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Abilităţile personale
Spune elevilor că această activitate îi va ajuta să identifice abilităţile necesare pentru meseriile de interes.
Exerciţiul nr. 1:
Alcătuieşte cu ajutorul elevilor o listă cu meseriile de interes pentru ei. Acceptă orice propunere fără a face observaţii la
adresa lor. Împarte elevii în grupuri de câte 4-5 elevi şi rogă-i să aleagă, de comun acord, 2-3 meserii despre care ar dori să
cunoască mai multe lucruri. Cere să identifice cât mai multe abilităţi necesare pentru respectivele meserii.
Exerciţiul nr. 2:
Discută cu elevii despre aptitudini şi abilităţi. După care distribuie fişa de lucru despre abilităţile şi aptitudinile lor şi cum ar
putea respectivele abilităţi să îi ajute pe viitor.
Când vorbim despre aptitudini, ne gândim la însuşirile psihice individuale care ne ajută să îndeplinim cu succes o activitate.
Unii vorbesc despre aptitudine ca despre un dar sau o înclinaţie. Poţi spune că ai aptitudinea de a lucra în echipă, de a
relaţiona cu ceilalţi şi de a crea bună dispoziţie sau că ai capacitatea de a asculta şi sfătui prietenii când se confruntă cu
probleme. Tot de aptitudini vorbim atunci când ne gândim la înclinaţiile tale spre anumite discipline teoretice sau practice:
rezolvare de probleme la matematică sau îndemânare întrun anumit domeniu, cum ar fi tâmplăria sau mecanica.




reţine



Cu toţii avem abilităţi!
Suntem cei mai buni când facem ceea ce ne place!
Dacă descoperi la ce anume te pricepi cel mai bine înseamnă că deja ai făcut
primul pas spre o carieră de succes!
A avea anumite abilităţi şi calităţi înseamnă să ştii să faci anumite lucruri. În
lista de mai jos, poţi găsi o descriere a ceea ce ar trebui să faci pentru a ţi
dezvolta anumite abilităţi.

Abilităţi: există 3 tipuri de abilităţi (esenţiale, de gândire, sociale)
ABILITĂŢILE ESENŢIALE:
Citirea: identifică detalii, fapte şi cerinţe relevante; localizează informaţiile în căşţi/manuale, în grafice; găseşte semnificaţia
cuvintelor necunoscute; evaluează acurateţea rapoartelor; foloseşte computerul pentru a găsi informaţii.
Scrierea: scrie ideile pe care le ai într-un mod precis şi complet, făşă greşeli gramaticale, de ortografie sau de punctuaţie;
verifică, editează şi reverifică, astfel încât cele scrise de tine să fie bine puse în evidenţă şi făşă greşeli; foloseşte computerul
pentru a comunica informaţiile.
Matematica: foloseşte numerele, fracţiile şi procentele pentru a rezolva probleme; foloseşte de asemenea tabele, grafici şi
diagrame; foloseşte computerul pentru a introduce, obţine, schimba sau comunica informaţii numerice.
Vorbirea: organizează şi comunică idei într-un mod clar; vorbeşte clar; fă o selecţie atât a limbajului, cât şi a tonului vocii şi a
gesturilor pe care să le adaptezi audienţei.
Ascultarea: ascultă cu atenţie ce vor să spună celelalte persoane observând tonul vocii şi limbajul trupului; răspunde într-un
fel care să arate că ai înţeles ce ţi sa spus.
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ABILITĂŢI DE GÂNDIRE
Gândirea creativă: dă frâu liber imaginaţiei tale, fă combinaţii noi de idei şi informaţii; fă conexiunea între ideile ce par să nu
aibă legătură una cu alta.
Abilităţile de rezolvare a problemelor: recunoaşte problema; identifică de ce aceasta constituie o problemă; creează şi
implementează o soluţie; uită-te să vezi în ce fel soluţia ta funcţionează; fă modificări acolo unde este cazul.
Abilităţile de luare a deciziilor: identifică scopul; generează alternative şi documentează-te cu privire la acestea; cântăreşte
avantajele şi dezavantajele; alege cea mai bună alternativă; planifică modul în care vei implementa alegerea făcută.
Vizualizarea: imaginează-ţi o clădire sau un obiect în timp ce priveşti negativul unei fotografii, un desen sau o schiţă;
imaginează-ţi cum funcţionează un sistem privind schiţa unui desen.
ABILITĂŢI SOCIALE
Relaţiile cu ceilalţi: demonstrează că înţelegi, că eşti prietenos şi că respecţi sentimentele celorlalţi; fii sigur pe tine şi cere ţi
drepturile acolo unde este cazul; fii interesat asupra a ceea ce au alţii să spună şi de ce gândesc şi acţionează aşa cum o fac.
Negocierea: identifică scopuri comune între diferite păşţi aflate în conflict; prezintă într-un mod clar faptele şi argumentele
poziţiei tale; ascultă şi înţelege poziţia celorlalte păşţi; creează posibile modalităţi de rezolvare a conflictului; fă promisiuni
rezonabile.
Leadership: comunică-ţi gândurile şi sentimentele pentru a ţi justifica poziţia; încurajează sau convingei pe ceilalţi; foloseşte
regulile sau valorile într-o manieră pozitivă; demonstrează-ţi abilitatea de ai face pe ceilalţi să te creadă�şi să aibă încredere
în tine ca urmare a competenţelor şi a sincerităţii tale.
Munca în echipă: lucrează în cooperare cu ceilalţi; adu-ţi propria contribuţie la grup prin idei şi efortul depus; îndeplineşte-ţi
partea de responsabilităţi; încurajează membrii echipei; rezolvă diferenţele între colegi în beneficiul echipei; provoacă în mod
responsabil procedurile şi politicile existente sau chiar autorităţile.
Diversitatea culturală: lucrează într-un mod eficient cu persoanele aparţinând unor etnii diferite sau care au un istoric social
sau educaţional diferit de al tău; înţelege preocupările membrilor aparţinând altor grupuri etnice; bazează-ţi impresiile pe
comportamentele persoanelor, nu pe stereotipuri; înţelege mediul cultural al fiecăruia, precum şi modul în care acesta diferă
de la o persoană la alta; într-un mod respectuos, oferă-ţi ajutorul acestor grupuri de persoane pentru a şi adapta cultura
acolo unde este cazul.
CALITĂŢI PERSONALE
Stima de sine: înţelege modul în care convingerile unei persoane îi pot afecta sentimentele şi comportamentele; "ascultă"
pentru a ţi identifica posibilele gânduri care ar putea face rău sau care sunt iraţionale; înţelege modul în care poţi schimba
aceste convingeri negative în momentul în care acestea apar.
Automanagement: evaluează-ţi corect cunoştinţele şi abilităţile; propune-ţi scopuri personale care să fie specifice şi realiste;
monitorizează progresul făcut în atingerea scopului tău.
Responsabilitatea: Munceşte pentru realizarea scopurilor propuse, chiar dacă sarcina este neplăcută; apreciază calitatea
muncii tale; demonstrează un standard ridicat de participare, onestitate, energie şi optimism.
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FIŞĂ DE LUCRU – Ce îmi place să fac?
Gândeștete la activitățile pe care îți place să le faci, apoi identifică aptitudinile folosite în aceste activități. Discută cu familia,
prietenii sau profesorii despre răspunsurile tale, pentru că ei ar putea să îți atragă atenția asupra altor puncte tari la care tu nu te-ai gândit.
1. Lucrurile care îmi plac cel mai mult să le fac în timpul liber sunt:
......................................................................................................................................
a. La ce aptitudini apelez ca să fac ceea ce îmi place să fac? (de exemplu, dacă îți place să
joci fotbal atunci folosești aptitudinea ta de a lucra în echipă, de a comunica cu ceilalți etc.)
......................................................................................................................................
2. La școală sunt cel mai bun la:
......................................................................................................................................
b. Aptitudinile care mă ajută să fiu cel mai bun sunt:
......................................................................................................................................
3. Activități extrașcolare și/sau voluntare, experiențe deosebite pe care le-am avut, cluburi
sau organizații din care am făcut parte:
.................................................................................................................................
c. Aptitudinile pe care le-am folosit în aceste activități extrașcolare și/sau voluntare sunt:
..................................................................................................................................
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