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

ALEGERILE MELE
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1. Sugeraţi elevilor să îşi amintească o situaţie în care au avut de ales între mai multe activităţi şcolare
sau extraşcolare (ex. Alegerea unor discipline opţionale, participarea la diferite cercuri ale elevilor, vizionarea
unor filme, citirea unor cărţi) şi opţiunile existente.
2. Distribuiţi elevilor fişa de lucru şi cereţi-le să noteze în aceasta situaţia la care s-au gândit, opţiunile
identificate şi alegerea pe care au facut-o (ceea ce au ales să facă).
3. Încercaţi să identificaţi cu elevii motivele care contribuie la alegerea activităţilor. Introduceţi
termenul de interese şi prezentaţi descrierea tipurilor de interese.
4. Cereţi elevilor să identifice, pe baza acestor descrieri, tipul de interese în care se încadrează pe baza
situaţiei descrise anterior.
5. Solicitaţi mai multor elevi să prezinte pe scurt informaţiile din fişa de lucru „Alegerile mele”. Cereţi
acestora să justifice alegerea făcută, luând în considerare caracteristicile intereselor identificate.
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ALEGERILE MELE
SITUAŢIA LA CARE M-AM GÂNDIT
Ce am ales să fac?

Care sunt interesele mele care au
influenţat această alegere?
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Ce aş fi putut face în această situaţie?
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