Investeşte în oameni!
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Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
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PLANUL MEU DE CARIERĂ I
Sesiunea 1:
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1. Cereţi elevilor să se gândească la viitorul lor, la ceea ce îşi propun ei să facă în viitor. Pentru
realizarea activităţii oferiţi următoarele instrucţiuni:
Îmaginaţi-vă că mâine este întâlnirea de 10 ani de la terminarea liceului. Veţi discuta unii cu alţii
despre ce aţi făcut în aceşti ani.
Gândiţi-vă la întrebările pe care colegii şi profesorii vi le-ar adresa şi pentru a fi pregătiţi încercaţi
să oferiţi răspunsuri la aceste întrebări.
Fiţi realişti atunci când vă gândiţi la scopurile voastre. Nu putem ştii exact ceea ce se va întâmpla,
dar fiecare dintre voi se poate gândi la ceea ce ar dori să se întâmple.
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2. Rugaţi elevii să noteze întrebările pe care le-au anticipat şi răspunsurile la care s-au gândit
şi să descrie cum va arăta viaţa lor peste 10 ani.
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3. Folosiţi jocul de rol sau cereţi elevilor să realizez o compunere pentru a ilustra răspunsurile.
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4. Daţi ca temă să realizeze o scurtă compunere cu descrierea stilului de viaţă pe care şi-l
doresc în viitor.
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Sesiunea 2
1. Amintiţi elevilor că trebuiau să se gândească la reuniunea de 10 ani de la absolvire.
2. Alegi câţiva elevi care vor să-şi prezinte în faţa colegilor viziunea lor asupra vieţii peste 10

ani.
3. Cereţi elevilor să realizeze un plan pentru atingerea scopului/stilului de viaţă dorit,
urmând modelul oferit în fişa de lucru prezentată la activitatea precedentă.
4. Încheiaţi activitatea cu discuţii pornind de la următoarele întrebări:
Cât de uşor sau dificil vi s-a părut să vă imaginaţi viitorul ? De ce?
De credeţi că unii oameni au o viziune mai clară asupra viitorului decât alţii? Prietenii voştri au o
viziune clară în ce priveşte viitorul? De ce da sau de ce nu?
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Unii oameni consideră că a vorbi despre ceea ce vor să se întâmple peste 10 ani este o pierdere
de timp Sunteţi de acord cu această afirmaţie? De ce?
Care sunt factorii care fac ca visele să devină realitate? Este noroc sau muncă? Oferiţi exemple
pentru situaţii concrete.
Cunoaşteţi persoane care şi-au stabilit obiective pe termen lung şi încă muncesc pentru
realizarea lor?
Ce părere aveţi despre efortul pe care îl fac acestea?
Ce credeţi că puteţi face acum pentru ca visele voastre să devină realitate?
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