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

De ce această meserie?
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Sesiunea nr. 1
1. Propuneţi elevilor realizarea unui interviu cu un părinte sau cu o persoană importantă
pentru aceştia (frate/soră, prieten de familie etc.). Spuneţi-le elevilor că scopul acestui interviu este
de a afla de ce şi-au ales persoanele respective meseriile pe care le au acum.
2. Distribuiţi elevilor fişa de lucru cu grila de întrebări pe care le pot adresa în cadrul
interviului şi adăugaţi şi alte întrebări sugerate de elevi.
Ce vă doreaţi să deveniţi cand eraţi de varsta mea?
Oe ce aţi ales această meserie?
Ce vă place cel mai mult acum la munca dumneavoastră?
Ce aţi dori să schimbaţi la munca dumneavoastră?
3. Discutaţi cu elevii întrebările. Oferiţi un model de intervievare, exemplificând cu ajutorul
unui elev modul în care va decurge interviul. Sugeraţi elevilor să utilizeze grila de întrebări
prezentată şi să noteze ceea ce spun persoanele intervievate.
4. Pentru a vă asigura că elevii au înţeles ceea ce au de făcut (inclusiv aspectele legate de
modul în care vor nota informaţiile), realizaţi în clasă 2-3 interviuri.
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Sesiunea nr. 2
1. Discutaţi informaţiile obţinute de elevi pe baza interviurilor. Pentru aceasta, solicitaţi cât
mai multor elevi să prezinte modul în care a decurs interviul şi ce au aflat.
2. Sintetizaţi informaţiile culese de elevi, utilizând conceptele de: interese, valori, aptitudini.
Accentuaţi rolul intereselor în alegerile de carieră şi importanţa cunoştinţelor şi a abilităţilor
dobândite în şcoală (învăţare, scris, citit, calcul etc.) pentru reuşita profesională.
Discuţii:
Aspectele personale cele mai importante în alegerea unei profesii: interese (ce te
interesează), valori (ce este important pentru tine), abilităţi (ce ştii să faci)
Care sunt aspiraţiile copiilor legate de meserii. Necesitatea caracteristicilor . personale care
ne asigură succesul profesional?
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De ce această meserie?
Adulţii pot să îţi ofere foarte multe răspunsuri la întrebările tale. Cariera pe care o au, şcoala pe care
au urmat-o, experienţa atât a şcolii cât şi a unui loc de muncă te pot ajuta pe tine.
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Doar întreabă-i....

Răspuns
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Întrebare
Ce doreaţi să deveniţi când eraţi de
vârsta mea?
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De ce aţi ales această meserie?
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Vă place munca dvs.?
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Ce vă place cel mai mult acum la
munca dvs.?
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Ce aţi dori să schimbaţi la munca
dvs.?

Dacă aţi fi de vârsta mea şi aţi avea
posibilitatea să alegeţi din nou, ce aţi
alege şi de ce?
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