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

ETAPELE DECIZIEI
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1. Prezentaţi schema procesului decizional şi explicaţi fiecare etapă*. Împreună cu elevii încercaţi să găsiţi
exemple pentru fiecare etapă a procesului decizional.
2. Încurajaţi elevii să dea exemple de decizii care au fost luate deja sau care urmează să fie luate.
3. Împărţiţi elevii pe două grupe: una va analiza procesul decizional din prisma unei decizii pe care a luat-o deja,
iar cealaltă va analiza o decizie ce urmează a fi luată.
4. Daţi posibilitatea elevilor să prezinte răspunsurile în faţă clasei.
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*Etapele procesului decizional:
Definirea deciziei. Identificarea alternativelor
Presupune:
• conştientizarea necesităţii de a lua o decizie de carieră;
• definirea conţinutului deciziei (exemplu. Alegerea şcolii şi a profilului de studiu, alegerea unei profesii,
alegerea unui traseu educaţional, alegerea unor modalităţi de formare a competenţelor profesionale – activităţi de
voluntariat, etc. );
• identificarea alternativelor existente pentru decizia dată.
Explorarea şi evaluarea alternativelor existente
În această etapă se colectează informaţii despre alternativele existente în luarea unei numite decizii de carieră.
Pe baza unor criterii prestabilite sunt evaluate alternativele pentru a identifica varianta optimă. Criterii de evaluare:
• suprapunerea peste caracteristicile personale (valori, interese, aptitudini, deprinderi);
• concordanţa cu aşteptările persoanei (stil de viţă dorit, mediul de activitate aşteptat);
• susţinerea de care ar beneficia din partea persoanelor semnificative;
• costurile şi beneficiile implicate de alegerea variantei respective.
Planul de carieră
Acest pas presupune stabilirea unui plan de acţiune pentru punerea în practică a deciziei, pornind de la
alternativa selectată. În funcţie de conţinutul deciziei de carieră planul se poate referi la:
• modul în care se vor dobândi cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru practicarea domeniului ales;
• modul în care se vor explora ofertele educaţionale şi ocupaţionale;
• modul în care se va face promovarea personală
Implementarea deciziei
Presupune aplicarea planului stabilit. Aceasta implică atât consecvenţă, cât şi flexibilitate în adaptarea la situaţii
neaşteptate. Planurile eficiente sunt cele care ţin seama de aceste evenimente neaşteptate şi permit o reevaluare şi
readaptare planului.
Reevaluarea deciziei
Asigură revizuirea şi optimizarea procesului de luarea a deciziei. Permite, pe de o parte, identificarea punctelor
tari ale deciziei, iar pe de altă parte, corectarea anumitor dificultăţi apărute în diferite etape ale procesului decizional.

Page 1 of 2

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

ETAPELE DECIZIEI

at

Despre ce fel de decizie este vorba?
De ce am ales această decizie?
Ce a facilitat luarea acestei decizii?
Ce alternative posibile am identificat?
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Definirea deciziei
Identificarea alternativelor

Explorarea şi evaluarea alternativelor
existente
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Reevaluarea deciziei
pentru cei care au luat deja decizia
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• Am avut destule informaţii despre
alternativele pe care le-am identificat? Am
evaluat bine aceste informaţii?
• Am ales alternativa potrivită?
• A fost bine stabilit planul meu?
• A mers totul bine când am pus planul în
practică? Ce aş putea optimiza pe viitor?

Implementarea deciziei
pentru cei care au luat deja decizia
• Cum a funcţionat punerea în practică a
planului?
• Au apărut dificultăţi?
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• Care sunt abilităţile, aptitudinile, interesele
şi atitudinile mele care sunt importante
pentru această decizie?
• Ce informaţii trebuie să ştiu despre această
alternativă de carieră?
• Care sunt persoanele sau situaţiile a căror
părere o ascult/care mă influenţează în
legătură cu această decizie?

Planul de carieră
• Cum mă gândesc să pun în aplicare decizia?
• Ce scopuri îmi stabilesc?

