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

Ziua părinţilor
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Sesiunea nr. 1
1. Comunicaţi elevilor că vor avea oportunitatea de a afla mai multe despre profesii direct
de la părinţii lor, cu ocazia „zilei părinţilor".
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2. Pregătiţi împreună cu elevii o listă cu întrebări, pe care aceştia doresc să le adreseze
părinţilor în legătură cu profesia acestora. Discutaţi cu elevii aceste întrebări. Eventual, sugeraţi şi
altele pe care le consideraţi utile şi notaţi-le în fişa de lucru.
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3. Stabiliţi împreună cu elevii o zi dedicată părinţilor şi formulaţi împreună cu elevii o
invitaţie scrisă pentru părinti de a participa la această activitate. Comunicaţi părinţilor, prin invitaţia
scrisă, data la care va avea loc „Ziua părinţilor".
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Sesiunea nr. 2
1. Invitaţi părinţii să vorbească elevilor despre profesiile lor: ce pregătire a fost necesară
pentru a reuşi în domeniul profesional respectiv, ce cunoştinţe şi deprinderi sunt necesare pentru a
practica acea profesie etc.
2. Oferiţi apoi elevilor posibilitatea de a adresa întrebări părinţilor pe baza fişei de lucru şi
sugeraţi-le să noteze răspunsurile primite.
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Sesiunea nr. 3
Discutaţi cu elevii experienţa pe care au trăit-o. Realizaţi lista profesiilor investigate şi cereţi
elevilor să descrie aspectele importante şi aspectele care i-au surprins la aceste profesii.
Discuţii:
Ce au învăţat elevii din această experienţă?
Ce decizii legate de planificarea vieţii au luat persoanele pe care le-aţi intervievat? Sunteţi de
acord cu modul în care au luat acele decizii? Ce aţi face diferit?
Care este acel lucru legat de muncă care v-a surprins?
Care este acel lucru legat de muncă despre care încă doriti să aflaţi informalii?
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O sursă de informaţii la îndemâna ta sunt chiar părinţii tăi. Alegeţi o zi şi stai de vorbă cu ei. S-ar
putea sa afli multe lucruri folositoare atât pentru cariera ta viitoare cât şi multe lucruri noi despre părinţii tăi.
Nu uita! Şi ei au trebuit să alegă!
Fă-ţi un plan de conversaţie pentru a nu uita nici un aspect important!

Răspuns
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Întrebare
Unde lucraţi? Ce profesie aveţi?
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Ce şcoală ar trebui să termin ca să fiu
şi eu ca tine?
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Ce aveţi de făcut acolo unde lucraţi?

Ce ar trebui să ştiu să fac ca să pot
lucra şi eu acolo?
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Ce îţi place cel mai mult la munca ta?

Alte întrebări
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