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PLAN DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
Foloseşte structura următorului plan de dezvoltare personală. Încurajează elevii să răspundă la întrebările
următoare:
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A. Cine vreau să fiu? Ce vreau să fac? Ce vreau să am?
De ce vreau asta?
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B. Unde mă aflu? Care este situaţia mea actuală?
Cum pot ajunge de “aici” – “ acolo”?

at

Existenţa unei viziuni a propriei cariere este foarte importantă. Ea este punctul de plecare, scopul final al
eforturilor tale şi busola cu ajutorul căreia te vei orienta în carieră.
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Dacă ar trebui să nominalizăm o “cheie a succesului în carieră”, aceasta ar fi planificarea. Nu aştepta să te
găsească norocul, pleacă tu în întâmpinarea lui fixându-ţi obiectivele şi dezvoltând strategii de atingere a
scopurilor tale! Schiţezi astfel harta carierei: planul tău de dezvoltare a carierei!
Planifică pe termen scurt, mediu şi lung, corelându-ţi obiectivele cu viziunea!
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Dezvoltă-te continuu.
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Toţi visăm, mulţi plănuim, însă cei cu adevarat hotărâţi pornesc la drum! A sosit momentul acţiunii: caută acele
informaţii, situaţii şi oportunităţi care te vor ajuta să-ţi realizezi visele. Fă ceea ce îţi aduce bucurie! Mergi la
cursuri care te învaţă ce vrei să ştii! Cunoaşte oameni! Alege-ţi un mentor!

C. Cât am evoluat? Ce mai am de făcut? Trebuie schimbat ceva?
Încotro mă îndrept?
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Monitorizează-ţi progresul şi adaptează-ţi planul în timp! Poziţionează-te permanent în raport cu obiectivele
propus şi re-evaluează. Dacă ai descoperit că doreşti altceva, ia-o pe un alt drum! Aminteşte-ţi că nu e niciodată
prea târziu să faci ce îţi place şi „cel mai bun mod de a prezice viitorul este să-l creezi tu însuţi” (Stephen R.
Covey).

Page 1 of 1

