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Extinderea căutării unui loc de muncă 

 
 
Înainte de a începe această activitate, investigaţi ce resurse formale de căutare a unei slujbe 

există în comunitatea dumneavoastră, pentru a suplimenta ceea ce vor menţiona elevii. Aflaţi 
locurile în care sunt afişate sau publicate informaţiile despre posturile vacante şi ce agenţii de 
angajare a tinerilor există. Contactaţi Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă pentru a afla 
ce companii angajează tineri pentru posturi cu jumătate de normă sau slujbe de vară.  

 
Sesiunea nr. 1 
1. Explicaţi-le elevilor că această activitate se va centra pe modul în care se realizează 

căutarea unui loc de muncă.  
2. Cereţi elevilor să facă un brainstorming legat de modalităţi de identificare a unui loc de 

muncă. Treceţi răspunsurile pe tablă şi completaţi şi dumneavoastră lista cu alte răspunsuri (de 
exemplu: ziare locale, servicii de consiliere vocaţională, agenţii de angajare a tinerilor, Agenţia 
Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă).  

3. Treceţi ,,formal" şi „informal" pe tablă şi explicaţi că sunt două canale separate care se pot 
utiliza pentru căutarea unui loc de muncă. Căutarea „formală" a unui loc de muncă include 
majoritatea resurselor la care se gândesc oamenii când îşi caută un loc de muncă - anunţuri din 
ziare, agenţii de angajare a forţei de muncă şi programe care îi ajută pe tineri să-şi găsească un loc 
de muncă. 

4. Distribuiţi elevilor fişa de lucru şi cereţi-le să se uite la sursele informale de căutare a unui 
Joc de muncă. Explicaţi-le că sursele „informale" de căutare a unui loc de muncă cuprind reţeaua 
socială, persoanele care te pot ajuta să obţii o slujbă, te pot prezenta persoanelor care ar putea avea 
un post disponibil sau ar putea crea un post pentru tine. 

5. Scrieţi „Căutare informală = A-B-C" pe tablă şi explicaţi: A - persoane cunoscute, B - 
persoane de legătură, C - persoane de contact. Daţi câteva minute elevilor pentru a completa 
numele din reţeaua socială personală. După aproximativ cinci minute, cereţi elevilor să dea exemple 
de persoane A, B şi C din reţeaua lor de căutare a unei slujbe. Scrieţi răspunsurile pe tablă, pentru a 
stimula ideile celorlalţi. Faceţi sugestii pentru a extinde această listă.  

6. Împărţiţi elevii în grupuri de câte trei şi oferiţi-le instrucţiunile pentru activitate: 
 Fiecare echipă va explora o sursă formală şi trei informale - o persoană cunoscută, o 

persoană de legătură şi o persoană de contact.  
 Când exploraţi o sursă formală încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări 

(prezentaţi posterul pe care l-aţi pregătit): (a) Ce servicii se oferă? (b) Cât costă, dacă costă ceva? (c) 
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Câţi tineri îşi găsesc slujbe utilizând acea resursă? (d) Poate acea resursă să ducă la orice alte surse 
pentru slujbe? 

 Când exploraţi surse informale, aflaţi cum vă pot ajuta. Sugestii referitoare la puncte de 
discuţie cu sursele informale includ: (a) Precizaţi tipul de slujbă pe care îl căutaţi; (b) Cunoaşte alte 
persoane care ar putea să vă ajute sau să vă angajeze?; (c) Au alte idei pentru căutarea unui loc de 
muncă?; (d) Pot să ofere feed-back referitor la CV-ul dumneavoastră? 

7. Indicaţi fiecărui grup o sursă formală de căutare a unui post de muncă pe care trebuie să o 
exploreze. Stabiliţi o dată la care sarcina ar trebui încheiată şi anunţaţi elevii că ar trebui să fie 
pregătiţi să împărtăşească informaţia cu grupul la acea dată.  

 
Sesiunea nr. 2 
 
1. Când se reuneşte clasa, cereţi unei echipe să spună celorlalţi ce au aflat de la resursele lor 

formale şi informale de căutare a unui loc de muncă. 
2. Faceţi un tabel pe tablă, completând informaţii din diverse surse. 
 

Resurse Avantaje Dezavantaje 
Biroul de personal al unor 
organizaţii mari 

Fără cheltuieli, deseori afaceri 
mari 

Pot fi impersonale; multe alte 
persoane candidează pentru 
acelaşi post; când au posturi 
libere, este mai puţin probabil să 
angajeze un tânăr 

3. Oferiţi cât mai multor elevi posibilitatea de a prezenta informaţiile pe care le-au obţinut.  
4. Încheiati activitatea utilizând sugestiile prezentate la „Discutii".  
 
Discuţii: 
Ce sfaturi aţi da unui prieten care ar trebui să înceapă să caute o slujbă? 
Sunt unele surse formale sau informale mai potrivite sau mai puţin potrivite pentru un 

adolescent? Explicaţi.  
Gândiţi-vă la un dialog imaginar, în care abordaţi următoarele persoane pentru a găsi o 

slujbă potrivită. Ce aţi spune: Consilierului şcolar I Prietenului cel mai bun al tatălui dumneavoastră, 
care este proprietarul unui magazin de pantofi I Unchiului dumneavoastră, care este poştaş I Şefului 
unui fast-food unde mâncati des. 
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Extinderea căutării unui loc de muncă 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locuri de muncă existente: 
- Locuri în care se va elibera un post şi 
despre care ar putea să ştie: prieteni, 
familia, cunoştinţele 

Locuri de muncă ce vor fi create: 
- Locuri în care se dezvoltă afacerile şi e 
nevoie de noi angajaţi 
- persoane care sunt foarte ocupate şi ar 
avea nevoie de ajutor 
- locuri în care aţi putea lucra ca voluntar 

Anunţuri 

Agenţii de ocupare a forţei 
de muncă 

Consilieri 
vocaţionali 
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Dezvoltarea relaţiei sociale A –B – C  
 

Angajatori Familie – rude Prieteni 

Vecini Patroni Funcţionari publici 

Profesori – consilieri Medici – stomatologi – alte 
persoane 

Părinţii prietenilor şi 
colegilor 
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