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TEMA I - CINE SUNT EU ŞI CE-MI DORESC SĂ FAC ÎN VIAŢĂ?

R Forme şi moduri de comunicare în carieră

R Dificultăţi de comunicare şi modalităţi de a le depăşi

R Importanţa comunicării în carieră

TEMA II - CUM MĂ FAC ÎNŢELES ŞI CUM ÎI ÎNŢELEG EU PE 

CEI CU CARE LUCREZ?



TEMA 1 

CINE SUNT EU ŞI 

CE-MI DORESC SĂ 

FAC ÎN VIAŢĂ?

1. Imaginea de sine şi stima de sine

2. Aptitudinile şi abilităţile 

3. Deprinderile de lucru

4. Interesele, valorile, scopurile 

5. Importanţa cunoaşterii de sine pentru alegerea 
carierei

Orientarea şi consilierea în carieră
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Vei afla
þ

þ

þ

 ce înseamnă imaginea şi stima de sine;

 ce sunt aptitudinile, abilităţile şi deprinderile şi ce rol au în alegerea 

carierei;

 ce sunt valorile, interesele, scopurile şi cât de importante sunt când ne 

alegem profesia.

þ să-ţi descoperi aptitudinile, abilităţile;

þ să-ţi formezi deprinderi;

þ să-ţi întăreşti încrederea în forţele proprii.

þ

þ

 care sunt valorile care îţi ghidează viaţa în acest moment;

 să-ţi stabileşti scopuri pe termen scurt, mediu şi lung în orice acţiune pe 

care vrei să o întreprinzi.

că nu te poţi orienta spre o carieră şi nu poţi lua o 

decizie corectă privind cariera fără o bună 

cunoaştere a propriei persoane, cunoaştere care 

îţi dă încrederea că poţi face o alegere potrivită!

Vei învăţa

Vei înţelege 

PARCURGÂND  ACEASTĂ  TEMĂ . . .

Vei şti

Cine sunt eu şi ce-mi doresc să fac în viaţă?
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Imaginează-ţi că acest copac eşti tu şi pe crengile sale sunt 

lucrurile pe care le ştii despre tine în acest moment. Scrie pe 

frunzele copacului aceste lucruri. 

EXERCIŢIU

IMAGINEA DE SINE ŞI 
STIMA DE SINE

EXEMPLU
Exemplu: Lucruri pe care ştiu să le fac şi îmi place să le fac: să citesc 

literatură, să mă joc la calculator, să merg cu bicicleta, să joc fotbal etc.

Orientarea şi consilierea în carieră
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REŢINE
Prin ceea ce ai scris pe crenguţele copacului ilustrezi ce imagine 

ai despre tine! Dacă te cunoşti cât se poate de bine ai o imagine 

de sine corectă! Imaginea de sine te ajută să ai o stimă de sine 

care poate să fie, ca şi imaginea de sine, pozitivă sau negativă.

Priveşte copăcelul! Cum ţi se pare imaginea pe care o ai despre 

tine? 

Bifează răspunsul care ţi se potriveşte:

¨ Este o imagine de sine bună, pozitivă. 

¨ Este o imagine de sine nu foarte bună, negativă.

O imagine de sine pozitivă determină o stimă de sine ridicată, 

adic  te ajut  s  fii optimist, s  ai încredere în tine, s  ai succes în 

via  i în carier .

O imagine de sine negativ  determin  o stim  de sine sc zut , 

adic  te face s  fii pesimist, trist, s  nu ai încredere în tine. Acest 

lucru reprezint  o barier  în viaţă şi în carier .

ă ă ă ă ă

ţă ş ă

ă ă ă ă ă

ă ă ă

ă ă ă

Imaginea de sine reprezintă părerile despre calităţile şi defectele pe 

care le ai sau pe care crezi că le ai. 

Stima de sine reprezintă modul în care te autoapreciezi, cum te 

evaluezi în raport cu aşteptările tale şi aşteptările celorlalţi.

LUCREAZĂ

INFORMA II 
     

Ţ UTILE

REŢINE

Cine sunt eu şi ce-mi doresc să fac în viaţă?
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comunici 

uşor 
cu ceilalţi

te apropii de 

oamenii care au 

încredere în tine

dezvolţi relaţii 

pozitive cu cei 

din jur

accepţi 

schimbările, eşti 

dispus să te 

schimbi tu însuţi

îţi asumi 

responsabilitatea 

pentru faptele 

tale (bune şi rele)

îţi exprimi, fără 

rezerve părerile 

în orice situaţii

nu ai complexe

eşti optimist, 

activ, încrezător 

în tine

îţi cunoşti 

drepturile şi ştii 

să îţi ceri 

drepturile

îţi cunoşti 

posibilităţile şi 

limitele

nu te laşi 

descurajat de 

eşecuri

Poţi spune că ai o 

imagine de sine 

pozitivă dacă:

Orientarea şi consilierea în carieră
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Ce pot şi stiu să fac ?

Ce mi-aş dori să  învăţ să fac?

Pentru a-ţi contura o imagine de sine cât mai corectă care te va 

ajuta să ai o stimă de sine pozitivă, completează în tabelul de mai 

jos cât mai multe lucruri pe care le poţi face acum şi cât mai multe 

pe care îţi doreşti să le înveţi. Spor la lucru! 

EXERCIŢIU

Cine sunt eu şi ce-mi doresc să fac în viaţă?
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Sunt mândru de mine atunci când:

Mă simt util atunci când:

Consider că am mai multe calităţi, cum ar fi:

Când sunt vesel(ă) consider despre mine că:

Cel mai mult mă bucur când:

Acum completează propoziţiile de mai jos:

EXERCIŢIU

Pentru că ai reuşit să completezi toate propoziţiile de mai sus, înseamnă că ai o stimă de sine 

ridicată. 

Felicitări! 

Orientarea şi consilierea în carieră
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Este ora de desen (educaţie plastică) şi domnul profesor le 

spune elevilor: “În această oră veţi realiza câte o planşă care să 

reprezinte şcoala (clădirea şcolii, curtea şi grădina, alte clădiri pe care 

le are şcoala voastră).”

Elevii încep lucrul. După 30 de minute, Codrin a terminat de 

lucrat şi se prezintă cu planşa la domnul profesor. Acesta o apreciază 

ca fiind o adevărată “operă de artă”, atât de bine a fost realizată.

Peste 10 minute aduc lucrările, pe rând, Alina, Bogdan, Ramona, Gabriel şi Andrei. 

Domnul profesor apreciază calitatea lucrărilor lor ca fiind foarte bună. Nici o greşeală de 

execuţie! 

Restul elevilor continuă să lucreze. Unii şterg şi iar desenează, alţii rup foile de desen 

pentru că nu le place ce au făcut. Astfel, la finalul orei, zece elevi nu au terminat desenul.

Cum a reuşit Codrin să realizeze planşa în numai 30 de minute? De ce 

numai el? 

De ce unii elevi nu au terminat planşele nici până la sfârşitul orei?

Codrin are talent la desen şi lucrează cu foarte mare plăcere. De 

aceea a terminat atât de repede şi de bine planşa. El poate ajunge 

pictor, sculptor, designer. 

Dana, Andrei, Gabriel, Alina şi Bogdan au aptitudini artistico-

plastice. Şi ei pictează cu plăcere şi de aceea au realizat planşe bune. 

Ei pot să aleagă profesii în care aptitudinile artistico-plastice sunt 

importante.

APTITUDINILE ŞI ABILITĂŢILE

Meditează

EXERCIŢIU

Sugestie

Cine sunt eu şi ce-mi doresc să fac în viaţă?
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REŢINE
Spunem despre o persoană că are o aptitudine pentru o 

activitate sau pentru o meserie atunci când are însuşiri fizice şi 

psihice care îl ajută să desfăşoare cu succes aceea activitate sau 

meserie; dă randament, este eficient, rapid, obţine rezultate 

deosebite.

Dacă înţelegi semnificaţia cuvintelor şi/sau a unui text, ai abilităţi de 

vorbire în public, povesteşti cu pricepere, reciţi poezii, scrii compuneri, 

citeşti fluent şi cu intonaţie, explici clar şi precis, comunici cu alţii, faci 

sinteza unui text etc., ai aptitudini verbale!

Dacă înveţi aproape orice cu uşurinţă, înţelegi instrucţiunile, înţelegi 

explicaţiile date în diferite situaţii, analizezi lucrurile şi evenimentele şi 

iei decizii potrivite pentru fiecare situaţie, înveţi singur după un 

manual, găseşti raţionamente pentru a-i convinge pe alţii etc., ai 

aptitudini pentru învăţare!

Dacă efectuezi calcule simple, utilizezi şi reţii numere, rezolvi 

probleme de matematică, faci calcule mentale rapide şi fără greşeli, 

calculezi repede banii pe care trebuie să ţi-i dea alţii sau dai rest la bani 

fără greşeală, faci măsurători corecte etc., ai aptitudini numerice!

Dacă introduci uşor aţa în ac, decupezi corect diferite figuri după 

contur, asamblezi piesele unui mecanism sau joc, modelezi din 

plastilină sau lut, desenezi linii drepte fără riglă, mergi cu bicicleta de-

a lungul unei linii drepte, arunci cu precizie cu mingea spre o ţintă (la 

un alt jucător, la poartă sau coş), prinzi uşor obiectele aflate în mişcare, 

baţi cuie cu ciocanul fără a te lovi sau îndoi cuiele etc., ai aptitudini de 

coordonare motorie!

INFORMA II 
     

Ţ UTILE

Orientarea şi consilierea în carieră
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Aptitudinile pe care le ai, oricare ar fi ele, îţi pot asigura 

succesul în viaţă şi în profesie dacă îţi alegi  cariera ţinând 

seama de ele.

Aptitudini Care înseamnă ... Ai putea avea succes ca ...

Verbale

Pentru învăţare

Numerice

De coordonare

Înţelegerea rapidă şi utilizarea 
cuvintelor, ideilor, 
informaţiilor

Învăţarea rapidă, 
înţelegerea, raţionarea

Operarea corectă cu 
numerele

Efectuarea de mişcări de 
precizie

Avocat, sociolog, editor, 
ziarist, agent de publicitate, 
agent de schimb/ vânzări/ 
asigurări etc.

Administrator, cercetător, 
chimist, analist, manager etc.

Contabil, matematician,  
numerolog, economist, 
statistician etc.

Pilot, stomatolog, pictor, 
sculptor,  ceasornicar, 
strungar 

Abilitate înseamnă pricepere, însuşire. 

Oamenii pot avea: abilităţi de bază, abilităţi de gândire, abilităţi 

de relaţionare, abilităţi de carieră.

REŢINE

REŢINE

Cine sunt eu şi ce-mi doresc să fac în viaţă?
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o

o

o

citesc uşor

găsesc informaţii în cărţi, manuale, pe internet

caut sensul cuvintelor necunoscute 

o

o

mă exprimi clar în scris

scriu corect respectând normele gramaticale, ortografice şi de 

punctuaţie

o

o

o

folosesc uşor numere, tabele, grafice

calculez corect şi rapid

estimez corect preţuri, valori

o

o

o

comunic idei concise

vorbesc clar

folosesc un limbaj, ton al vocii şi gesturi potrivite

o

o

o

ascult cu atenţie

observ tonul vocii şi limbajul trupului

arăt că am înţeles ceea ce s-a spus 

Citit

Scris

Calcul 

Comunicare

Ascultare

Abilităţi de bază

Citeşte cu atenţie toate descrierile din schemele de mai jos! 

Bifează acele descrieri care ţi se potrivesc!

LUCREAZĂ

Orientarea şi consilierea în carieră
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o

o

o

am imaginaţie

combin uşor ideile sau informaţiile în diverse moduri

fac legături între idei ce par fără legătură

o

o

o

identific uşor problema şi cauza care a produs-o

găsesc soluţii la probleme

aplic soluţiile găsite şi revizuiesc unde este necesar

o

o

o

o

stabilesc uşor obiective

găsesc alternative şi informaţii despre acestea

aleg cea mai bună soluţie

planific punerea în aplicare a alegerii făcute

o

o

îmi imaginez aspectul unui obiect uitându-mă la un desen

înţeleg cum funcţionează un sistem doar privind un desen 

schematic

Gândire creativă

Rezolvare de probleme

Luarea deciziilor

Vizualizare

Abilităţi de gândire

Bifează acele descrieri care ţi se potrivesc!

LUCREAZĂ

Cine sunt eu şi ce-mi doresc să fac în viaţă?
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Abilităţi de relaţionare

¨

¨

¨

¨

sunt prietenos

respect oamenii

sunt interesat de ce spun/gândesc/fac oamenii

pot relaţiona în orice grup

¨

¨

¨

prezint clar faptele şi argumentele

ascult şi înţeleg poziţia celorlalţi

rezolv conflicte

¨

¨

¨

încurajez, motivez, conving uşor

folosesc corect regulile

sunt de încredere şi ceilalţi mă urmează

¨

¨

¨

încurajez echipa

îmi fac bine partea mea de treabă

am idei când lucrez în grup   

¨

¨

¨

lucrez bine cu oameni diferiţi ca etnie/categorie socială

nu am prejudecăţi

ajut oamenii să se adapteze cultural

Sociale

Negociere

Leadership 

Lucru în echipă

Diversitate culturală

Bifează acele descrieri care ţi se potrivesc!

LUCREAZĂ

Orientarea şi consilierea în carieră
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Abilităţi de carieră

¨

¨

¨

ştiu exact ce ştiu şi ce pot să fac

îmi stabilesc scopuri realiste

măsor progresul în tot ceea ce fac

¨

¨

¨

lucrez până obţin ceea ce mi-am propus

fac treaba cât mai bine, chiar dacă este o sarcină 

neplăcută

sunt energic, cinstit, optimist

Management de sine

Responsabilitate

Bifează acele descrieri care ţi se potrivesc!

LUCREAZĂ

Cine sunt eu şi ce-mi doresc să fac în viaţă?
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LUCREAZĂ
Fă o listă cu abilităţile şi calităţile pe care le-ai subliniat pentru că 

tu consideri că le ai şi analizează lista împreună cu părinţii/fraţii/ 

profesorul diriginte/consilierul din şcoala ta sau cu orice alte 

persoane care te cunosc şi te pot ajuta să faci alegerea corectă a 

carierei.

Orientarea şi consilierea în carieră
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Abilităţi Ocupaţii

Acum fă o listă cu ocupaţiile (profesiile) pentru care sunt 

necesare aptitudinile din lista ta.

LUCREAZĂ

Cine sunt eu şi ce-mi doresc să fac în viaţă?
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O aptitudine destul de importantă pentru viaţa unui om şi 

pentru cariera lui o reprezintă INTELIGENŢA. 

Un om inteligent este acela care posedă în egală măsură aptitudini 

generale şi aptitudini practice originale. 

Te-ai gândit vreodată să te îndrepţi spre una din meseriile/profesiile 

pe care le-ai trecut în listă?

Dacă ai răspuns DA înseamnă că te cunoşti destul de bine şi ai o bună 

imagine şi stimă de sine! Felicitări!

Aptitudinile şi talentul sunt înnăscute, dar ele nu ajung la forma 

cea mai înaltă de manifestare fără exerciţiu şi fără activităţi 

sistematice de învăţare.

Meditează

Sugestie

REŢINE

ATENŢIE! 

Orientarea şi consilierea în carieră
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DEPRINDERILE DE LUCRU

þ Când cineva face un lucru bine, mai repede decât alţii şi cu mai 

puţină energie şi efort spunem că are deprinderea de a face acel 

lucru. 

þ Spre deosebire de aptitudini şi talent, deprinderile se însuşesc prin 

învăţare şi exerciţiu practic. 

þ Deprinderile de lucru se formează în activităţile desfăşurate în 

afara clasei, dar şi la orele de la şcoală! 

Astfel: 

þ prin lecţiile de limba română se formează deprinderi de comunicare, de învăţare, de 

ascultare, de exprimare orală şi în scris;

þ prin lecţiile de limbi străine se formează deprinderi de comunicare, creativitate, de învăţare, 

de ascultare, de exprimare;

þ prin lecţiile de istorie se formează deprinderi de organizare, de comunicare, de ascultare, de 

învăţare;

þ prin lecţiile de desen, istoria artei, muzică se formează deprinderi de comunicare, 

creativitate, de a lucra în echipă;

þ prin lecţiile de cultură civică şi ştiinţe socio-umane se formează deprinderi de a lucra în 

echipă, de organizare, de învăţare, de gândire creativă, de rezolvare a problemelor;

þ prin lecţiile de matematică, fizică, chimie, biologie, etc. se formează deprinderi de rezolvare a 

problemelor, de lucrul cu calculatorul, de creativitate, de conducere;

þ prin activităţi în echipe sportive sau formaţii artistice se formează deprinderi de a lucra în 

echipă, creativitate, de conducere, de organizare a timpului;

þ prin activităţile în consiliul elevilor sau la revista şcolii se formează deprinderi de comunicare, 

lucru în echipă, de ascultare, de organizare, de negociere şi rezolvare de probleme, de 

planificare şi organizare a timpului, de conducere şi leadership.

INFORMA II 
     

Ţ  UTILE

Cine sunt eu şi ce-mi doresc să fac în viaţă?
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Cei mai mulţi angajatori caută potenţiali angajaţi care să aibă 

anumite deprinderi de lucru cum ar fi:

þ

þ Deprinderie de ascultare

þ Deprinderi de învăţare

þ Deprinderi de organizare a spaţiului, timpului, activităţii 

þ Deprinderi de lucru în echipă

þ Deprinderi de rezolvare a problemelor 

þ Deprinderi de conducere şi leadership

þ Deprinderi de lucru cu calculatorul 

þ Creativitate

Deprinderi de comunicare

1. În tabelul următor marchează cu un X acele deprinderi pe care 

le ai deja şi deprinderile pe care crezi că trebuie să ţi le formezi 

sau să ţi le dezvolţi deoarece îţi vor fi necesare în meseria sau 

profesia pe care vrei să o practici în cariera ta. 

2. În coloana a III-a scrie ceea ce crezi că ar trebui să faci pentru  

a-ţi forma/dezvolta deprinderile pe care nu le ai deja.

3. Comunică profesorului diriginte / părinţilor concluzia la care 

ai ajuns şi cere-le ajutorul dacă este cazul.

EXERCIŢIU

REŢINE

Orientarea şi consilierea în carieră
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INTERESELE, VALORILE, 
SCOPURILE

Deseori, în relaţiile pe care le avem unii cu alţii, şi noi şi ceilalţi 

facem afirmaţii ca: 

þ “Nu mă interesează ce gândeşti tu, mă interesează ce spune 

domnul profesor” sau

þ  “Mă duc la ora de matematică pentru că mă interesează” sau 

þ “Interesul meu este să ştiu cât mai multe despre oraşul în care 

voi merge la liceu pentru că trebuie să mă descurc singur”.

Interesele sunt preferinţe ale unei persoane, ceea ce este 

mai important pentru acea persoană la un moment dat.

În ceea ce priveşte cariera, interesele sunt preferinţele 

pentru anumite tipuri de cunoştinţe sau activităţi. 

Formarea intereselor depinde mai ales de experienţele de viaţă 

pe baza cărora înveţi să preferi unele activităţi şi să eviţi altele. De 

exemplu, dacă ai succes repetat la diverse activităţi sportive sau 

artistice de echipă ai mari şanse să fii interesat să ai şi în viitor o 

meserie/profesie care presupune munca în echipă. 

Întocmeşte o listă cu interesele tale, în acest moment, legate de o 

anumită meserie/profesie/ocupaţie pe care ai dori să o practici.  

EXERCIŢIU

INFORMA II 
     

Ţ UTILE

LUCREAZĂ

Orientarea şi consilierea în carieră
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Cine sunt eu şi ce-mi doresc să fac în viaţă?

27

Interesele mele: 



Psihologul american John Holland a descoperit că oamenii, în 

funcţie de personalitatea lor, de modul lor concret de a fi, de a gândi, 

de a acţiona şi de a simţi, manifestă interese diferite în ceea ce priveşte 

cariera: unii sunt interesaţi să lucreze cu alţi oameni, alţii să lucreze cu 

maşini sau aparate, unora le place să lucreze în natură, cu plante sau 

cu animale etc. 

Astfel, Holland descrie 6 tipuri de personalitate, în funcţie de 

preferinţele manifestate faţă de obiecte, date, idei sau oameni: 

1. Oamenii realişti - oameni ai faptelor, oameni practici care manifestă preferinţă pentru 

manipularea obiectelor, maşinilor, instrumentelor şi datelor. Sunt orientaţi către prezent şi 

activităţi concrete, predominant fizice şi au abilităţi manuale, mecanice sau tehnice.

2. Oamenii investigativi - oameni curioşi, metodici, care se orientează spre activităţi care 

presupun gândire abstractă şi valori de ordin intelectual, preferă activităţile care presupun 

cercetare şi investigare în cele mai diferite domenii (biologie, fizică, social, cultural etc.). Au 

abilităţi matematice şi ştiinţifice şi preferă să lucreze singuri.

3. Artiştii - oameni care preferă lumea ideilor, a activităţilor mai puţin structurate şi care 

presupun o rezolvare creativă. Au imaginaţie şi abilităţi artistice. 

4. Oamenii sociali - oameni prietenoşi, generoşi, cărora le place să ajute sau să îi înveţe pe alţii. 

Preferă activităţile care implică relaţionare interpersonală. 

5. Oamenii întreprinzători - oameni cărora le place să organizeze, să convingă, să ia decizii, să 

conducă, să lucreze în echipă. Evită activităţile ştiinţifice sau minuţioase, preferându-le pe cele 

care le pun în valoare iniţiativa şi calităţile manageriale.

6. Oamenii convenţionali - oameni cărora le place să fie ordonaţi şi să respecte regulile, sunt 

conştiincioşi, buni executanţi şi cu abilităţi pentru activităţi administrative. Se adaptează greu în 

situaţii în care nu sunt descrise cerinţe clare.

În general nu există tipuri pure de interese, ci combinaţii ale acestora!

INFORMA II 
     

Ţ UTILE

Orientarea şi consilierea în carieră
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þ Dacă ai aptitudini manuale, mecanice sau tehnice; eşti interesat de 

activităţi ce necesită coordonare motorie şi abilităţi manuale; eşti 

stabil emoţional şi eviţi relaţiile interpersonale eşti un tip  REALIST.

þ Dacă eşti curios, metodic, cu inclinaţii spre a gândi şi a cerceta; îţi 

place să vehiculezi idei şi ai nevoie să descoperi şi să înţelegi; ai simţ 

critic, abilităţi matematice, o atitudine rezervată eşti un tip 

INVESTIGATIV.

þ Dacă eşti înclinat spre a crea şi a fi original; eşti nonconformist şi 

intuitiv; ai multă imaginaţie şi eşti atras de activităţi mai puţin 

structurate, care presupun o rezolvare creativă eşti un tip  ARTISTIC.

þ Dacă eşti generos, prietenos, amabil, sensibil şi simţi nevoia de a-i 

ajuta pe ceilalţi şi de a-i înţelege; eşti interesat de activităţi care 

urmăresc să ajute, să educe, să îngrijească; eşti cald, responsabil, 

idealist eşti un tip SOCIAL.

þ Dacă îţi place să organizezi, să convingi, să vinzi, să conduci, să 

cauţi puterea; eşti sigur de tine şi te exprimi cu uşurinţă; eşti ambiţios, 

energic, optimist şi preferi să lucrezi în echipă cu scopul de a conduce 

eşti un tip  ÎNTREPRINZĂTOR.

þ Dacă eşti conştiincios şi ordonat; respecţi regulile şi îţi plac 

situaţiile structurate, în care relaţiile cu ceilalţi sunt bine definite; eşti 

interesat de activităţi administrative care presupun abilităţi de 

secretariat sau matematice; eşti conformist şi uneori inflexibil astfel 

încât te adaptezi greu la situaţiile care nu au descrise cerinţe clare eşti 

un tip CONVENŢIONAL.

1. Citeşte cu atenţie trăsăturile caracteristice tipurilor de 

personalitate. Subliniază toate trăsăturile care crezi că ţi se 

potrivesc. 

2. Alege primele două tipuri (în care ai subliniat cele mai multe 

trăsături). 

EXERCIŢIU

REŢINE

Cine sunt eu şi ce-mi doresc să fac în viaţă?
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Acestea sunt tipurile tale de personalitate! 

Exemplu: 

þ REALIST şi CONVENŢIONAL, 

þ INVESTIGATIV şi ATISTIC 

þ SOCIAL şi ÎNTREPRINZĂTOR etc. 

Consultă tabelul de mai jos pentru a vedea ce INTERESE, 

ACTIVITĂŢI şi ABILITĂŢI corespund tipurilor tale de 

personalitate (după modelul lui John Holland).

Tipul de 
personalitate

Interese Activităţi Abilităţi

Realist (R)

Investigativ (I)

Artistic (A)

Social (S)

Întreprinzător (Î)

Convenţional (C)

Pentru maşini şi/sau 
muncă în aer liber

Pentru ştiinţă, idei, 
teorii

Pentru 
autoexprimare, artă 
şi aprecierea ei

Pentru oameni, 
lucru în echipă, 
servicii în folosul 
comunităţii

Pentru afaceri, 
conducere, politică

Pentru organizare, 
finanţe, lucrul cu 
date

Lucru cu echipa-
mente şi cu unelte 
Construcţii / 
Reparaţii

Lucru în laborator 
Rezolvare de 
probleme.

Compoziţii artistico-  

plastice

Creaţii scrise

Educaţie
Consiliere

Comerţ
Negociere
Management

Organizare
Operare pe calculator 
Aplicare de proiecte

Dexteritate 
Coordonare motorie

Operaţii cu calcule 
Analize

Creativitate
Talent artistic 
Expresivitate artistică

Comunicare 
Ascultare/
Înţelegere
Orientare

Motivare
Coordonare
Leadership

Calcul matematic 
Înregistrarea datelor
Atenţie la detalii

LUCREAZĂ

REŢINE

Orientarea şi consilierea în carieră
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Valorile unui om sunt credinţele lui stabile ilustrate prin felul 

de a se comporta şi prin stilul său de viaţă (idealuri morale, 

scopuri ale acţiunii).

Exemplu de valori pe care le poate avea o persoană: să fie cinstită, 

dreaptă, curajoasă, să spună adevărul în orice situaţie, să nu fure, să 

aibă o situaţie materială bună, să aibă putere asupra celorlalţi oameni, 

să fie înconjurată permanent de prieteni, să fie înţeleaptă etc. 

Sistemul de valori pe care îl ai reprezintă şi sistemul de reguli 

după care te conduci sau după care evaluezi comportamentul 

propriu şi pe al celorlalţi. 

Valorile constituie sursa motivelor în alegerile pe care le faci, 

ceea ce preţuieşti mai mult în viaţă!

Întrebat fiind de către un vameş ce valori are de declarat (se referea la 

lucrurile de valoare pe care le are în bagaj) filozoful grec Platon a 

răspuns: Înţelepciunea, Curajul, Prudenţa, Dreptatea.

INFORMA II 
     

Ţ UTILE

Dacă ai fi în locul filozofului grec Platon, ce valori ai declara 

vameşului? (Numeşte primele 5 valori sau lucruri importante 

pentru tine, nu neapărat dintre exemplele date mai sus).

LUCREAZĂ

•

•

•

•

•

EXEMPLU

Cine sunt eu şi ce-mi doresc să fac în viaţă?
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Elena consideră că tradiţia este cea mai importantă valoare în 

carieră. 

Ea doreşte să se facă medic pentru că şi părinţii şi bunicii ei sunt 

medici. Elena nu şi-a pus întrebarea dacă are aptitudini pentru această 

profesie sau dacă o interesează medicina.

Alege câteva dintre valorile de carieră exemplificate mai sus şi 

explică cum pot fi acestea respectate în profesia / cariera pe 

care ţi-o doreşti.

EXEMPLU

LUCREAZĂ

În profesie/carieră valorile importante ar putea fi: tradiţia, 

realismul, simţul practic, independenţa, imaginaţia, 

cooperarea, generozitatea, altruismul, asumarea riscurilor, 

competiţia, stabilitatea, eficienţa, statutul, bunăstarea, 

acordarea de ajutor altora, creativitatea, aventura etc. 

REŢINE

Orientarea şi consilierea în carieră
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În funcţie de calităţile personale, de valori şi interese, se 

stabilesc scopurile sau paşii pe care trebuie să îi faci pentru a 

obţine ceea ce îţi doreşti. Se pot stabili scopuri imediate, sau scopuri 

pentru o perioadă de timp medie sau mai lungă. 

Cel mai important este să-ţi stabileşti scopuri realiste, 

adică scopuri pe care să le poţi atinge! 

Primul pas în stabilirea scopului este să descoperi ceea ce 

îţi doreşti. De exemplu, îţi doreşti o casă, o maşină, o familie 

numeroasă, prieteni buni; vrei să fii suplu şi să arăţi bine, să faci un 

sport, să termini liceul şi să faci o facultate; ţi-ai dori să ai o funcţie de 

conducere la locul de muncă sau să pleci în fiecare concediu să vizitezi 

lumea etc.

Uneori nu îţi poţi atinge scopurile şi acest lucru provoacă 

durere, dezamăgire, descurajare.  Important este să „mergi mai 

departe”!

Roxana şi-a propus pentru dezvoltarea ei personală:

þ

gimnastic

þ lunar s  mearg  la sal  pentru a înv a exerci ii noi de 

gimnastic  

þ în fiecare iarn  s  mearg  la ski.

 ă ă ş ă ă ţ

ă

 ă ă ă ăţ ţ

ă

 ă ă ă

zilnic s  ias  la alergat în parc i s  fac  câteva exerci ii de 

INFORMA II 
     

Ţ UTILE

EXEMPLU

Dă exemplu de preocupări pe care le ai sau acţiuni pe care le 

faci şi care dovedesc că acestea sunt valorile după care te 

orientezi în alegerea profesiei şi a carierei.

LUCREAZĂ

Cine sunt eu şi ce-mi doresc să fac în viaţă?
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Completează informaţiile de mai jos. Ce scopuri îţi propui?

anual

lunar

zilnic

În dezvoltarea personală 
(comportament, deprinderi, 

calităţi, abilităţi)

În relaţiile cu familia

La şcoală

EXERCIŢIU

anual

lunar

zilnic

anual

lunar

zilnic

În ceea ce priveşte stilul de 
viaţă

anual

lunar

zilnic

Orientarea şi consilierea în carieră
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Cine sunt eu şi ce-mi doresc să fac în viaţă?
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Ce poţi face ca să-ţi atingi scopurile?

1. Să-ţi planifici bine acţiunile, iar scopurile pe perioade lungi să 

le împarţi în paşi mai mici! 

De exemplu, îţi doreşti să termini cu bine anul şcolar şi să iei 

examenele de final. Pentru aceasta trebuie mai întâi să promovezi 

semestrul I (pasul 1) şi apoi semestrul II (pasul 2).  

2. Să ai cât mai multe informaţii în legătură cu parcurgerea 
paşilor propuşi!
De exemplu, ca să promovezi fiecare semestru ai nevoie de note mari. 
Pentru asta trebuie să înveţi, să ai voinţă şi să fii perseverent. Asta ar 
putea însemna să scurtezi programul de joacă sau de privit la 
televizor în această perioadă.

3. Să-ţi planifici bine timpul zilnic, săptămânal, lunar, anual!

4. Să-ţi stabileşti scopuri realiste!

De exemplu, chiar dacă îţi doreşti să fii fotomodel sau baschetbalist, 

poate fi un scop nerealist dacă nu ai înălţimea corespunzătoare.

5. Să nu-ţi fie teamă de eşec, să ai curaj să rişti („cine nu riscă, 

nu câştigă”)!

1. Să-ţi identifici singur sau ajutat de cineva înclinaţiile, aptitudinile, 
deprinderile, pasiunile!
2. Să-ţi cunoşti calităţile şi să-ţi stabileşti nivelul de performanţă la 
care se află „zestrea” ta!
3. Să ştii ce activităţi te entuziasmează şi îţi stârnesc interesul! 
4. Să-ţi stabileşti scopuri în viaţă în funcţie de interesele tale!
5. Să-ţi faci o listă cu paşii de urmat pentru atingerea scopurilor 
propuse!
6. Să-ţi identifici resursele de care dispui şi obstacolele care te-ar 
putea împiedica să-ţi realizezi scopurile!

7. Să-ţi alegi acea carieră, profesie, meserie care ţi s-ar potrivi cel mai 

bine!

O bună imagine de sine îţi dă încredere în forţele tale şi astfel poţi face 

alegeri potrivite!

Pentru a avea o carieră de succes este foarte important:

REŢINE



... ai aflat multe lucruri interesante! Acum poţi să-ţi evaluezi singur 

progresele. Trebuie doar să citeşti fiecare afirmaţie şi să bifezi căsuţa 

care corespunde răspunsului tău. 

Consider că :
DA

În mare 
măsură

În mică 
măsură NU

În acest moment ştiu mai 
multe lucruri despre mine.

Acum am o mai mare 
încredere în mine pentru că 
am reuşit să mă cunosc mai 
bine.

Ştiu, în mare, ce aptitudini, 
abilităţi, deprinderi, interese 
şi valori am.

Am aflat cum sunt de folos 
interesele, valorile, 
aptitudinile, abilităţile, 
deprinderile în cariera pe 
care doresc să o urmez.

Am învăţat că abilităţile pe 
care le am îmi pot fi de folos 
în profesie/carieră dacă, prin 
exerciţiu, le transform în 
deprinderi.

Sunt convins că voi reuşi să 
îmi formulez scopuri realiste 
astfel încât să realizez ce-mi 
propun în viaţă.

Am înţeles că pot greşi în 
alegerile viitoare, inclusiv în 
alegerea carierei dacă nu mă 
cunosc cât mai bine.

4 p 3 p 2 p 1 p

PARCURGÂND  ACEASTĂ  TEMĂ . . .

Cu cât ai mai multe răspunsuri de 4 puncte cu atât este mai bine! Ai parcurs cu seriozitate toate provocările 

din paginile anterioare. Felicitări!

Chiar dacă nu ai reuşit să ai toate răspunsurile de 4 puncte, nu te descuraja. Fă o listă cu lucrurile pe care nu 

le-ai înţeles. Discută cu colegii, părinţii, fraţii, profesorul diriginte sau consilierul şcolar. Cel mai important este să 

cauţi răspunsuri! Mult succes în continuare!

Orientarea şi consilierea în carieră
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1. Forme şi moduri de comunicare în carieră

2. Dificultăţi de comunicare şi modalităţi de a le depăşi

3. Importanţa comunicării în carieră

CUM MĂ FAC 

ÎNŢELES ŞI CUM ÎI 

ÎNŢELEG EU PE CEI 

CU CARE LUCREZ?

TEMA 2 

37

Cum mă fac înţeles şi cum îi înţeleg eu pe cei cu care lucrez?



þ c

þ c ă ş ă

þ c

ă poţi comunica cu cei din jur nu numai prin cuvinte, ci prin tot corpul;  

comunici prin vestimentaţie, prin ţinută şi postură, prin tonalitatea vocii şi 

prin distanţă, comunici chiar şi atunci când taci;

e este comunicarea asertiv  i cât de important  este pentru cariera ta;

are sunt principalele dificultăţi în comunicarea cu ceilalţi.

þ cum poţi depăşi dificultăţile care apar în comunicarea ta cu cei din jur 

fără să afectezi relaţiile cu aceştia. 

þ să comunici asertiv, atât direct, faţă în faţă, cât şi la telefon sau prin 

e-mail, astfel încât să ai succes. 

că fără comunicare nu te poţi orienta spre o carieră şi 

nu poţi avea succes în carieră!

PARCURGÂND  ACEASTĂ  TEMĂ . . .

Vei afla

Vei învăţa

Vei şti

Vei înţelege 

Orientarea şi consilierea în carieră
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SITUAŢIA I

Eşti în clasă, la ora de limbă engleză. La un moment dat, 

profesoara îi atrage atenţia lui Ionel:

- Ionel, fii atent!

- Dar nu am făcut nimic, răspunde Ionel. Numai pe mine mă 

vedeţi! strigă el. Aveţi ceva cu mine. Le voi spune părinţilor! continuă 

Ionel pe un ton ridicat.

Colegii încep şi ei să vocifereze. Unii iau apărarea lui Ionel. Alţii 

sunt de acord cu doamna profesoară. 

Până la sfârşitul orei nu s-a mai putut continua lecţia.

SITUAŢIA II

Eşti la şcoală. Este o zi obişnuită de şcoală. Ca în fiecare zi, colegii 

tăi sunt îmbrăcaţi curat şi îngrijit şi au caietele şi cărţile pentru ore. 

Doar Marcel a venit, ca de fiecare dată, îmbrăcat cu nişte 

pantaloni scurţi şi cu un tricou necălcat, încălţat în şlapi şi cu un singur 

caiet băgat la brâu, în curea. 

Comunicarea este o componentă indispensabilă şi în ceea ce 

priveşte orientarea spre o carieră! 

Prin comunicare, noi ne facem cunoscuţi pentru ceilalţi, ne 

prezentăm cunoştinţele, abilităţile, aptitudinile, valorile, 

interesele, deprinderile, scopurile în baza cărora suntem sau nu 

acceptaţi şi apreciaţi.

FORME ŞI MODURI DE 

COMUNICARE ÎN CARIERĂ

EXERCIŢIU

REŢINE
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1. LIMBAJ - reprezintă orice sistem de semne (litere, cuvinte, desene 

etc.) care ne ajută să transmitem ceva.

Comunicarea prin limbaj poate fi:

1. Directă  când două sau mai multe persoane discută direct, faţă-

în-faţă;

2. Indirectă  prin telefon, scrisoare, scrisoare electronică (e-mail), 

fax etc.

2. VESTIMENTAŢIE - reprezintă îmbrăcămintea, încălţămintea, accesoriile. Poate arăta starea 

de spirit a unei persoane şi poate lăsa sau completa o impresie bună sau mai puţin bună despre o 

persoană. Când este vorba de un interviu pentru ocuparea unui loc de muncă, vestimentaţia are 

un rol covârşitor, astfel încât doar vestimentaţia poate fi cea care duce la acceptarea sau 

respingerea din partea angajatorului. 

3. POSTURĂ - reprezintă poziţia corpului. Poate arăta starea de spirit a unei persoane, poate 

trăda emoţia sau încrederea în sine, etc.

4. TIMP - face referire la generaţiile din care aparţin persoanele care comunică. Ca şi 

distanţele, percepţia şi semnificaţiile timpului diferă de la o persoană la alta şi de la o cultură la alta.

5. DISTANŢĂ - reprezintă spaţiul dintre cei care comunică; diferă în funcţie de apropierea 

afectivă între persoane (distanţele şi spaţiile sunt mai mici când comunică membrii unei familii sau 

nişte prieteni şi cresc când comunicarea are loc între colegii de serviciu, în faţa unui şef sau a unui 

director, la şedinţe etc.)  

Distanţele şi spaţiile păstrate între oameni când comunică unii cu alţii diferă de la un popor la 

altul sau de la o cultură la alta. (Ex. sunt popoare la care, indiferent de relaţiile care există sau nu 

între persoane, comunicarea se face foarte aproape - italieni, francezi etc.)

6.ATITUDINE - reprezintă gesturile şi mimica care completează comunicarea şi care pot arăta 

că o persoană este calmă sau gravă, relaxată, serioasă, închisă sau deschisă, ironică  etc.

PUTEM COMUNICA PRIN: 

INFORMA II 
     

Ţ UTILE
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Reciteşte situaţiile prezentate la începutul lecţiei! Identifică ce 

forme/ moduri de comunicare au fost ilustrate pentru fiecare 

exemplu. Trece-le în tabelele de mai jos:

Nu comunicăm doar prin vorbire, ci comunicăm prin tot corpul! 

Comunicăm prin felul cum spunem (tonul vocii, ritmul vorbirii, 

accentuarea anumitor cuvinte etc.), prin expresia feţei şi prin 

poziţionarea corpului, prin gestică şi prin distanţa la care ne 

poziţionăm faţă de interlocutor, prin modul de a ne îmbrăca, 

machia, parfuma etc.

Situaţia I

Situaţia II

LUCREAZĂ

REŢINE
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Convorbirea telefonică este pasul care-ţi DESCHIDE sau ÎNCHIDE 

drumul spre angajare, pentru că, cel mai adesea, primul contact 

între cel care vrea să se angajeze şi angajator este unul telefonic. 

Când vorbeşti la telefon eşti judecat după: 

Răspunde la întrebările de mai jos alegând răspunsul A sau B. 

Atenţie! Întrebările se referă la acele convorbiri telefonice în care 

ai ceva de transmis sau de aflat şi nu la telefoanele date unor 

prieteni pentru a mai trece timpul.

CE SPUI

• ă

• 
ă

•

• ă ş
ă

ă

• ă

• ţ ş
ş ă

Salut

Prezint -te

Spune de ce ai s
unat

Cere s  vorbe ti cu o anumit  

persoan

R spunde scurt, clar, 
la obiect

Mul ume te la final i salut

CUM SPUI

• 
ă

•

•

•

Adreseaz -te amabil

Fii entuziast, op
timist

Zâmbeşte

Vorbeşte c
alm, rar, co

ncis, fără 

ezitări

CUM ASCULŢI

• 

•

•

• 

Ascultă până la capăt întrebările 

sau ce are d
e spus interlocutorul

Nu te grăbi
 să dai răspunsurile

Nu contrazice d
irect 

Lasă impresia că e
şti foarte

 

atent

CUM REACŢIONEZI

•

•
ă

ă

• ă

ă
ă

ă ă

 Nu reacţ
iona brusc, bru

tal, cr
ezând 

că celă
lalt nu te ved

e 

 Fii scu
rt, c ci tim

pul înseamn  bani

Dac  se întrerupe leg tura tele
fonic , 

chiar dac  acest 
lucru s-a întâmplat 

aproape de finalul convorbir
ii, sun  din 

nou pentru a încheia într-un mod 

politicos
 convorbir

ea
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EXERCIŢIU
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1. Ce faci înainte de a forma numărul dorit?

oA. Îmi notez aspectele importante pe care le voi discuta.

oB. Nu pregătesc nimic special, improvizez, sunt spontan.

2. Cât de repede vorbeşti la telefon?

oA. Vorbesc mai repede sau mai lent decât în mod obişnuit.

oB. Vorbesc normal, ca într-o convorbire faţă în faţă.

3. Când vorbeşti la telefon:

oA. Prefer să fie linişte în jurul meu.

oB. Mă adaptez condiţiilor, nu mă deranjează zgomotul sau alte discuţii din jur.

4. Cât de mult durează o convorbire telefonică de-a ta?

oA. Nu sunt atent la trecerea timpului, nu contează cât de mult vorbesc.

oB. Îmi impun să nu vorbesc foarte mult, să nu pierd timp fără rost.

5. Ce faci în momentele de linişte sau de pauză dintr-o convorbire telefonică?

oA. Încerc să le scurtez revenind la tema discuţiei.

oB. Uneori aştept pentru că ştiu că aceste pauze sunt necesare pentru că oferă timp de 
gândire.

6. Când eşti nervos sau obosit cum te comporţi la telefon?

oA. Îmi ascund starea de oboseală sau nervozitate şi vorbesc calm, amabil.

oB. Nu mă controlez, ridic tonul, uit formulele de politeţe etc.

7. Ce faci când trebuie să aştepţi la telefon câteva zeci de secunde?

oA. Mă gândesc la alte probleme pe care le am de rezolvat în ziua respectivă.

oB. Profit de ocazie pentru a revedea ce am de discutat.

8. Cum reacţionezi când ţi se spune că persoana căutată lipseşte?

oA. Sunt surprins, nu ştiu ce să spun şi închid.

oB. Spun problema şi întreb dacă pot discuta cu altcineva sau când pot reveni.

9. Ce părere ai despre următoarea afirmaţie: „Zâmbetul se aude la telefon, deci 
zâmbeşte!”

oA. Este o afirmaţie fără sens.

oB. Este adevărată, zâmbetul face parte din comunicarea nonverbală.

Întrebarea

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 pct 0 pct 1 pct 0 pct 0 pct 1 pct 0 pct 0 pct 0 pct

0 pct 1 pct 0 pct 1 pct 0 pct1 pct 1 pct 1 pct 1 pctB

Verifică răspunsurile în tabel şi acordă-ţi câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
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Comunicarea prin e-mail (prin mesaje electronice) este 

preferată la ora actuală de foarte mulţi angajatori. Ca şi 

convorbirea telefonică, un mesaj electronic corect formulat îţi 

poate creşte şansele de a fi chemat la un interviu.

E-mail-ul nu este altceva decât o scrisoare dar electronică. 

E-mail-ul pe care îl trimiţi la posibilii angajatori trebuie să respecte 

regulile unei scrisori oficiale, aşa cum le-ai învăţat la şcoală. Succesul 

unor scrisori nu este întâmplător. 

Când scrii o scrisoare trebuie să cunoşti şi să respecţi regulile 

gramaticale şi anumite reguli de scriere. De asemenea este bine să 

respecţi câţiva paşi:

1. Gândeşte-te pentru ce vrei să scrii această scrisoare, ce vrei să transmiţi sau să obţii de la cel 

care o primeşte.

2. Vezi dacă ai toate informaţiile de care ai nevoie pentru a scrie această scrisoare şi află unde le 

poţi căuta (de exemplu: numele firmei, numele sau funcţia persoanei cu care trebuie să iau 

legătura, cât mai multe informaţii despre post etc.).

3. Scrie o ciornă cu tot ceea ce vrei să spui în scrisoare.

Orice scrisoare cuprinde:

Introducere - trebuie să conţină formulele de politeţe, să fie scurtă şi să atragă 

atenţia celui care o citeşte;

Cuprins - trebuie să fie logic şi să transmită clar mesajul dorit;

Încheiere - trebuie să fie ca o concluzie şi reprezintă „ultima impresie” cu care 

rămâne destinatarul.

4. Citeşte-o cu atenţie de mai multe ori. Vezi dacă se înţelege ce vrei să spui, corectează greşelile 

de exprimare, cele gramaticale şi de punctuaţie. Dacă nu eşti sigur că este corectă roagă un 

prieten să o citească. Scrie scrisoarea „pe curat”. Nu uita aranjarea în pagină!

• 

• 

• 

INFORMA II 
     

Ţ UTILE

REŢINE

Interpretarea:
1-3 puncte  Persoanele care obţin între 1 şi 3 puncte nu ştiu că o convorbire telefonică este eficientă când se 

respectă câteva reguli. Dacă eşti în această situaţie reciteşte cu atenţie recomandările de mai sus.

4-6 puncte  Persoanele care obţin între 4 şi 6 puncte cunosc în mare parte regulile unei comunicări eficiente la 

telefon. Dacă eşti în această situaţie nu uita că la telefon vocea trădează, mai mult decât crezi, emoţiile. Încearcă să 

fii cât mai concis şi mai clar. 

7-9 puncte  Persoanele care obţin între 7 şi 9 puncte cunosc şi respectă regulile unei convorbiri telefonice 

eficiente. Dacă eşti în această situaţie înseamnă că eşti politicos şi convingător în comunicarea la telefon, cunoşti 

formulele care îţi asigură succesul la  telefon.

Orientarea şi consilierea în carieră
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Adresa de e-mail de pe care comunici cu posibilii angajatori 

trebuie să conţină numele şi prenumele tău şi poate avea 

forme ca: ionescuvalentin@yahoo.com; 

mihai_ionescu@hotmail.com; 

catrinel-popescu@gmail.com etc.

Evită adrese de e-mail de forma: pufulet_38@yahoo.com;       

blueeyes@yahoo.com; anonimus@yahoo.com etc.

SC ART&COM SRL

Cerinte: calificare în domeniu, diplomã de bacalaureat sau de 

absolvire a unei şcoli profesionale, permis auto. 

Experienta în domeniu constituie un avantaj. 

CV-urile se trimit la e-mail: .

 Iaşi angajeazã mecanic auto. 

iasi@artcom.ro

1. Citeşte anunţul de mai jos:

2. Acum citeşte unul din răspunsurile pe care le-a primit firma:

From: kamikaze@yahoo.com

Sent: Wednesday, July 12, 2006 12:33 PM

     

Daca eu am terminat 8 clase şi-am făcut un curs de calificare in 

meseria de ajutor mecanicauto pot sa ma angajez la 

dumnevbostra? nu am m+ai lucrat nicaiei

Gigi Popeică

 iasi@artcom.ro

EXERCIŢIU

REŢINE



Încearcă să răspunzi la următoarele întrebări:

A. Ce a greşit cel care a trimis acest e-mail de răspuns?

B. Cum ar fi trebuit să fie scris mesajul electronic 

pentru a fi corect?

LUCREAZĂ

Orientarea şi consilierea în carieră
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Sora colegului meu de bancă povesteşte: „Eram la un interviu 

pentru un post de asistent manager la o firmă. La un moment 

dat, cel care mă intervieva mi-a spus... . Imediat m-am ridicat şi 

am plecat. Nu se terminase interviul. Am plecat pentru că nu este 

normal să se comporte aşa. Oricum nu vreau să lucrez acolo!” 

Ce a spus sau ce a făcut angajatorul în timpul interviului de a supă-

rat-o şi a speriat-o atât de mult pe sora colegului meu? 

Citeşte lista de mai jos şi bifează acele dificultăţi de 

comunicare care ar fi putut să o determine pe sora colegului 

meu să renunţe la post şi să plece din timpul interviului.

Intervievatorul:

¨ A criticat vehement fostul angajat de pe acest post.

¨ A ridicat tonul.

¨ A folosit cuvinte deplasate, obscene.

¨ I-a dat sfaturi despre cum să se îmbrace/machieze.

¨ A ameninţat-o.

¨ A început să povestească despre mama/soţia/copiii lui.

¨ A vorbit despre nepotrivirea postului pentru o femeie.

¨ A contrazis tot ceea ce spunea ea.

DIFICULTĂŢI DE COMUNICARE 

ŞI MODALITĂŢI DE A LE DEPĂŞI

EXERCIŢIU

Meditează

LUCREAZĂ
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 Obstacolele care pot apărea în orice comunicare, dar care sunt 

mai grave în comunicarea oficială, pot fi:

  1. Deficienţe de exprimare 

  2. Cuvinte cu sensuri multiple sau expresii personale pe care ceilalţi 

nu le înţeleg 

  3. Emoţii necontrolate 

  4. Idei preconcepute

  5. Dezacord şi negativism 

  6. Sfaturi şi soluţii nesolicitate 

  7. Comenzi şi ordine 

  8. Ameninţări şi atacuri 

  9. Observaţii şi critici 

10. Divagaţii şi abateri de la subiect

Poţi comunica bine cu ceilalţi dacă:

 1. Îţi exprimi părerile şi emoţiile fără a ataca persoana

 2. Vorbeşti doar despre problemă. 

 3. Eşti spontan

 4. Nu manipulezi 

 5. Te adresezi ca de la egal la egal, nu cu superioritate

 6. Asculţi şi analizezi toate alternativele posibile

 7. Evidenţiezi avantajele şi dezavantajele diverselor  opţiuni

 8. Foloseşti un ton încurajator, pozitiv, optimist, chiar dacă este o 

observaţie critică

  9. Dovedeşti  respect pentru cel căruia te adresezi

10. Eviţi etichetările (eşti prost, eşti îngâmfat etc.)

11. Păstrezi un ton al vocii cald, prietenos, încrezător

12. Accepţi părerile celorlalţi, chiar dacă nu ţi le însuşeşti

REŢINE

Orientarea şi consilierea în carieră
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Pentru o comunicare eficientă mai ales la locul de muncă şi un 

comportament asertiv trebuie:

1. Să-ţi spui opiniile fără să ataci. Să eviţi critica, etichetarea şi să 

pui accentul în conversaţie pe comportament şi nu pe persoană.

2. Să vorbeşti despre emoţiile pe care le simţi.

DA!ASA ,

„Sunt nemulţumit când nu îţi respecţi 

3. Să comunici direct, deschis şi onest, fără a deranja sau a fi agresiv şi fără a considera că 

ai întotdeauna dreptate.

DA!ASA ,

„Când nu găsesc ordine şi curăţenie în 

birou mă simt frustrat pentru că şeful 

mă ceartă când dosarele nu sunt la 

locul lor.”

„Sunt nervos când sunt întrerupt 

pentru că uit ce vroiam să spun.”

NU!ASA ,

„Numai eu fac curat în biroul asta! 

Niciodată nu faci nimic!”

„Niciodată nu mă laşi să termin.” sau 

„Totdeauna vorbeşti numai tu.”

„Niciodată nu faci ceea ce spui!” 

NU!ASA ,

„Eu mi-am terminat partea mea de 

treabă. Mi-ar prinde bine să ştiu 

când poţi să-ţi termini şi tu partea 

ta." 

ASA ,

DA!

„Trebuia să-ţi termini treaba! Când 

ai de gând să o faci?” 

ASA ,
NU!

4. Să asculţi cu interes tot ceea ce ţi se spune şi să încerci să înţelegi şi poziţia celuilalt.

REŢINE
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þ

ce vorbeşti. 

þ Arată-i vorbitorului că vrei să-l asculţi; privirea şi 

comportamentul tău să arate interesul; nu citi notiţele, 

corespondenţa sau ziarul în timp ce vorbeşte cineva; nu 

mâzgăli, nu bate „darabana” cu degetele, nu umbla cu 

hârtii.

þ

þ Pune-te în situaţia vorbitorului şi încearcă să vezi 

situaţia din punctul lui de vedere. 

þ Ai răbdare şi acordă-i timp să se exprime; încearcă să 

nu întrerupi şi să nu pleci în timp ce altul vorbeşte. 

þ Nu te enerva, pentru că  furia poate duce la 

interpretări greşite. 

þ Nu fi dur în dispute şi critici şi nu te impune ca 

atotcunoscător, căci îi vei face pe oameni mai defensivi, 

tăcuţi sau nervoşi. 

þ Pune întrebări pentru a-l încuraja pe vorbitor să dea 

cât mai multe informaţii.

 Încetează să vorbeşti, pentru că  nu poţi asculta în timp 

 Ascultă pentru a înţelege, nu pentru a te opune. 

SFATURI PENTRU O 

ASCULTARE  

EFICIENTĂ:
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1. Comunicarea în carieră este un instrument de promovare a 

propriilor calităţi, abilităţi şi cunoştinţe şi include:

þ

þ Prezentarea la interviurile de selec ie

2. Comunicarea în plan profesional reprezintă şi cheia activităţii eficiente, 

neconflictuale:

þ Comunicarea zilnic  la locul de munc , face-to-face, la telefon sau prin e-mail, cu colegii, 

cu efii i managerii, cu partenerii

þ Comunicarea oficial  prin rapoarte, analize, solicit ri etc. sub form  scris

3. Utilizarea mijloacelor tehnice moderne de comunicare şi informare este un alt aspect 

important al reuşitei profesionale - fax, telefonie mobilă şi Internet.

4. Comunicarea este complexă în orice activitate:

þ  Comunicare verbală, orală sau scrisă

þ Comunicare non-verbală  prin expresia feţei (un zâmbet sau o încruntare), prin 

gesturi, prin poziţia şi orientarea corpului (stăm jos sau în picioare; stăm drepţi sau 

aplecaţi; stăm cu faţa sau cu spatele către interlocutor etc.), prin contactul vizual sau 

corporal (îl privim în timp ce ascultăm, îl batem uşor pe umăr etc.), prin aspectul 

exterior (aspect fizic sau vestimentaţie), prin intonaţie şi tonalitate (vorbim tare, 

răspicat sau monoton) etc.

þ  Tăcere - de ascultare şi de recepţionare corectă a mesajelor. 

þ Limbajul spaţiului - relaţiile interumane se pot exprima spaţial (pentru persoanele 

străine sau neagreate păstrăm un spaţiu mai mare) şi orice încălcare a spaţiului celuilalt 

duce la stres şi blocaje de comunicare. În carieră, spaţiul este în relaţie directă cu 

funcţia ocupată (pe măsură ce avansează în funcţie, cresc dimensiunile biroului şi 

distanţele de la care se poartă comunicarea).

 Realizarea CV-ului i a Scrisorilor de inten ieş ţ

ţ

ă ă

ş ş

ă ă ă ă

IMPORTANŢA COMUNICĂRII 

ÎN CARIERĂ

INFORMA II 
     

Ţ UTILE
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Am înţeles că nu comunic 
numai prin cuvinte, ci prin 
tot corpul prin 
vestimentaţie, ţinută şi 
postură, prin tonalitatea 
vocii şi prin distanţă şi chiar 
prin tăcere.

Ştiu ce şi mai ales cum 
trebuie să spun când 
comunic la telefon sau prin 
e-mail.

Ştiu că există obstacole şi 
dificultăţi care pot apărea în 
comunicare.

Am învăţat cum pot să 
comunic asertiv astfel încât 
să am o colaborare bună cu 
toţi cei cu care lucrez.

Sunt convins că fără o bună 
comunicare nu poţi avea 
succes în carieră.

... ai aflat multe lucruri interesante! Acum poţi să-ţi evaluezi singur 

progresele. Trebuie doar să citeşti fiecare afirmaţie şi să bifezi căsuţa 

care corespunde răspunsului tău. 

Cu cât ai mai multe răspunsuri de 4 puncte cu atât este mai bine! Ai parcurs cu seriozitate toate provocările 

din paginile anterioare. Felicitări!

Chiar dacă nu ai reuşit să ai toate răspunsurile de 4 puncte, nu te descuraja. Fă o listă cu lucrurile pe care nu 

le-ai înţeles. Discută cu colegii, părinţii, fraţii, profesorul diriginte sau consilierul şcolar. Cel mai important este să 

cauţi răspunsuri! Mult succes în continuare!

Consider că :
DA

În mare 
măsură

În mică 
măsură NU

4 p 3 p 2 p 1 p

PARCURGÂND  ACEASTĂ  TEMĂ . . .

Orientarea şi consilierea în carieră
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