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Explorarea valorilor profesionale: activitate de grup 

 
În etapa de autocunoaștere poți organiza o activitate de grup cu elevii pentru a-i ajuta să-și exploreze 

valorile profesionale 

 

 OBIECTIVE 

La finalul activității, elevii vor: 

• Lua contact cu diverse denumiri de valori profesionale 

• Putea identifica o serie de valori profesionale importante pentru ei 

 

 DISCUȚII INIȚIALE: 

Sesiunea poate fi începută cu o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri pentru a-i ajuta pe elevi să 

înțeleagă legătura dintre ceea ce fac în prezent și ceea ce vor face în viitor. 

 Câte ore pe zi petreci în prezent la școală? 

 Îți place ceea ce faci? 

 Câte ore pe zi crezi că vei petrece la serviciu? (Pe parcursul vieții lor profesionale, cei mai mulți 

elevi vor munci 40 – 60 de ore / săptămână timp de peste 30 de ani). 

 Există o legătură între ceea ce îți place să faci și ceea ce te gândești să practici în viitor? 

 

 EXERCIȚIU PE ECHIPE 

Împarte grupul în echipe de 4-6 elevi.  

Toate echipele primesc sarcina ca timp de 10 minute să facă o listă cu factori importanți de luat în calcul 

când își aleg o anumită profesie. O persoană notează (vor avea nevoie de foi de flip-chart și markere sau 

de pixuri și foi albe / colorate). 

 La final, fiecare echipă prezintă grupului mare lista de factori (valorile profesionale).  
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Consilierul notează (o singură dată) toate ideile enunțate. Dacă este nevoie, adaugă valori importante 

care nu apar (ex: stabilitatea, securitatea financiară, creativitatea, a fi de ajutor celorlalți, recunoașterea, 

etc.). 

 

 EXERCIȚIU INDIVIDUAL 

Elevii primesc 5 – 7 minute pentru ca, individual, să ierarhizeze lista de valori rezultată în 

urma brainstormingului anterior pe echipe – în ordinea importanței pentru fiecare. 

După acest interval – se poate face un tur de sală pentru ca fiecare elev să enunțe valoarea 

aflată pe primul loc, precum și felul în care crede că aceasta îi va influența viitorul. 

 

 CONCLUZII 

Consilierul concluzionează subliniind importanța descoperirii valorilor profesionale 

importante pentru fiecare, precum și importanța includerii acestora în planurile educaționale și 

profesionale ale elevilor. 
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