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

Oferta educaţională a judeţului
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Sesiunea nr. 1
1. Identificaţi împreună cu elevii sursele principale de informare privind oferta educaţională
a judeţului/zonei.
2. Cereţi elevilor să ofere exemple concrete de astfel de surse accesibile în zona în care
locuiesc.
3. Daţi ca temă elevi,lor să exploreze oferta educaţională a judeţului/zonei, prin intermediul
surselor disponibile şi să compleleze fişa de lucru.
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Sesiunea nr. 2
1. Împărţiţi elevii în grupuri de câte 5-7 persoane şi cereţi-le să discute ofertele găsite şi
sursele accesate.
2. Rugaţi elevii să îşi desemneze reprezentantul care va prezenta ofertele identificate şi
analizaţi împreună cu elevii: (a) ofertele cele mai interesante; (b) descrierile cele mai complete; (c)
sursele accesate.
3. Evaluaţi eficienţa surselor utilizate şi realizaţi un top al celor mai utile surse de explorare.

w

w
w

Discuţii:
Care sunt principalele surse de informare pe care le pot utiliza pentru a identifica oferta
educaţională a judeţului/zonei?
Ce alte surse formale sau informale ar putea folosi pentru a afla mai multe informaţii
despre ofertele educaţionale identificate?
În ce măsură oferta educaţională a judeţului corespunde intereselor elevilor?
Care dintre sursele utilizate are cea mai mare eficientă? De ce?

Page 1 of 2

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

Oferta educaţională a judeţului

Şcoala

Descriere – ofertă

Surse de informare

nt

at

1.

.ro

Te interesează ce licee sau universităţi sunt la tine în judeţ? Foloseşte instrumentul următor. Dacă în
judeţul tău nu te mulţumeşte oferta educaţională atunci foloseşte instrumentul acesta pentru un judeţ
anume (mai ales dacă te interesează universităţile).
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