante şi pentru părinţi şi/sau prietenii lor?
4. În ce măsură ocupaţiile reflectă una sau mai multe valori? Exemple.
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Mai jos, sunt prezentate câteva valori pe care le poţi lua în considerare când alegi un loc de
muncă. Subliniază trei valori pe care le consideri cele mai importante pentru tine.
A-i ajuta pe alţii
A lucra în echipă
A lucra sub presiune
A avea mulţi bani
A lucra în aer liber

A învăţa lucruri noi
A deveni celebru
A fi perceput ca „intelectual”
A avea mult timp liber
A putea fi spontan şi creativ

A te simţi în siguranţă la locul de muncă
A lucra cu tehnologie de ultimă oră
A avea sarcini de lucru clar definite
A avea un program flexibil

Enumeră 3 ocupaţii în care sunt respectate valorile selectate de tine
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
OCUPAŢII
Asistent social

Ofiţer

Ceasornicar

Bucătar

Instalator electric

Instructor de zbor

Horticultor

Infiermier/ă

Atlet profesionist

Profesor

Pădurar

Optician

Şofer

Coafeză – frizer

Bijutier

Medic veterinar

Arhitect

Ghid turistic

Poştaş

Contabil

Casier

Medic

Critic de artă

Asistent medical

Secretar

Scriitor

Antreprenor-manager

Maseur

Patron

Funcţionar la bancă

Şofer de ambulanţă

Programator

Agent de vânzări

Pilot de avion

Fotomodel

Psiholog

Tehnician dentar

Director de hotel

Mecanic auto

Muncitor pe şantier

Avocat

Zidar

Poliţist

Farmacist

Bibliotecar

Ingienr constructor

Fotograf

Economist

Muzician

Editor

Stomatolog

Barman

Operator calculator

Şofer taxi

Balerină

cameraman

Reporter

Cosmetician

Tâmplar

Pompier
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