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CODUL VIEŢII
după Georges Grinda – “Pour l’enfant”
Copilul este o persoană în devenire: eu îl respect;
Copilul este curios: eu discut cu el;
Copilul se minunează: eu îl conduc să caute frumosul;
Copilul vrea să-şi afirme personalitatea: îl ajut să se cunoască;
Copilul caută un model: eu îi ofer un exemplu;
Copilul descoperă corpul său: eu îi arăt că sănătatea este o forţă;
Copilul se îndoieşte de el: eu apreciez ceea ce face;
Copilul vrea să fie independent: eu îl invit să fie responsabil;
Copilul nu se cunoaşte decât pe sine: eu îl învăţ şi altele;
Copilul are nevoie de un ideal: eu îl ajut să dea un sens vieţii sale.

3

Cuprins
Consilierea şi orientarea privind cariera .................................................................................. 9
Consideraţii generale privind Ghidul profesorului şi Manualul elevului .............................. 16
AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ
TEMA I : CINE SUNT EU ŞI CE-MI DORESC SĂ FAC ÎN VIAŢĂ? ............................. 18
Cine sunt eu? Imaginea de sine ............................................................................................. 19
Stima de sine ......................................................................................................................... 24
Aptitudinile şi abilităţile......................................................................................................... 27
INTELIGENŢA - Aptitudine generală .................................................................................. 30
Deprinderile de lucru ............................................................................................................. 35
Interesele

.......................................................................................................................... 38

Valorile

........................................................................................................................... 43

Scopurile

........................................................................................................................... 46

Importanţa cunoaşterii de sine pentru alegerea carierei ......................................................... 49
TEMA II : CUM MĂ FAC ÎNŢELES ŞI CUM ÎI ÎNŢELEG EU PE CEI CU CARE
LUCREZ?

........................................................................................................................... 51

Forme şi moduri de comunicare în carieră ............................................................................ 52
Convorbirea telefonică este pasul care-ţi DESCHIDE sau ÎNCHIDE drumul spre
angajare ........................................................................................................................... 54
E-mail-ul care-ţi DESCHIDE sau ÎNCHIDE drumul spre angajare ..................................... 57
Dificultăţi de comunicare şi modalităţi de a le depăşi ........................................................... 59
Importanţa comunicării în carieră .......................................................................................... 62

EXPLORAREA CARIEREI
TEMA III: CE PROFESII ÎMI DORESC ŞI CE PROFESII MI SE POTRIVESC? .......... 64
Explorarea carierei şi a mediului........................................................................................... 65
Explorarea carierei şi a mediului 2 ........................................................................................ 69
Trasee educaţionale şi profesionale....................................................................................... 71

5

TEMA IV: CUM ÎMI CAUT UN LOC DE MUNCĂ? ...................................................... 73
Informarea despre locurile de muncă .................................................................................... 74
În căutarea unui loc de muncă ............................................................................................... 76
Anunţuri sigure şi anunţuri periculoase ................................................................................ 78
Munca legală şi munca „la negru” ........................................................................................ 80
Ce aşteaptă angajatorii de la angajaţi şi angajaţii de la angajatori? ...................................... 82

MARKETING PERSONAL
TEMA V: CUM MĂ PREGĂTESC PENTRU ANGAJARE?............................................ 84
Portofoliul personal ............................................................................................................... 85
Scrisoarea de intenţie ............................................................................................................ 88
Curriculum Vitae ................................................................................................................... 90
Cum ne pregătim pentru interviu?......................................................................................... 91
Interviul ........ ......................................................................................................................... 92

PLANIFICAREA ŞI EVOLUŢIA CARIEREI
TEMA VI: CE SCHIMBĂRI POT APĂREA PE PARCURSUL CARIEREI?................... 93
Profesia - ocupaţia – funcţia .................................................................................................. 94
Profile ocupaţionale ............................................................................................................... 95
Şomajul ................................................................................................................................... 98
Reorientarea şi recalificarea profesională ........................................................................... 101
TEMA VII : POT FI EU UN OM DE AFACERI, UN ÎNTREPRINZĂTOR?.................. 103
Afacerea, planificarea unei afaceri ...................................................................................... 104
Afacerea, paşi în planificarea unei afaceri .......................................................................... 106
Profilul întreprinzătorului şi al managerului ....................................................................... 109

6

VIAŢA PERSONALĂ ŞI CARIERA
TEMA VIII: CUM SE INFLUENŢEAZĂ RECIPROC CARIERA ŞI VIAŢA
PERSONALĂ?

................................................................................................................. 111

Programul zilnic de lucru şi timpul liber ............................................................................. 112
Programul zilnic de lucru şi timpul liber 2 .......................................................................... 118
Bugetul personal .................................................................................................................. 121
Relaţiile cu familia şi prietenii ............................................................................................ 124
Probleme şi conflicte ce pot apărea şi rezolvarea lor .......................................................... 131

TEMA IX: CODUL MUNCII FOARTE PE SCURT......................................................... 133
Ce este Codul Muncii? ........................................................................................................ 134
Contractul Individual de Muncă........................................................................................... 136
Bibliografie şi resurse........................................................................................................... 139

7

Consilierea şi orientarea privind
cariera
Consilierea

şi

orientarea

privind

cariera

urmăreşte

dezvoltarea personală şi înzestrarea tinerilor cu acele cunoştinţe şi
abilităţi necesare pentru realizarea unui management eficient al
propriei cariere şi este o sarcină a tuturor celor implicaţi în educaţia
tinerilor: profesori, părinţi, consilieri sau profesori psihopedagogi, orice alte persoane care
desfăşoară activităţi educaţionale.
Mulţi profesori încă mai consideră că principala lor sarcină faţă de elevi constă în
transferul de cunoştinţe şi în dezvoltarea capacităţilor necesare procesului de învăţare. Aceştia
cred că dezvoltarea personalităţii şi a calităţilor sociale ale elevilor, evoluţia sistemului de
valori şi pregătirea pentru rolurile pe care le pot avea în viaţă cad doar în sarcina specialiştilor
şi a familiei. Această abordare era posibilă în trecut, într-un anumit sistem care nu mai poate
fi funcţional în societatea actuală care este caracterizată de globalizare, schimbări rapide,
instabilitate economică, o piaţă a muncii flexibilă şi în mare parte imprevizibilă, aflată într-o
continuă schimbare atât în ceea ce priveşte ponderea profesiilor pe piaţa muncii şi relaţia
dintre ele, cât şi referitor la modificările cerinţelor impuse de diverse profesii.
Tinerii se confruntă acum cu sisteme de evaluare de tip concurenţial, cu o societate în
schimbare şi cu incertitudini în ceea ce priveşte viitorul. Ei sunt conştienţi de faptul că familia
nu-i poate ajuta întotdeauna, iar părinţii, la rândul lor, recunosc că sunt neputincioşi uneori în
rezolvarea problemei viitorului copiilor lor, astfel că, în aceste condiţii se aşteaptă rezolvarea
de la instituţia care îi pregăteşte pe tineri pentru viitor – şcoala. În această nouă viziune
„şcoala trebuie să treacă de la formarea unor absolvenţi bine instruiţi la pregătirea de
absolvenţi direct angajabili şi imediat productivi”1, iar procesul de învăţământ şi orientarea
şcolară trebuie să ajute la dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor corespunzătoare care să
permită elevului:


Să acţioneze în mod corespunzător pe tot parcursul vieţii sale de adult, ca membru
matur şi responsabil al societăţii;



1

Să facă faţă tuturor rolurilor pe care le va avea de jucat în viaţă;

Jigău, M., 2001, Consilierea carierei, Ed. Sigma, Bucureşti
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Să se comporte ca o persoană independentă şi conştientă;



Să-şi asume răspunderea pentru propriile decizii şi să îşi direcţioneze propria evoluţie.

Cariera acoperă toate rolurile în care omul este implicat: elev, angajat/întreprinzător,
membru al comunităţii şi al familiei etc., modul în care acesta acţionează în familie, în şcoală,
la locul de muncă şi în societate şi suita de etape prin care poate trece de-a lungul vieţii:
căsătorie, divorţ, şomaj, promovare, pensionare etc. Cariera nu mai poate fi definită limitat,
doar în raport cu locul de muncă în care apare succesul. Cariera şi dezvoltarea carierei
„semnifică toate aspectele vieţii umane aflate în devenire şi cu o dinamică specifică în diferite
planuri”2.
Dezvoltarea carierei3 înseamnă:
1. autocunoaşterea şi formarea deprinderilor de relaţionare interpersonală;
2. educaţia şi formarea profesională iniţială;
3. asumarea de diferite roluri în viaţă;
4. modul de integrare, trăire şi planificare a diferitelor evenimente ale vieţii.
Aceste direcţii ale dezvoltării particularizate în context şcolar înseamnă:
 comportarea responsabilă (în familie, la şcoală, în societate),
 efectuarea de alegeri şcolar - profesionale raţionale, justificate, motivate,
 utilizarea oportunităţilor oferite de şcoală şi comunitate pentru integrarea personală
socio-profesională,
 înţelegerea şi respectul altora şi a sinelui,
 ameliorarea continuă a comunicării cu ceilalţi.
Orientarea în carieră acoperă gama cea mai largă de activităţi, de la informare şi
evaluare, la consiliere şi educaţie pentru carieră. Activităţile de orientare trebuie să vizeze
educarea tinerilor pentru independenţă şi flexibilitate în 5 domenii de competenţă care permit
exercitarea unui control asupra propriei dezvoltări şi asigură flexibilitate în managementul

2

Gysbers, N.C., & Henderson, P., 1994, Developing and managing your school guidance program (2nd ed.),

Alexandria, VA: American Counseling Association
3
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Idem

carierei: cunoştinţe despre sine; informaţii ocupaţionale; luarea deciziei; planificare;
rezolvarea de probleme.4
Principiile consilierii şi orientării în carieră în sistemul educaţional:


Orientarea şi consilierea în carieră include toţi elevii, nu doar pe cei cu probleme;



Orientarea şi consilierea în carieră reprezintă un proces în cadrul căruia se acordă
asistenţă în ceea ce priveşte opţiunile (educaţionale, profesionale, de viaţă);



Orientarea şi consilierea în carieră trebuie să conducă la dezvoltarea la maxim a
potenţialului individual;



Orientarea şi consilierea în carieră este îndreptată spre viitor;



Orientarea şi consilierea în carieră se axează pe procesul de încurajare;



Orientarea şi consilierea în carieră trebuie să fie direcţională nu predictivă;



Orientarea şi consilierea în carieră reprezintă pregătirea pentru acţiune;



Orientarea şi consilierea în carieră recunoaşte identitatea şi libertatea elevului,
stimulează participarea activă a acestora la propria formare şi la procesul de autoevaluare şi explorare.

Obiectivele orientării şi consilierii privind cariera sunt:
A. Identificarea relaţiei dintre planificarea carierei şi planificarea vieţii:
 relaţia dintre pregătirea educaţională şi oportunităţile de carieră profesională;
 posibilitatea de dezvoltare personală şi perfecţionare continuă prin practicarea unei
profesii;
 deprinderile şi competenţele transferabile;
 locul carierei în ansamblul rolurilor unei persoane;
 posibilele conflicte de rol specifice vârstei adulte.
B. Analiza factorilor implicaţi în deciziile legate de carieră şi planificarea vieţii:
 Relaţia dintre interese şi competenţe şi influenţa exercitată asupra propriilor decizii;
 Modul în care stereotipurile de gen influenţează alegerea activităţilor şi proiectele de
carieră;
 Influenţa mediului şcolar asupra traseului educaţional şi profesional.
C. Utilizarea unor surse diverse de informare pentru construirea unor imagini realiste
asupra profesiilor:
 Surse formale şi informale de informare despre profesii;
4

Băban, A. (coord), 2001, Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere,

Ed. Risoprint, Cluj- Napoca
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 Caracteristicile profesiilor pe baza informaţiilor obţinute;
 Oportunităţi de carieră şi necesităţile societăţii;
 Trasee educaţionale în raport cu profesii de interes;
 Relaţia între profesie – ocupaţie – loc de muncă.
Conţinuturile activităţilor de orientare şi consiliere pentru o carieră:


Autocunoaşterea şi auto-explorarea



Comunicarea şi managementul informaţiei în alegerea carierei



Planificarea carierei şi decizia



Metode şi tehnici de căutare a unui loce de muncă



Legislaţia şi piaţa muncii



Stil de viaţă - calitatea vieţii

Tipurile de activităţi de orientare şi consiliere pentru o carieră:
1. Autoexplorarea
a) pentru găsirea unor informaţii despre diferite calităţi personale relevante pentru
deciziile în privinţa carierei;
b) pentru facilitarea dezvoltării unor concepţii realiste şi pozitive de sine.
Autoexplorarea începe din şcoala primară şi se încheie în momentul în care tânărul a ajuns la
nivelul care-i permite să facă alegeri independente şi să se auto-evalueze, la vârsta de 15-16
ani. În gimnaziu este necesară o analiză mai sistematică a inteligenţei, a aptitudinilor,
deprinderilor, caracteristicilor personale, intereselor, valorilor, motivaţiilor, aspiraţiilor astfel
încât, la sfârşitul gimnaziului, elevii să aibă o imagine clară a profilului lor. În liceu elevii au
tendinţa de a aprecia sprijinul primit din partea colegilor şi prietenilor mai mult decât cel
acordat de părinţi şi profesori. Sprijinul adulţilor este mai eficient în acest caz prin oferirea de
modele sau prin directive autoritare.
2. Explorarea mediului - în vederea cunoaşterii ocupaţiilor, profesiilor, pieţei forţei de
muncă etc. Elevii trebuie să aibă o imagine de ansamblu a grupelor ocupaţionale.
Trecerea de la un nivel de învăţământ la altul trebuie să se realizeze avându-se în vedere
opţiuni educaţionale.
3. Dezvoltarea independenţei în luarea deciziei;
a) conştientizarea influenţei factorilor externi – mediul social şi cel fizic – asupra luării
deciziei;
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b) asumarea responsabilităţii pentru alegerea făcută;
c) pregătirea şi formarea prin strategii specifice.
Elevii trebuie învăţaţi să ia decizii în legătură cu sarcini şi aspecte simple ale vieţii şcolare,
încă din clasele primare. Ulterior, în gimnaziu şi liceu, se trece printr-un proces sistematic de
luare a deciziilor, de conştientizare a consecinţelor şi de asumare a responsabilităţilor.
Etapele5 orientării şi consilierii în carieră:
Etapa I: Analiza nivelului de cunoştinţe pe care îl au elevii privitor la oferta educaţională şi
ocupaţională; Sistematizarea şi oferirea de noi informaţii; Evaluarea nivelului de înţelegere a
informaţiilor şi adecvarea expectanţelor la realităţile sociale existente.
Etapa II: Explorarea complexităţii factorilor care intervin în luarea deciziilor; Analiza
costurilor şi beneficiilor alternativelor identificate; Prezentarea factorilor care ar constitui
oportunităţi sau piedici în luarea unei decizii.
Etapa III: Generarea şi evaluarea alternativelor în funcţie de caracteristicile de personalitate
şi de profilele ocupaţionale.
Temele6 de abordat în orientarea şi consilierea pentru o carieră:
1. Stima de sine
2. Luarea deciziilor
3. Stabilirea scopurilor
4. Planificarea viitorului
5. Rezolvarea de probleme
6. Abilităţi de comunicare
7. Dezvoltarea de comportamente responsabile
8. Marketing personal
9. Piaţa muncii
Metodele, tehnicile şi strategiile7 de realizare a activităţilor de orientare şi consiliere pentru
o carieră:


Prelegeri, workshop-uri, interviuri cu invitaţi



Vizite la diverse locuri de muncă

5

http://faclia.md/files/GHID_DE_INFORMARE_IN_DOMENIUL_ANGAJARII_rom.pdf
Idem
7
http://faclia.md/files/GHID_DE_INFORMARE_IN_DOMENIUL_ANGAJARII_rom.pdf
6
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Studiul unor documente scrise



Jocuri de rol, dezbateri, simulări



Completarea de fişe de lucru, aplicare de chestionare



Realizarea de colecţii de informaţii şi imagini despre diferite domenii de activitate /
profesii



Rezolvarea de probleme



Realizare de CV-uri şi scrisori de prezentare



Exerciţii de orientare activă şi de exprimare emoţională



Conversaţia profesori-elevi la nivel partenerial în comunicare şi negociere



Cartografierea experienţelor de viaţă (Harta vieţii în sisteme interacţionale care privesc:
relaţiile şi intimitatea; munca şi învăţarea; sănătatea şi imaginea corpului; viaţa spirituală;
valorile, filosofia de viaţă etc.)



Folosirea metaforei şi/sau a scenariilor metaforice



Formularea de întrebări constructive în vederea descoperirii de noi sensuri şi clarificarea
problemelor



Alcătuirea de planuri de acţiune în vederea atingerii scopurilor propuse



Relatarea experienţelor sub forma poveştilor personale a ultimelor succese trăite



Externalizarea problemei (ex. Ce părere ar avea o altă persoană despre alegerea făcută?)



Utilizarea raţionamentelor ipotetice pentru a deschide noi perspective şi a clarifica
alternativele (ex.: Ce s-ar întâmpla dacă ar fi să începi acum o afacere?, Ce s-ar întâmpla
dacă ai câştiga un miliard de lei?, Te poţi comporta acum ca şi cum ai fi manager, angajat
sau şomer? etc.).



Crearea de proiecte personale pentru a stimula dezvoltarea şi a oferi noi semnificaţii ( ex.
arborele profesional / cultural al familiei)



Alte metode interactive şi de dinamică de grup

Particularităţi metodologice ale abordării problematicii alegerii unei cariere prin
activităţi realizate de profesori
Acţiunea didactică, în cazul acestei problematici, trebuie să aibă în vedere următoarele:


Elaborarea strategiei didactice pentru orientarea şi consilierea în carieră trebuie să aibă în
vedere cunoaşterea elevului (a particularităţilor de vârstă şi de dezvoltare). Ignorarea
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acestui aspect scade eficienţa comunicării şi argumentele profesorului sunt irelevante
pentru elevi.


Activităţile propuse trebuie să stimuleze competenţele de comunicare socială.



Se recomandă dezbaterea unor cazuri din experienţa proprie de viaţă a elevilor.



Profesorul trebuie să facă apel la experienţa de viaţă şi culturală a elevilor.



Elevii trebuie implicaţi în dezbateri şi trebuie stimulaţi să găsească soluţii practice şi
creative.



Se pune un accent deosebit pe problematizarea unor aspecte, situaţii, pentru a stimula
interesul, iniţiativa, creativitatea.



Profesorul trebuie să fie un partener de dialog care doreşte să-l ajute pe elev în conturarea
unei orientări şi luarea unei decizii, nu să-l manipuleze.



Atmosfera de lucru trebuie să fie destinsă, relaxată.



Strategiile cele mai eficiente sunt cele interactiv - participative, ludice.
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Consideraţii generale privind
Ghidul profesorului şi Manualul elevului
În paginile următoare din prezentul Ghid al profesorului veţi
găsi propuneri de activităţi care se pot realiza cu elevii pentru
parcurgerea fiecărei teme din Manualul elevului. Aceste schiţe de
proiecte de activitate sunt cotate pe 2 nivele de dificultate care
indică nivelul

general

al

competenţelor necesare

pentru

participarea la activităţile experienţiale şi la exerciţiile selectate de autori.
NIVELUL 1 - Activităţi relativ simple şi antrenante, concepute pentru a stimula interesul faţă
de o anumită temă,

pentru a pregăti elevii să-şi dezvolte capacităţile de relaţionare,

comunicare, autocunoaştere şi pentru a stimula interesul faţă de problematica alegerii carierei.
Aceste activităţi nu necesită cunoştinţe anterioare elaborate şi nici abilităţi sau capacităţi de
lucru speciale.
NIVELUL 2 - Activităţi de o mai mare complexitate care au ca scop determinarea înţelegerii
în profunzime şi clarificarea unor anumite aspecte legate de carieră. Sunt activităţi care
solicită capacităţi de dezbatere şi de lucru la nivel superior, presupun cooperare între elevi şi
cer din partea acestora o mai mare concentrare. Uneori necesită mai mult timp de gândire şi
de lucru individual şi/sau în echipă.
Ghidul profesorului este completat de un CD cu profile ocupaţionale şi diverse
instrumente de lucru care pot fi utile pentru conceperea unor activităţi care să completeze, să
diversifice sau să aprofundeze temele propuse.
Manualul elevului a fost conceput ca un instrument de lucru în clasă şi pentru studiul
individual acasă. Prezentarea expozitiv-discursivă a unui conţinut este susţinută de exemple şi
exerciţii care nu se află la sfârşitul temei pentru ca dialogul de la clasă să fie cât mai apropiat
de comunicarea umană firească. Exerciţiile din manual pot fi realizate în totalitate în forma
propusă, pot fi adaptate sau pot fi selectate doar acelea pe care profesorul le consideră mai
relevante pentru colectivul de elevi cu care lucrează, criteriul de selecţie trebuind să fie
justificarea lor în contextul strategiei alese. Profesorul are libertatea de a utiliza manualul la
clasă integral sau parţial, de a introduce elemente personale în construirea demersului didactic
sau îl poate recomanda elevilor ca suport în rezolvarea unor sarcini de lucru. Evaluarea
vizează gradul de înţelegere a problemelor legate de orientarea şi consilierea privind cariera şi
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identificarea acestor probleme în viaţa personală şi a celor din jur în scopul conştientizării
realităţii proprii şi alegerea soluţiilor optime.
În mare parte, atât Manualul elevului, cât şi Ghidul profesorului au fost gândite şi
orientate tematic către ciclul gimnazial, însă acest aspect nu reprezintă o barieră în utilizarea
lor la alte nivele (liceal, profesional etc.).
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Autocunoaştere si dezvoltare personală
TEMA I

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

Cine sunt eu? Imaginea de sine
Complexitate: Nivel I
Clasa: a VI-a sau a VII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să identifice câteva din propriile trăsături pozitive şi puncte slabe;
O2. Să exerseze deprinderi de autoexplorare şi autocunoaştere;
O3. Să identifice elemente pe care le au în comun cu ceilalţi;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul
Resurse: foi de scris, chestionare şi instrumente de scris
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Ce-aş fi fost dacă ...?” – 5 minute
Cereţi elevilor să-şi imagineze ce ar fi fost dacă nu ar fi fost oameni având în vedere
anumite atitudini, calităţi, defecte şi comportamente pe care le au în relaţiile cu ceilalţi.
Atrăgeţi-le atenţia că nu este vorba despre un animal, o floare, un copac, o pasăre etc. care
le place, ci care are calităţi, defecte, trăsături, moduri de a se comporta asemănătoare lor.
(Exemplu: Dacă nu aş fi fost om aş fi fost un câine pentru că sunt un prieten credincios şi
îmi place să-i apăr pe cei mai slabi decât mine.) După 1 minut de gândire, 4-5 elevi care
doresc sau pe care îi puteţi numi îşi vor prezenta opţiunea în faţa clasei.
2. Aplicare CHESTIONAR – 10 minute
Distribuiţi foile cu Chestionarul din Anexa 1. Explicaţi elevilor că trebuie să răspundă cât
mai sincer la toate întrebările chestionarului, pentru că acest exerciţiu îi ajută să se
cunoască mai bine.
3. Discuţii pe marginea răspunsurilor date în chestionare – 15 minute
Discuţia ar putea fi ghidată astfel încât:


cât mai mulţi elevi să aibă ocazia să-şi prezinte răspunsurile;



colegii să-şi dea feedback;



se insiste pe răspunsul la întrebarea 7 care evidenţiază gradul de autocunoaştere,
autoevaluare şi autoapreciere;

Concluziile trebuie să accentueze faptul că autocunoaşterea ne ajută să ne alegem o carieră
potrivită. Puteţi da şi câteva exemple sau puteţi să încurajaţi elevii să dea exemple de
situaţii în care s-a luat o decizie corectă în ceea ce priveşte profesia. De exemplu, o
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persoană care îngrijeşte cu plăcere florile şi are o pasiune pentru aranjamentele florale, ar
fi bine să îşi aleagă o profesie în acest domeniu (grădinar, designer de grădini etc.).
4. Aplicaţia STEAUA EU – 15 minute
Cereţi elevilor să deseneze pe o foaie de scris o stea. Explicaţi-le că aceasta este STEAUA
EU de la care radiază înspre ceilalţi diferite aspecte ale personalităţii lor. (Vezi exemplu
Anexa 2) Lăsaţi câteva minute să completeze astfel de aspecte. Elevii vor amplasa
desenele astfel încât să poată fi vizualizate de ceilalţi. În funcţie de timpul disponibil, se
vor citi cât mai multe foi.
5. Încheiere – 5 minute
Cereţi elevilor să deschidă manualele la prima temă Imaginea de sine şi stima de sine şi
discutaţi structura temei. Explicaţi cât de important este pentru ei să încerce să rezolve
exerciţiile de la această temă pentru a-şi forma o imagine cât mai corectă despre ei şi
pentru a avea o stimă de sine ridicată.
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Anexa 1

CHESTIONAR

Acest chestionar te va ajuta să te cunoşti mai bine, să-ţi faci o imagine de sine cât mai
corectă. Nu există răspunsuri corecte sau incorecte. Trebuie doar să citeşti cu atenţie fiecare
întrebare şi să răspunzi cât mai sincer. Spor la lucru!
1. Ţi s-a întâmplat vreodată să te gândeşti la însuşirile tale?
DA

NU

2. Daca da, care crezi că sunt cele mai importante calităţi ale tale?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Ce calităţi apreciază cei din jurul tău la tine?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Cu cine ai vrea să semeni? De ce?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Care crezi că sunt punctele tale pe slabe?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. Consideri că rezultatele obţinute la şcoală sunt pe măsura posibilităţilor tale reale?
(Analizează, dând exemple de discipline la care eşti mulţumit de felul în care munceşti şi
discipline unde ai putea mai mult.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Ce meserie / profesie ţi-ai dori să ai şi din ce motive?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexa 2

STEAUA EU -model
- fişă de lucru -

HĂRNICIE

DEVOTAMENT

EU

CINSTE

CORECTITUDINE
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Stima de sine
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VI-a sau a VII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să identifice trăsăturile unui om cu stimă de sine crescută şi respectiv scăzută;
O2. Să exerseze deprinderi de autoexplorare şi autocunoaştere;
O3. Să identifice elemente de lătură între imaginea de sine şi stima de sine;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, jocul
Resurse: manuale / fişe cu Copăcelul EU, instrumente de scris, cartoane, scotch, culori,
postit-uri
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Din fericire..., din nefericire...” – 5 minute
Iniţiaţi un dialog cu clasa printr-o propoziţie pe care o începeţi cu „Din fericire ...”
(Exemplu: Din fericire astăzi o sa dezbatem o temă interesantă.) şi cereţi elevilor să
continue dialogul pe aceeaşi temă, dar începând alternativ propoziţiile cu „Din nefericire
...”, „Din fericire ...”, „Din nefericire ...” etc. (Exemplu: Din nefericire timpul va fi prea
scurt pentru a aprofunda această temă. Din fericire putem să mai discutăm şi în pauză.
etc.). Opriţi exerciţiul la expirarea timpului având grijă să încheiaţi într-o notă optimistă,
cu o propoziţie care începe cu „Din fericire ...”.
2. Aplicaţia Copăcelul EU – 10 minute
Cereţi elevilor să deschidă manualele la prima lecţie la imaginea cu COPĂCELUL şi să
rezolve exerciţiul. Se pot da fişele din Anexă. Dacă unii elevi au rezolvat sarcina acasă
puteţi să le spuneţi să încerce să-l mai completeze până termină şi ceilalţi colegi. Spre
finalul timpului, explicaţi-le că trebuie să se ridice din bănci şi să se aşeze pe o axă
imaginară, dintr-un colţ în celălalt al clasei, în funcţie de câte lucruri pozitive au scris în
copăcel astfel. În colţul din dreapta se vor aşeza cei care au trecute doar aspecte pozitive,
calităţi. În colţul din stânga se vor aşeza cei care au trecut doar aspecte negative, defecte.
Pe mijloc se vor poziţiona cei care au trecut şi aspecte pozitive şi aspecte negative.
3. Discuţii pe marginea răspunsurilor – 5 minute
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Treceţi pe la fiecare elev de-a lungul şirului şi încurajaţi-l să spună pe scurt ce l-a
determinat să treacă pe copăcel acele trăsături. Este bine să încercaţi să daţi ocazia cât mai
multor elevi să să-şi prezinte răspunsurile.
Concluzionaţi, explicându-le legătura între Imaginea de sine şi Stima de sine. O imagine
de sine pozitivă determină o stimă de sine ridicată, adică te ajută să fii optimist, să ai
încredere în tine, să ai succes în viaţă şi în carieră. O imagine de sine negativă determină o
stimă de sine scăzută, adică te face să fii pesimist, trist, să nu ai încredere în tine. Acest
lucru poate fi o barieră în viaţă şi în carieră.
4. Aplicaţia PORTRET – 15 minute
Împărţiţi elevii în 2 grupuri de lucru. Fiecare grup va primi un carton mare (format din 2-3
coli A0 de carton lipite între ele pe care va realiza prin desen comportamente care exprimă
încrederea în sine şi respectiv neîncrederea sau o stimă de sine scăzută. Explicaţi-le
copiilor că desenele trebuie să fie cât mai expresive, acest lucru putând fi realizat prin
imagini, culori dar şi completat de cuvinte.
La finalul timpului, fiecare grup va prezenta portretul creat, în faţa clasei, cât mai creativ.
5. Prezentarea portretelor, discuţii şi concluzii – 10 minute
La finalul timpului, fiecare grup va prezenta portretul creat, în faţa clasei, cât mai creativ.
Punctaţi importanţa unei stime de sine crescute.
6. Încheiere – 5 minute
Cereţi elevilor să scrie pe un post-it câte un sfat pentru un om care nu are o stimă de sine
prea ridicată şi să lipească postit-ul pe cartonul pe care au desenat comportamentele care
arată neîncrederea în sine.
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Anexă

COPĂCELUL EU
- fişă de lucru Imaginează-ţi că acest copac eşti tu. Completează pe fiecare ramură cât mai multe
trăsături de personalitate / lucruri importante pe care le ştii despre tine:
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Aptitudinile şi abilităţile
Complexitate: Nivel I
Clasa: a VI-a sau a VII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să definească termenii „abilitate” şi „aptitudine”;
O2. Să dea exemple de aptitudini şi abilităţi pe care le au;
O3. Să exerseze deprinderi de autoexplorare şi autocunoaştere;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul
Resurse: o mingiuţă mijlocie, fişe Copăcelul abilităţilor mele şi Inteligenţe multiple,
manuale, foi şi instrumente de scris
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Nume - adjectiv?” – 5 minute
Cereţi elevilor să stea în cerc, în picioare. Daţi unui elev o mingiuţă şi cereţi-i să-şi spună
prenumele şi o calitate pe care o are şi care începe cu aceeaşi literă cu prenumele
(Exemplu: Alina – altruism, Oana – ordine, Paul – punctualitate etc.), după care să paseze
mingea unui coleg. Încheiaţi exerciţiul după ce fiecare elev s-a prezentat sau la expirarea
timpului.
2. Copăcelul abilităţilor mele – 10 minute
Elevii se vor aşeza în bănci. Distribuiţi foile cu Copăcelul abilităţilor mele din Anexa 1.
Explicaţi elevilor că trebuie să răspundă cât mai sincer la toate întrebările, pentru că acest
exerciţiu îi ajută să se cunoască mai bine.
3. Discuţii pe marginea răspunsurilor date – 10 minute
Discuţia ar putea fi ghidată astfel încât:


cât mai mulţi elevi să aibă ocazia să-şi prezinte răspunsurile;



fiecare elev care-şi prezintă copăcelul să spună şi care sunt calităţile / trăsăturile
care-l fac să poată face / să nu poată face anumite lucruri;

La final, punctaţi făcând o listă pe tablă sau pe o foaie mare de hârtie, aptitudinile,
abilităţile şi priceperile menţionate de elevi.
4. Explicarea termenilor „abilitate” şi „aptitudine” – 5 minute
Prezentaţi termenii pe marginea informaţiilor de la capitolul cu acelaşi titlu din Manualul
elevului. Se pot folosi câteva slide-uri.
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5. Aplicaţie din manual – 15 minute
Având manualele deschise la tema Aptitudini şi abilităţi, cereţi elevilor să bifeze acele
descrieri care li se potrivesc şi să dea exemplu de cel puţin 2 ocupaţii (profesii) pentru
care sunt necesare aptitudinile bifate. Câţiva elevi, în funcţie de încadrarea în timp, vor
prezenta aptitudinile / abilităţile bifate şi meseriile numite.
6. Încheiere – 5 minute
Explicaţi elevilor faptul că o aptitudine destul de importantă pentru viaţa unui om şi
pentru cariera lui o reprezintă inteligenţa, menţionând că există mai multe tipuri de
inteligenţă (Vezi Anexa 2 – Inteligenţele multiple). Puteţi distribui elevilor fişe cu
Inventarul Inteligenţelor multiple, rugându-i să le completeze pentru activitatea următoare.
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Anexă

COPĂCELUL
ABILITĂŢILOR MELE
- fişă de lucru -

Imaginează-ţi că acest copac eşti tu. Completează răspunsurile la întrebările de pe
fiecare ramură:

Ce nu îmi place să fac dar ştiu
să fac?

Ce îmi place să fac dar nu ştiu
să fac şi mi‐ar plăcea să învăţ?

Ce preţuiesc cel mai mult în
viaţă?

Ce nu ştiu să fac dar mi se
cere?

Ce îmi place să fac şi ştiu să
fac?
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INTELIGENŢA - Aptitudine generală
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să numească tipurile de inteligenţă din Teoria Inteligenţelor Multiple;
O2. Să exerseze deprinderi de autoexplorare şi autocunoaştere;
O3. Să exerseze deprinderi de lucru în grup.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, jocul
Resurse: fişe Inventarul inteligenţelor multiple, manuale, foi şi instrumente de scris, culori şi
orice alte materiale care consideraţi că ar putea face mai interesantă aplicaţia de la punctul 3.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Cine sunt?” – 5 minute
Cereţi elevilor să se prezinte spunând primul lucru care le vine în cap despre ei.
2. Inventar Inteligenţe multiple – 10 minute
Distribuiţi elevilor fişele cu Inventarul Inteligenţelor multiple şi explicaţi-l că trebuie au
cca. 5 minute să citească cu atenţie fiecare descriere şi să le încercuiască / bifeze pe cele
care li se potrivesc cel mai bine. Afişaţi la loc vizibil descrierea inteligenţelor din Anexa 2
din paginile anterioare astfel încât fiecare elev să-şi poată identifica tipul/tipurile de
inteligenţă caracteristice. Cereţi-le să se grupeze în funcţie de inteligenţa predominantă.
3. Aplicaţie Inteligenţe multiple – 30 minute
Explicaţi elevilor că în şcoală se va organiza o activitate de amploare pe tema „Profesii de
viitor!”. Pentru această activitate, fiecare grup va avea o sarcină de lucru adaptată
inteligenţei specifice, astfel:
• Grupul cu inteligenţă lingvistică / verbală: Elaboraţi un anunţ pentru mediatizarea
activităţii.
• Grupul cu inteligenţă logico-matematică: Exprimaţi matematic (prin formule, grafice,
numere etc.) ideea activităţii.
• Grupul cu inteligenţă spaţial-vizuală: Realizaţi un poster pentru activitate.
• Grupul cu inteligenţă muzicală-ritmică: Compuneţi un imn, un fond muzical sau un ritm
care să însoţească această activitate.
• Grupul cu inteligenţă corporal - kinestezică: Mimaţi diverse profesii de viitor.
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• Grupul cu inteligenţă naturalistă: Găsiţi asemănări şi deosebiri dintre profesiile de viitor
şi fenomene din natură, din lumea animalelor, păsărilor sau insectelor.
• Grupul cu inteligenţă interpersonală: Alcătuiţi un plan de desfăşurare a acestei campanii
care să includă modalităţi de motivare a elevilor şi cadrelor didactice să participe la
activitate.
• Grupul cu inteligenţă intrapersonală: Ascultă cu atenţie ideile celorlalte grupuri şi îşi
notează punctele tari şi punctele slabe. Propune îmbunătăţiri sau diferite schimbări ale
strategiei, resurselor, obiectivelor etc.
Grupurile îşi vor prezenta creaţiile în faţa celorlalţi colegi. Oferiţi feed-back constructiv.
4. Încheiere – 5 minute
Concluzionaţi, explicându-le elevilor faptul că nici una din inteligenţe nu este mai bună
decât altele şi că cel mai important este ca fiecare să-şi cunoască potenţialul şi să încerce
să-şi dezvolte o inteligenţă variată.
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Anexa 1

Inventar Inteligenţe multiple

Încercuieşte acele afirmaţii care consideri că te carcaterizează acum.
Cred că cel mai mult mă caracterizează:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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am un vocabular bine dezvoltat
povestesc ca să explic
particip activ la discuţii/dezbateri în grup
scriu cu uşurinţă (proză/poezie/articole)
îmi place să citesc; caut/împrumut cărţi
• pot să traduc ceva într-o formulă matematică
• elaborez/deduc modele şi simetrii şi folosesc analogia pentru a explica
• compun probleme
• demonstrez ceva utilizând scheme
• înţeleg cauzalitatea/relaţiile
desenez pentru a explica/demonstra
dispun de o percepţie vizuală corectă din mai multe unghiuri
mă orientez în spaţiu
creez cu uşurinţă imagini mentale
cunosc/recunosc locul obiectelor în spaţiu
• îmi controlez cu uşurinţă mişcările
• particip cu plăcere la jocurile de rol
• mimez uşor
• dansez/agreez exerciţiile fizice
• manifest nevoie de mişcare
dovedesc sensibilitate la sunete
creez melodii şi ritmuri
confecţionez un „instrument muzical" şi îl folosesc pentru a explica ceva
indic modele ritmice, fredonez
reacţionez imediat la muzică
• manifest sensibilitate şi atenţie faţă de ideile / comportamentele / sentimentele
persoanelor din jur
• cooperez bine în grupul de lucru
• înţeleg problemele celorlalţi şi mediez conflictele
• explic/predau ceva
• comunic, am mulţi prieteni, organizez activităţi
îmi stabilesc un ţel şi îl urmăresc cu perseverenţă
ţin un jurnal; am nevoie de propriul meu spaţiu şi de timp liber
îmi recunosc punctele tari şi pe cele slabe (ştiu ce pot şi ce nu pot să fac)
descriu caracteristicile persoanelor care mă ajută la ceva
sunt reflexiv şi analitic
• observ şi notez
• descriu schimbările din mediul înconjurător
• îmi place să cresc/îngrijesc animale, plante
• desenez/fotografiez obiecte din natură
• clasific/operez cu categorii clar definite

Anexa 2
Teoria inteligenţelor multiple a lui Gardner8
Inteligenţa verbală / lingvistică – aceasta reprezintă capacitatea de a folosi eficient
cuvintele, fie în registrul oral (ca moderator TV, orator, politician, povestitor), fie în registrul
scris (ca jurnalist, dramaturg, poet, editor). Un om cu inteligenţă verbală preferă în mod
deosebit să citească, să scrie, să povestească, să facă jocuri de cuvinte.
Inteligenţa logică / matematică – aceasta include capacitatea de a utiliza raţionamente
inductive şi deductive, de a rezolva probleme abstracte, de a înţelege relaţiile complexe dintre
concepte, idei şi lucruri. Acest tip de inteligenţă cuprinde şi capacitatea de a clasifica, a
anticipa, a stabili priorităţi, a formula ipoteze ştiinţifice şi a înţelege relaţiile de cauzalitate.
Inteligenţa vizuală / spaţială – această inteligenţă a „imaginilor şi tablourilor” cuprinde
capacitatea de a percepe corect lumea înconjurătoare pe cale vizuală, precum şi capacitatea de
a recrea propriile experienţe vizuale. Oamenii cu inteligenţă spaţială au capacitatea de a
percepe cu deosebită acuitate culorile, liniile, formele, spaţiul şi relaţiile dintre aceste
elemente. De asemenea, ei pot vizualiza şi pot reprezenta grafic imagini în spaţiu.
Inteligenţa corporală / kinestezică – aceasta este inteligenţa la nivelul corpului şi al mâinilor
care ne permite să controlăm şi să interpretăm mişcările corpului, să manevrăm obiecte, să
realizăm coordonarea. Acest tip de inteligenţă include deprinderi fizice speciale precum
coordonarea, echilibrul, dexteritatea, forţa, flexibilitatea, viteza.
Inteligenţa muzicală / ritmică – acest tip se conturează prin gradul de sensibilitate pe care
individul îl are la sunet şi prin capacitatea de a răspunde emoţional la acest tip de stimuli. Unii
oameni sunt capabili să creeze variaţiuni pornind de la un inventar limitat de sunete, să cânte
la un instrument, să compună.
Inteligenţa interpersonală – aceasta reprezintă abilitatea de a sesiza şi de a evalua cu
rapiditate stările, intenţiile, motivaţiile şi sentimentele celorlalţi. Aceasta include înţelegerea
expresiei faciale, a inflexiunilor vocii, a gesturilor; include şi capacitatea de a distinge între
diferite tipuri de relaţii interpersonale şi de a reacţiona eficient. Acest tip de inteligenţă
implică deprinderi şi abilităţi de comunicare verbală şi nonverbală, de colaborare, de
8

Teoria inteligenţelor multiple a fost formulată de psihologul Howard Gardner în cartea Frames of Mind: The
Theory of Multiple Intelligences (1983).
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rezolvare a conflictelor, de lucru în grup, de leadership, de a-i motiva pe ceilalţi.
Inteligenţa intrapersonală – aceasta presupune capacitatea de a avea o reprezentare de sine
corectă (de a cunoaşte propriile calităţile şi punctele slabe), de a avea conştiinţa stărilor
interioare, a propriilor intenţii, motivaţii, de a-ţi cunoaşte temperamentul şi dorinţele,
capacitatea de autodisciplină, autoînţelegere şi autoevaluare. Un om cu acest tip de inteligenţă
îşi petrece timpul reflectând, gândind, autoevaluându-se.
Inteligenţa naturalistă – aceasta este sesizabilă la oamenii care învaţă cel mai bine prin
contactul direct cu natura, în aer liber. Acestora le place să alcătuiască proiecte la ştiinţe
naturale, să observe viaţa păsărilor, alcătuirea insectarelor, îngrijirea copacilor sau a
animalelor.
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Deprinderile de lucru
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să definească „deprinderea”
O2. Să exemplifice deprinderi de lucru;
O3. Să explice cum se dezvoltă deprinderile;
O4. Să exerseze deprinderi de autoexplorare şi autocunoaştere;
O5. Să exerseze deprinderi comunicare.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul
Resurse: mingiuţe de culori şi greutăţi diferite, manuale sau fişe cu tabelul din manual, foi şi
instrumente de scris, culori.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Mingiuţele Federale” – 5 minute
Elevii stau în picioare, în cerc şi au mai multe mingiuţe de culori şi greutăţi diferite. Ei
aruncă mingiuţele de la unul la altul, având grijă să nu cadă pe jos. Treptat se creşte
ritmul.
2. Introducere în temă – 5 minute
Cereţi elevilor să se gândească la exerciţiul anterior şi să spună de ce cred că unii copii au
prins mai uşor mingiuţele. Explicaţi-le că acest lucru se întâmplă când au dezvoltate
anumite deprinderi cum ar fi cea de manipulare a obiectelor.
3. Clarificarea termenului de „deprindere” – 5 minute
Cereţi elevilor să răspundă la întrebarea: “Ce deprinderi îmi dezvolt la fiecare oră de
şcoală?” Puteţi nota într-o schemă, pe tablă, deprinderile dezvoltate la fiecare disciplină.
(Vezi tabelul din Manual). Concluzionaţi definind termenul deprindere ca obişnuinţă,
obicei, uşurinţa cu care facem ceva ce am exersat, dexteritate.
4. Ciorchine „Deprinderi căutate de angajatori” – 10 minute
Desenaţi pe tablă sau pe o foaie mare de hârtie un ciorchine ca în schema din Anexă.
Cereţi elevilor să numească deprinderile de lucru cele mai căutate de către angajatori,
indiferent de domeniu. Încurajaţi-i să dea răspunsuri descriptive, în care să explice în ce
constă deprinderea.
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5. Aplicaţie din manual – 10 minute
Distribuiţi elevilor fişele cu tabelul de la exerciţiul din manual şi explicaţi-l este foarte
important să se gândească bine şi să completeze toate coloanele din tabel.
6. Discuţii pe marginea răspunsurilor din fişă – 15 minute
Discutaţi cu elevii mai ales despre ce pot face pentru a-şi dezvolta anumite deprinderi
importante în orice meserie, cum ar fi: deprinderi de comunicare şi ascultare, deprinderi
de lucru pe calculator etc. Daţi ocazia cât mai multor elevi să-şi prezinte fişele. Punctaţi
faptul că orice deprindere se dezvoltă prin exerciţiu.
7. Încheiere – 5 minute
Cereţi fiecărui elev să spună ce deprindere ar trebui să-şi dezvolte în primul rând şi care
este primul lucru pe care-l va face pentru asta.
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Anexa 1

SCHEMĂ MODEL

1
1

1

1

1

Deprinderi
căutate de
angajatori

1

1

1

1
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Interesele
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a să u a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să explice termenul „interese”
O2. Să descrie pe scurt cele 6 tipuri de personalitate după Holland;
O3. Să-şi identifice interesele dominante;
O4. Să exerseze deprinderi de autoexplorare şi autocunoaştere;
O5. Să exerseze deprinderi de lucru în grup.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul
Resurse: fişe cu Chestionarul de interese, foi şi instrumente de scris.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Mă interesează... şi nu mă interesează...”– 5 minute
Cereţi fiecărui elev să completeze propoziţia „Mă interesează... şi nu mă
interesează...”astfel încât să i se potrivească. (Exemplu: Mă interesează ce spun colegii
despre mine şi nu mă interesează dacă într-o zi iau o notă proastă.)
2. Completare de chestionar – 10 minute
Distribuiţi elevilor foile cu Chestionarul intereselor după Holland (Anexa 1) şi explicaţi că
trebuie să răspundă cu DA pentru ocupaţiile care-i interesează şi cu NU pentru cele care
nu li se par interesante sau care le sunt indiferente.
3. Prezentarea teoriei lui John Holland – 10 minute
Prezentaţi cele 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 aptitudini 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, domeniul
social, cultural etc.). Au abilităţi matematice şi ştiinţifice şi preferă să lucreze singuri
pentru rezolvarea de probleme.
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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 grupuri, să lucreze în echipă. Evită activităţile ştiinţifice sau domeniile
care implică o muncă foarte dificilă, 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.
Concluzionaţi că nu există tipuri pure de interese, ci combinaţii ale acestora.
4. Discuţie pe marginea interpretărilor chestionarelor – 10 minute
Explicaţi-le că, în funcţie de litera la care au încercuit mai mulţi de DA, îşi pot afla tipul /
tipurile de interese dominante. Cereţi-le să se grupeze în funcţie de rezultatele obţinute în
6 grupuri de lucru. Punctaţi pentru fiecare grup în parte caracteristicile predominante.
5. Aplicaţie – 10 minute
Cereţi fiecărui grup să identifice cât mai multe meserii / profesii care li s-ar potrivi în
funcţie de interesele manifestate. Listele vor fi afişate şi prezentate
6. Încheiere – 5 minute
Cereţi fiecărui elev să numească un lucru nou pe care l-a aflat în această activitate.
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Anexă

Chestionarul de interese
Holland

Bifează DA pentru activităţile pe care ţi-ar plăcea să le faci,
să u NU pentru activităţile pe care nu ţi-ar plăcea să u care îţi sunt indiferente.
A.
Activitate

DA

NU

DA

NU

să repari obiecte electrice
să repari automobile
să repari diverse instrumente
să faci obiecte din lemn
să cresc animale intr-o ferma
să folosesc utilaje pentru prelucrări metalice
să fiu ghid la vânătoare său la pescuit
să urmez un curs de vânzări
să urmez un curs de desen tehnic
să urmez un curs de prelucrare a lemnului
să urmez un curs de mecanica auto
TOTAL
B.
Activitate
să citesc cărţi să u reviste ştiinţifice
să lucrez intr-un laborator
să lucrez la un proiect ştiinţific
să fac o cercetare
să lucrez cu instrumente de laborator şi substanţe chimice
să citesc despre subiecte deosebite din pura curiozitate
să aplic matematica în probleme practice
să urmez un curs de fizica
să urmez un curs de chimie
să urmez un curs de matematica
să urmez un curs de biologie
TOTAL
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C.
Activitate

DA

NU

DA

NU

DA

NU

să schiţez, să desenez, să pictez
să joc intr-o piesă de teatru
să fac design de mobilier să u vestimentar
să cant intr-o formaţie, grup să u orchestra
să cant la un instrument muzical
să scriu pentru o revista să u un ziar
să fac portrete să u fotografii
să scriu romane să u piese de teatru
să scriu să u să citesc poezie
să urmez un curs de arta
să fac aranjamente muzicale să u să compun muzica de orice fel
TOTAL
D.
Activitate
să mă aflu în compania unor educatori să u terapeuţi importanţi
să citesc articole să u cărţi de sociologie
să lucrez pentru Crucea Roşie
să ii ajut pe alţii în problemele lor personale
să am grija de copii
să studiez delicventa juvenila
să predau la colegiu să u facultate
să citesc cărţi de psihologie
să ajut persoanele cu dezabilităţi
să urmez un curs despre relaţiile umane
să predau la liceu
TOTAL
E.
Activitate
să-i influenţez pe ceilalţi
să vând ceva
să pornesc propriile mele afaceri să u servicii
să învăţ strategii pentru succesul în afaceri
să particip la un curs pe teme de vânzări
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să particip la un curs de administraţie şi conducere
să fiu manager de proiect
să supervizez munca altora
să întâlnesc persoane cu funcţii de conducere şi lideri
să conduc un grup pentru a-si atinge obiectivele
să conduc o campanie politica
TOTAL
F.
Activitate
să completez formulare de impozite şi taxe
să dactilografiez diverse documente şi scrisori
să operez cu numere în afaceri şi contabilitate
să lucrez cu orice fel de maşină de calcul
să ţin evidenta detaliata a cheltuielilor
să pun la punct un sistem de evidenţă
să urmez un curs de afaceri
să urmez un curs de contabilitate
să urmez un curs de matematica aplicata în comerţ
să fac operare pe calculator
să ţin o gestiune de materiale sau produse
TOTAL
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DA

NU

Valorile
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a să u a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să explice termenul „valori”
O2. Să enumere valori importante pentru ei;
O3. Să-şi identifice valorile specifice meseriei/profesiei pe care şi-o doresc;
O4. Să identifice acţiuni şi comportamente care susţin respectarea unor valori;
O5. Să exerseze deprinderi de autoexplorare şi autocunoaştere;
O6. Să exerseze deprinderi de comunicare.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul
Resurse: fişe de lucru, instrumente de scris, listă cu valori
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Sunt mândru pentru că...”– 5 minute
Cereţi fiecărui elev să completeze propoziţia „Sunt mândru pentru că...”astfel încât să i
se potrivească. (Exemplu: Sunt mândru pentru că azi am ajutat o colegă să îşi cureţe
trandafirii din grădină.)
2. Exerciţiu pentru clarificarea termenului „valori” – 5 minute
Citiţi elevilor exemplul din manual: “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.” Cereţi-le să rezolve exerciţiul din
manual: “Dacă ai fi în locul filozofului grec Platon, ce valori ai declara vameşului?
Numeşte primele 3 valori sau lucruri importante pentru tine, nu neapărat dintre exemplele
date mai sus.
Definiţi termenul „valori” ca fiind credinţele stabile ale unui om ilustrate prin felul de a se
comporta şi prin stilul său de viaţă (idealuri morale, scopuri ale acţiunii). Puteţi da
exemple. (cinstea – spun adevărul, îmi ţin cuvântul dat).
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3. Aplicaţie din manual – 10 minute
Scrieţi pe tablă (sau afişaţi o listă realizată anterior pe o foaie mare) un număr cât mai
mare de exemple de valori pe care le poate avea un om: tradiţia, realismul, simţul practic,
independenţa, imaginaţia, cooperarea, generozitatea, altruismul, asumarea riscurilor,
competiţia, stabilitatea, eficienţa, statutul, bunăstarea, acordarea de ajutor altora,
creativitatea, aventura etc.
Cereţi elevilor să completeze fişa din Anexa 1. Explicaţi că trebuie să aleagă dintre
valorile exemplificate sau pot adăuga altele.
4. Discuţie pe marginea răspunsurilor date în fişele de lucru – 20 minute
Daţi cuvântul cât mai multor elevi să-şi prezinte răspunsurile şi stimulaţi dialogul între
elevi, astfel încât feedback-ul să vină întâi de la colegi şi abia apoi de la dumneavoastră.
Puneţi accentul în discuţie pe acţiunile pe care le facem pentru a respecta anumite valori
caracteristice unor profesii. De exemplu: Un judecător trebuie să facă dreptate. Astfel,
pentru această profesie, o valoare ar putea fi corectitudinea. Acţiuni care susţin această
valoare – îmi ţin întotdeauna cuvântul dat, îi respect pe ceilalţi chiar dacă sunt diferiţi sau
mă jignesc etc.
Dacă timpul permite, puteţi încerca să-i stimulaţi pe elevi să identifice profesii/meserii
care au la bază aceleaşi valori.
5. Încheiere – 5 minute
Cereţi fiecărui elev să numească cea mai importantă valoare a lui.
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Anexa 1

FIŞĂ DE LUCRU

Profesia / meseria pe care mi-o doresc .............................................................................

Valori importante în această profesie /

Acţiuni care dovedesc că acestea sunt valorile

meserie

după care mă orientez
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Scopurile
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a să u a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să explice relaţia între interese, valori şi scopuri;
O2. Să-şi formuleze scopuri realiste;
O3. Să numească câteva reguli de respectat în stabilirea scopurilor.
O4. Să exerseze deprinderi de autoexplorare şi autocunoaştere;
O5. Să exerseze deprinderi de lucru în grup.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul
Resurse: manuale sau fişe de lucru, instrumente de scris.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Atinge punctele”– 5 minute
Cereţi elevilor să spună un lucru pe care şi-au propus să-l facă în această săptămână.
2. Explicarea relaţiei între interese, valori şi scopuri – 5 minute
Explicaţi elevilor termenii “interese”, “valori” şi “scopuri”, punctând legătura care există
între acestea. Interesele sunt preferinţe ale unei persoane, ceea ce este mai important
pentru acea persoană la un moment dat în viaţa sa. Valorile unui om sunt credinţele lui
stabile ilustrate prin felul de a se comporta şi prin stilul său de viaţă. Sistemul de valori
reprezintă şi sistemul de reguli după care se conduce un om. Valorile constituie sursa
motivelor în alegerile pe care le face fiecare dintre noi. Scopurile reprezintă paşii pe care
trebuie să îi faci sau etapele pe care le urmezi pentru a obţine ceea ce îţi doreşti.
3. Aplicaţie Ce fac ca să-mi ating scopul ...? – 10 minute
Stabiliţi de comun acord cu elevii un scop comun pe care îl au toţi sau majoritatea dintre
ei (Exemplu: să intre la liceu, să ia notă mare la teze etc.). Lucraţi cu întreaga clasă
realizând pe tablă o schemă sau o listă cu cele mai importante lucruri / acţiuni pe care
trebuie să le facem pentru a ne atinge un scop. Punctaţi la final cele mai importante
aspecte de reţinut pentru atingerea unui scop:
1. Să-ţi planifici bine acţiunile, iar scopurile pe perioade lungi să le împarţi în paşi
mai mici!
2. Să ai cât mai multe informaţii în legătură cu parcurgerea paşilor propuşi!
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3. Să-ţi planifici bine timpul zilnic, săptămânal, lunar, anual!
4. Să-ţi stabileşti scopuri realiste!
5. Să ai curaj să rişti („cine nu riscă, nu câştigă”)!
4. Aplicaţie din manual „Ce scopuri îţi propui?” – 10 minute
Cereţi elevilor să deschidă manualele la tabelul de la capitolul Scopuri (sau distribuiţi fişa
din Anexa 1) şi să completeze tabelul.
5. Lucrează cu colegul de bancă – 15 minute
Formaţi echipe de colegi de bancă. Fiecare dintre elevi are 5 minute la dispoziţie să-i
prezinte coechipierului planul lui şi să primească feedback de la acesta. Explicaţi-le faptul
că este bine să încerce să facă cel puţin o sugestie de îmbunătăţire a activităţilor pe care şi
le-a propus colegul de bancă pentru fiecare scop, astfel încât fiecare să aibă de câştigat.
Pe parcursul exerciţiului treceţi pe la fiecare echipă şi acordaţi sprijin. Este important ca la
finalul activităţii, fiecare elev să aibă un plan realist, concis şi clar pentru atingerea
scopurilor propuse.
6. Încheiere – 5 minute
Cereţi fiecărui elev să-i mulţumească colegului, în faţa întregii clase, pentru cel mai bun
sfat pe care i l-a dat.
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Anexa 1

FIŞĂ DE LUCRU

Ce scopuri îţi propui?

În dezvoltarea personală
(comportament, deprinderi,
calităţi, abilităţi)

În relaţiile cu familia

La şcoală

În ceea ce priveşte stilul de viaţă
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anual

lunar

zilnic

Importanţa cunoaşterii de sine pentru alegerea carierei
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să exerseze deprinderi de autoexplorare şi autocunoaştere;
O2. Să exerseze deprinderi autoprezentare.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul
Resurse: fişe BLAZON, culori şi instrumente de scris, postit-uri de 2 culori
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Numărarea prin gesturi”– 5 minute
Elevii stau în cerc şi numără din 3 în 3. Când se termină, numărarea se reia înlocuind cifra
1 cu o bătaie din palme. În tura următoare, 2 este înlocuit cu 1 pocnit din degete şi apoi şi
3 este înlocuit cu o bătaie din picior. Cei care greşesc, ies din joc.
2. Aplicaţie BLAZONUL – 15 minute
Împărţiţi elevilor fişele din Anexa 1 şi explicaţi că trebuie să-şi realizeze un blazon care
să-i reprezinte în alegerea carierei. Fiecare va lucra individual, iar la finalizarea sarcinii va
lipi blazonul într-un loc vizibil în sala de clasă. Încurajaţi elevii să se reprezinte cât mai
creativ, nu doar prin simpla scriere a răspunsurilor.
3. Exerciţiu de prezentare – 20 minute
Fiecare elev se va prezenta colegilor, cât mai creativ, cuprinzând cât mai multe elemente
din Blazon. Daţi feedback constructiv fiecărui elev mai ales în ceea ce priveşte profesia
trecută pe blazon şi în ceea ce priveşte potrivirea acesteia cu propriile trăsături.
4. Încheiere – 5 minute
Cereţi elevilor se gândească la întreaga activitate şi să scrie pe postit-uri de culori diferite
„O idee care le-a rămas în minte” şi „Un sentiment sau o emoţie pe care au trăit-o”. Postiturile vor fi lipite pe tablă.
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Anexa 1

BLAZON

NUMELE ŞI PRENUMELE:
PROFESIA/MESERIA PE CARE MI‐O DORESC
NUMELE

APTITUDINILE MELE

CALITĂŢILE MELE

PUNCTELE MELE SLABE

ABILITĂŢILE MELE

TIPUL DE INTELIGENŢĂ PE CARE ÎL AM

DEPRINDERILE MELE DE LUCRU

INTERESELE MELE

VALORILE MELE

SCOPURILE MELE
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Autocunoaştere şi dezvoltare personală
TEMA II

CUM MĂ FAC ÎNŢELES
ŞI
CUM ÎI ÎNŢELEG EU PE CEI CU CARE
LUCREZ?

1. Forme şi moduri de comunicare în carieră
2. Dificultăţi de comunicare şi modalităţi de a le depăşi
3. Importanţa comunicării în carieră
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Forme şi moduri de comunicare în carieră
Complexitate: Nivel I
Clasa: a VI-a sau a VII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să definească comunicarea din perspectiva carierei;
O2. Să numească cât mai multe forme/moduri de comunicare importante în carieră şi nu
numai;
O3. Să recunoască forme/moduri de comunicare în exemple concrete;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul
Resurse: foi de scris, fişe cu situaţiile exemplu/manuale şi instrumente de scris, coli colorate
cu formele de comunicare, tablă / flipchart, cretă/markere
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Interviu prin gesturi” – 15 minute
Cereţi elevilor să lucreze în perechi. Fiecare copil trebuie să afle cât mai multe lucruri
despre coechipier având voie să folosească doar gesturile în formularea întrebărilor /
răspunsurilor.
În măsura timpului disponibil, cât mai mulţi elevi vor spune colegilor ce au aflat despre
colegul lor de echipă.
Discutaţi cu clasa despre cât de greu le-a fost să realizeze acest exerciţiu.
2. Analiză de situaţii – 25 minute
Împărţiţi clasa în 4-6 echipe, în funcţie de câţi elevi sunt (este recomandat să nu aveţi mai
mult de 4-5 elevi într-un grup de lucru). La gupele pare daţi situaţia II din manual, iar la
grupele impare daţi situaţia I. Cereţi elevilor să citească cu atenţie exemplele şi să noteze
pe o foaie mare formele/modurile de comunicare întâlnite – verbală, prin gesturi,
tonalitate, mimică, prin vestimentaţie sau distanţă etc. Lăsaţi 10 minute pentru analiză.
Cereţi grupurilor impare şi respectiv pare să se reunească şi să reia analiza, de această dată
realizând o listă comună. Fiecare grup îşi va alege un reprezentant care va prezenta în faţa
clasei lista concepută de grupul din care face parte. Discutaţi fiecare idee, daţi posibilitatea
copiilor să-şi argumenteze răspunsurile.
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3. Definirea comunicării din perspectiva carierei – 5 minute
Cereţi elevilor să definească termenul de “comunicare” din perspective carierei. Scrieţi pe
tablă definiţia general acceptată.
4. Încheiere – 5 minute
Aşezaţi pe jos, în spaţiul clasei, coli de hârtie colorată pe care sunt trecute câte o formă de
comunicare. Cereţi elevilor să aşeze pe coala de hârtie pe care este scrisă cea mai
importantă formă de comunicare pentru profesia / meseria pe care ar vrea să o aleagă. Daţi
ocazia la câţi mai mulţi să-şi argumenteze părerea.
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Convorbirea telefonică este pasul care-ţi DESCHIDE sau
ÎNCHIDE drumul spre angajare
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să exemplifice situaţii în carieră în care apare comunicarea telefonică;
O2. Să numească reguli pentru o convorbire telefonică reuşită;
O3. Să-şi evalueze priceperea de a realiza o convorbire telefonică reuşită;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, joc de rol, lucru pe
grupe
Resurse: foi de scris, fişe de lucru şi instrumente de scris, fişe cu chestionarul / manuale.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Părerea mea” –5 minute
Cereţi elevilor să se poziţioneze în 2 echipe – ACRORD cu afirmaţia din titlu şi
DEZACORD cu afirmaţia din titlu. Explicaţi argumentat şi exemplificat titlul.
2. Regulile unei convorbiri telefonice reuşite – 25 minute
Împărţiţi clasa în 4 grupe de lucru şi cereţi fiecărui grup să completeze o fişă din anexe.
Fiecare grup îşi va alege un reprezentant care va prezenta în faţa clasei lista concepută de
grupul din care face parte. Colegii din celelalte grupuri pot adresa întrebări sau pot face
completări. Discutaţi fiecare idee, daţi posibilitatea copiilor să-şi argumenteze
răspunsurile. Citiţi împreună cu elevii / prezentaţi tabelul din manual.
3. Autoevaluarea priceperii de comunicare la telefon – 15 minute
Cereţi elevilor să răspundă la întrebările chestionarului din manual. Ajutaţi-i să-şi
calculeze punctajul. Discutaţi exemple concrete de răspunsuri greşite.
4. Joc de rol – 10 minute
Solicitaţi 2 elevi voluntari care să simuleze o discuţie telefonică pentru a obţine cât mai
multe informaţii despre un loc de muncă vacant - ex. loc de muncă în vânzări în vacanţa
de vară. Discutaţi cu toată clasa pe marginea jocului de rol.
5. Încheiere – 5 minute
Cereţi fiecărui copil să spună cel mai important lucru pe care l-a învăţat în această
activitate.
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Anexe

Fişa CE SPUN?

Gândiţi-vă la o convorbire telefonică în care ai ceva de transmis sau de aflat!
(Ex. Daţi telefon pentru a obţine o informaţie de la secretariatul şcolii sau pentru a vă
programa la un interviu pentru un post despre care aţi aflat dintr-un anunţ din ziar.)

.............................................................................
.............................................................................
.....................................................................................
.....................................................................
.............................................................................
.....................................................................................
.....................................................................

Fişa CUM SPUN?
Gândiţi-vă la o convorbire telefonică în care ai ceva de transmis sau de aflat!
(Ex. Daţi telefon pentru a obţine o informaţie de la secretariatul şcolii sau pentru a vă
programa la un interviu pentru un post despre care aţi aflat dintr-un anunţ din ziar.)

.............................................................................
.............................................................................
.....................................................................................
.....................................................................
.............................................................................
.....................................................................................
.....................................................................
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Fişa CUM ASCULT?

Gândiţi-vă la o convorbire telefonică în care ai ceva de transmis sau de aflat!
(Ex. Daţi telefon pentru a obţine o informaţie de la secretariatul şcolii sau pentru a vă
programa la un interviu pentru un post despre care aţi aflat dintr-un anunţ din ziar.)

.............................................................................
.............................................................................
.....................................................................................
.....................................................................
.............................................................................
.....................................................................................
.....................................................................

Fişa CUM REACŢIONEZ?
Gândiţi-vă la o convorbire telefonică în care ai ceva de transmis sau de aflat!
(Ex. Daţi telefon pentru a obţine o informaţie de la secretariatul şcolii sau pentru a vă
programa la un interviu pentru un post despre care aţi aflat dintr-un anunţ din ziar.)

.............................................................................
.............................................................................
.....................................................................................
.....................................................................
.............................................................................
.....................................................................................
.....................................................................
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E-mail-ul care-ţi DESCHIDE sau ÎNCHIDE drumul spre
angajare
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să exemplifice situaţii în carieră în care apare comunicarea electronică;
O2. Să numească reguli pentru o comunicare electronică reuşită;
O3. Să-şi exerseze deprinderi de concepere şi redactare a unui e-mail într-o situaţie de
carieră;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, studiu de caz
Resurse: tablă/flipchart, cretă/markere, foi, instrumente de scris, manuale.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Numărătoarea prin gesturi” – 10 minute
Cereţi elevilor să stea în picioare şi să numere, pe rând până la 5. La runda a doua se
înlocuieşte 1 cu o bătaie din palme, cifrele 2,3,4,5 rostindu-se normal. La runda 3 se
înlocuieşte 1 ca anterior şi 2 cu o pocnitură din degete, cifrele 3,4,5 rostindu-se normal. La
runda 4, cifrele 1 şi 2 se înlocuiesc ca anterior, iar în loc de 3 se va bate din picior, cifrele
4,5 rostindu-se normal. La runda 5, cifrele 1,2,3 se fac printr-o bătaie din palme, o
pocnitură din degete, o bătaie din picior, iar 4 este înlocuit cu o săritură ca mingea, cifra 5
rostindu-se normal. La ultima rundă, cifrele 1,2,3,4 se realizează prin gesturi iar în loc de
5 se va efectua o piruetă.
2. Exemple de situaţii în care utilizăm e-mail-ul în carieră – 10 minute
Cereţi elevilor să dea cât mai multe exemple de situaţii în care e-mail-ul este utilizat ca
formă de comunicare în viaţa profesională – ca răspuns la un anunţ de angajare, ca
răspuns de mulţumire / felicitare pentru o candidatură reuşită la un post, pentru
comunicarea unui refuz din partea angajatorului/angajatului, pentru solicitare de
informaţii suplimentare etc. Notaţi ideile pe tablă/flipchart.
3. Studiu de caz – 10 minute
Prezentaţi elevilor situaţia exemplu din manual. Realizaţi împreună cu elevii o listă cu
greşelile făcute de Gigi Popeică. Încurajaţi copiii să identifice soluţii pentru fiecare
greşeală menţionată. Scrieţi pe tablă/flipchart răspunsul corectat.
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4. Regulile unui e-mail corect – 10 minute
Citiţi din manual împreună cu elevii / prezentaţi regulile de concepere şi tehnoredactare
ale unui e-mail.
5. Încheiere – 10 minute
Cereţi elevilor să îşi noteze pe o foaie adresa de e-mail pe care şi-o vor realiza pentru
comunicarea oficială şi să conceapă un e-mail pentru a solicita informaţii suplimentare
despre un loc de muncă vacant pe perioada vacanţei de vară – lucrător comercial pe
litoral. Solicitaţi câtorva elevi să citească e-mail-urile concepute. Oferiţi feedback.
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Dificultăţi de comunicare şi modalităţi de a le depăşi
Complexitate: Nivel I
Clasa: a VI-a sau a VII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să numească dificultăţi care pot apărea într-o situaţie de comunicare;
O2. Să recunoască dificultăţi de comunicare în exemple concrete;
O3. Să identifice modalităţi de a depăşi dificultăţi de comunicare;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, ciorchinele
Resurse: povestea, fişă ciorchine, tablă / flipchart, cretă/markere, foile cu răspunsuri, postituri colorate
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Informaţia deformată” – 10 minute
Cereţi 5 voluntari elevi care vor ieşi din sală. Introduceţi înapoi pe unul dintre ei şi spuneţii că va auzi o poveste pe care va trebui să o spună unui coleg. Citiţi-i textul: “Într-o
cameră mică, dintr-o casă din sat, se află mama cu fetiţa ei de doisprezece ani. Mama sta
pe canapea şi împleteşte o pereche de şosete, iar fetiţa este aşezată pe fotoliu şi răsfoieşte
o care mare de poveşti de Fraţii Grimm. Fetiţa este îmbrăcată cu o rochiţă scurtă, roşie cu
un guler mare, alb. Pe fotoliu, lângă copilă, este aşezată cu grijă o păpuşă cu ochi verzi. Pe
perete se află un ceas cu cuc. Cucul tocmai a cântat de 12 ori, anunţând ora mesei.”
Chemaţi în clasă un alt elev voluntar şi rugaţi-l pe primul să-i spună povestea. Apoi, al
doilea o va povesti celui de-al treilea coleg ieşit ş.a.m.d. Ultimul copil care va fi chemat să
intre, va asculta povestea spusă de colegul lui şi apoi o va repovesti colegilor.
Cereţi elevilor să spună ce anume cred că a făcut ca ultima povestire să nu semene cu
povestea citită iniţial.
2. Ciorchinele „Dificultăţi în comunicare” - 10 minute
Desenaţi pe tablă / flipchart un ciorchine ca cel din anexă. Cereţi copiilor să spună cât mai
multe dificultăţi care pot apărea în comunicare. Notaţi fiecare idee şi dacă este necesar
explicaţi-o / exemplificaţi-o împreună cu elevii. Pentru fiecare dificultate, stimulaţi-ii să
găsească soluţii. Notaţi-le şi pe acestea în casetele din exterior.
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3. Comunicare asertivă – 25 minute
Formaţi 8 echipe de câte 2 elevi. Daţi fiecărei echipe cartonaşe cu răspunsurile AŞA DA /
AŞA NU la situaţiile aplicative din tabelul din manual. Prezentaţi pe rând situaţiile şi
cereţi elevilor să citească răspunsurile, întâi AŞA NU şi apoi cel de la AŞA DA. Discutaţi
cu întreaga clasă diferenţele între răspunsuri. Punctaţi avantajele comunicării asertive.
4. Încheiere – 5 minute
Cereţi copiilor să noteze pe câte un postit colorat lucrul care le-a plăcut cel mai mult în
această activitate. Citiţi răspunsurile.
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Anexa

Ciorchinele
„Dificultăţi în comunicare”
- schemă exemplu -

a

Dificultăţi
în
comunicare
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Importanţa comunicării în carieră
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să exerseze deprinderi de comunicare în situaţii de carieră;
O2. Să exerseze abilităţi de lucru în grup;
O3. Să exerseze deprinderi de auto- şi interevaluare;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, ciorchinele
Resurse: povestea, fişă ciorchine, tablă / flipchart, cretă/markere, foile cu răspunsuri, postituri colorate
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Cariera” – 5 minute
Cereţi elevilor să spună pe rând câte un cuvânt care le vine în minte când aud cuvântul
„carieră”.
2. Simulări situaţii de comunicare în carieră - 40 minute
Împărţiţi elevii în 3 grupuri de lucru şi daţi fiecărui grup câte un cartonaş cu o situaţie
(Vezi anexa). Cereţi fiecărui grup să-şi imagineze că este în situaţia descrisă. Va trebui să
prezinte situaţia printr-un joc de rol, iar la final să menţioneze care au fost cele mai
importante situaţii de comunicare şi cum le-au gestionat. Punctaţi elementele care
subliniază importanţa comunicării în carieră.
3. Încheiere – 5 minute
Cereţi copiilor să facă aprecieri constructive referitor la propria activitate şi să ofere
feedback colegilor.
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Anexa

Situaţii de comunicare

Situaţia 1:
Mai mulţi colegi de şcoală s-au dus la un Târg de locuri de muncă sezoniere. Au
terminat clasa a VIII-a şi doresc să se angajeze, cel puţin pentru perioada verii. Nici unul
dintre cei 5 nu doreşte să meargă la liceu şi încă nu sunt hotărâţi ce şcoală profesională / curs
de calificare ar dori să facă. S-a dus să stea de vorbă cu patronul unui magazin. Acesta doreşte
să angajeze manipulanţi şi vânzători.
Imaginaţi dialogul purtat cu angajatorul ştiind că acesta i-a angajat pe toţi, cu contract
pe perioada verii, 4 ore / zi.
Situaţia 2:
Mai mulţi colegi de şcoală au aflat că este un anunţ de locuri de muncă apărut în ziar.
Anunţul este: Angajăm persoane tinere, serioase, care doresc să presteze o activitate antrenată
şi să câştige bine pe perioada verii. Relaţii la tel. 0222 / 344543 sau la adresa de e-mail
office@muncaantrenata.ro. Imaginaţi dialogurile purtate cu angajatorul ştiind că acesta i-a
angajat pe toţi, cu contract pe perioada verii, 4 ore / zi.
Situaţia 3:
Mai mulţi colegi de şcoală doresc să facă voluntariat pe perioada verii la o organizaţie
neguvernamentală pentru a ajuta persoanele în vârstă din localitate să-şi petreacă timpul liber
mai distractiv. Ei ar trebui să însoţească bătrânii de la locuinţele lor până la un parc unde
animatori profesionişti organizează diverse activităţi de petrecere a timpului liber. Imaginaţi
dialogul purtat cu angajatorul ştiind că acesta a angajat doar pe 3 dintre ei, cu toate că ar mai
fi avut locuri disponibile.
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Explorarea carierei
TEMA III

CE PROFESII ÎMI DORESC
ŞI
CE PROFESII MI SE POTRIVESC?

1. Explorarea carierei şi a mediului
2. Trasee educaţionale şi profesionale
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Explorarea carierei şi a mediului

Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să numească cât mai multe ocupaţii / meserii / profesii;
O2. Să aleagă 2 ocupaţii / meserii / profesii pe care ar dori să le urmeze;
O3. Să analizeze ocupaţii / meserii / profesii pe care ar dori să le urmeze;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul individual, lucru în grup
Resurse: coli verzi şi roşii sau anexe multiplicate pe coli colorate, instrumente de scris, coli
flipchart, markere, flipchart/tablă, scotch.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Mi-aş dori să fiu ...?” – 5 minute
Cereţi elevilor să spună ce meserie şi-ar dori cel mai mult.
2. Lista meseriilor – 10 minute
Împărţiţi elevii în 2 grupe. Fiecare grup de lucru va avea ca sarcină listarea a cât mai
multe meserii / ocupaţii. La final, fiecare grup îşi prezintă lista şi se realizează o listă
comună, din care se elimina dublurile.
3. Meseria pe care mi-o doresc – lucru individual 10 minute
Fiecare elev va trebui să-şi amintească ce meserie a numit în exerciţiul de la începutul orei
şi să o scrie pe o coală de hârtie verde. Apoi va trebui să se gândească la o altă meserie pe
care ar putea să o facă şi despre care crede că i-ar plăcea. Aceasta va fi notată pe o coală
de hârtie roşie. Pe fiecare coală de hârtie (pentru fiecare meserie numită) elevii vor trebui
să scrie cât mai multe caracteristici – lucruri pe care le cunosc. Le puteţi da fişa din anexă.
4. Meseria pe care mi-o doresc – lucru în grup 20 minute
Grupaţi elevii care au scris pe coala de hârtie verde aceeaşi meserie sau meserii înrudite.
Explicaţi-le că trebuie să discute cu colegii lor pentru a afla şi alte informaţii despre
profesia pe care şi-o doresc şi să-şi completeze descrierea.
Re-grupaţi elevii, astfel încât să lucreze împreună cei care au scris pe coala de hârtie roşie
aceeaşi meserie sau meserii înrudite. Reluaţi exerciţiul.
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5. Prezentare meserii - 10 minute
În funcţie de timpul disponibil, câţiva elevi care doresc vor citi prezentarea meseriei lor.
6. Încheiere – 5 minute
Cereţi copiilor să spună un lucru pe care l-au aflat nou în această activitate.
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Anexa

Meseria/ocupaţia/profesia
……………………………
Scrie tot ce ştii despre:
• condiţiile de muncă (Unde se desfăşoară activitatea?)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• responsabilităţile locului de muncă (Ce sarcini de muncă vei avea?)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• deprinderile şi aptitudinile necesare (Ce trebuie să ştii şi să ştii să faci?)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• studii minime impuse şi ce şcoli trebuie urmate
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• posibilităţi de angajare în ţară şi în străinătate
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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• limitele posibile de câştig şi alte avantaje
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• oportunităţi de ascensiune în carieră
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• orice alte informaţii pe care le ştii despre această meserie / ocupaţie / profesie
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Explorarea carierei şi a mediului (2)
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să aleagă 2 ocupaţii / meserii / profesii pe care ar dori să le urmeze;
O2. Să formuleze 10 întrebări pe care le-ar pune unei persoane angajate pe un post pe care
şi l-ar dori;
O3. Să conştientizeze legătura între tipurile de personalitate după Holland şi modalitatea
de informare despre carieră.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, lucru în grup
Resurse: coli, instrumente de scris, coli flipchart, markere, flipchart/tablă, scotch, manuale.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Lanţul meseriilor?” – 5 minute
Un elev va numi o meserie / profesie. Colegul de bancă va trebui să numească o meserie /
profesie care începe cu litera din faţa sau de după litera cu care a început denumirea
meseriei / profesiei anterioare ş.a.m.d. (Ex. Elev 1 – Croitor; Elev 2 – Bucătar; Elev 3 –
Antrenor; Elev 4 - Brutar; etc. sau Elev 1 – Croitor; Elev 2 – Dentist; Elev 3 – Cântăreţ;
Elev 4 – Dulgher; Elev 5 – Economist etc.)
2. Lista meseriilor – 20 minute
Cereţi elevilor să noteze meseria pe care şi-o doresc să o aibă. Formaţi echipe de lucru de
câte 2-3 elevi, pe cât posibil cu aceeaşi meserie preferată. Spuneţi-le să-şi imagineze că
stau de vorbă cu o persoană care meseria notată de ei şi lucrează într-un post care i-ar
interesa. Fiecare echipă va trebui să formuleze minim 10 întrebări pe care ar vrea să le
adreseze acestei persoane şi să le noteze pe o foaie mare de flipchart.
Foile se vor amplasa la vedere şi se vor citi în grupul mare.
3. Întrebări despre carieră pe care şi le pun oamenii cu diferite tipuri de personalitate 20 minute
Amintiţi copiilor tipurile de personalitate pe care le au – după aplicarea chestionarului
Holland. Citiţi din manual/prezentaţi Întrebări despre carieră pe care şi le pun oamenii cu
diferite tipuri de personalitate. Discutaţi pe marginea întrebărilor specifice fiecărui tip de
personalitate şi completaţi, împreună cu elevii, listele deja concepute de aceştia.
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4. Încheiere – 5 minute
Cereţi copiilor să numească prima persoană la care vor merge să adreseze întrebările
pentru a afla mai multe lucruri despre postul pe care şi-l doresc.
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Trasee educaţionale şi profesionale
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să enumere ordonat elementele traseului educaţional;
O2. Să analizeze trasee educaţionale şi profesionale diferite pentru o meserie / ocupaţie /
profesie;
O3. Să conceapă trasee educaţionale şi profesionale diferite pentru o meserie / ocupaţie /
profesie pe care şi-o doresc.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, prezentarea, conversaţia, exerciţiul
Resurse: manuale, coli, instrumente de scris, coli flipchart, markere, flipchart/tablă, scoth.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Ce poate fi după…?” – 5 minute
Cereţi elevilor să răspundă cu ce le trece prin cap prima oară când aud întrebările
dumneavoastră: „Ce poate fi după zi?”, „Ce poate fi după mare?”, „Ce poate fi după
un cal?”, „Ce poate fi după casă?”, „Ce poate fi după o pisică?”, „Ce poate fi după
clasa a VIII-a?”, „Ce poate fi după munte?”, „Ce poate fi după A?”, „Ce poate fi
după linie?”, „Ce poate fi după o oră?”, „Ce poate fi după vară?”, „Ce poate fi după
un perete?”, „Ce poate fi după uşă?”etc.
2. Trasee educaţionale – 10 minute
Prezentaţi / discutaţi pe marginea schemei din manual care este parcursul educaţional pe
care îl pot urma. Stimulaţi copiii să dea exemple.
3. Trasee educaţionale exemplu – 10 minute
Discutaţi pe marginea schemelor din manual care prezintă 3 trasee educaţionale pentru
profesia de contabil sau puteţi concepe alte exemple adaptate nevoilor elevilor. Important
este ca elevii să înţeleagă că, pentru majoritatea profesiilor, au mai multe variante
educaţionale prin care pot obţine o calificare şi mai multe oportunităţi de practicare a
profesiei.
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4. Aplicaţie - Traseul meu educaţional şi profesional – 20 minute
Cereţi copiilor să-şi realizeze propriul traseu educaţional şi profesional pentru meseria pe
care şi-au ales-o. În funcţie de timpul disponibil, câteva trasee vor fi prezentate şi
discutate cu toată clasa.
Dacă observaţi că mai mulţi elevi întâmpină dificultăţi în îndeplinirea individuală a
sarcinii de lucru, puteţi forma grupe de 2-3 elevi sau puteţi lucra 1-2 exemple, la
tabla/flipchart.
5. Încheiere – 5 minute
Cereţi copiilor să spună cel mai important lucru pe care l-au învăţat în această activitate.
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Explorarea carierei
TEMA IV

CUM ÎMI CAUT UN LOC DE MUNCĂ?

1. Informarea despre locurile de muncă
2. Munca legală şi munca la negru
3. Ce aşteaptă angajatorii de la angajaţi şi angajaţii
de la angajatori?
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Informarea despre locurile de muncă
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să enumere locuri de muncă pe care le-ar dori;
O2. Să enumere paşii pe care trebuie să-i parcurgă când sunt în căutarea unui loc de
muncă;
O3. Să numească persoanele / instituţiile de la care pot obţine informaţii despre locuri de
muncă;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, lucrul în grup
Resurse: coli colorate, instrumente de scris, coli flipchart, markere, flipchart/tablă, scotch,
manuale.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Aş putea să fiu ...?” – 5 minute
Cereţi elevilor să completeze propoziţia „Aş putea să fiu ...?” numind locuri de muncă /
ocupaţii.
2. Lista locurilor de muncă – 5 minute
Realizaţi împreună cu elevii o listă cu cât mai multe locuri de muncă care există în
comunitate sau despre care ei au informaţii.
3. 10 paşi pentru căutarea locului de muncă potrivit – 15 minute
Alegeţi din lista concepută anterior un loc de muncă preferat / cunoscut de majoritatea
copiilor. Pentru acest loc de muncă, parcurgeţi cei 10 paşi descrişi în manual. Pentru a
face activitatea mai atractivă, descrierea fiecărui pas poate fi trecută pe câte o coală de
hârtie colorată. Aceste coli vor fi lipite la vedere, pe tablă sau pe flipchart, progresiv, pe
măsură ce se analizează şi exemplifică fiecare pas.
4. Unde caut informaţii – 5 minute
Realizaţi împreună cu elevii o listă cu persoane / instituţii la care pot cere informaţii
despre locuri de muncă.
5. Ce informaţii caut - 15 minute
Împărţiţi elevii în grupe de lucru (atâtea grupe câte persoane / instituţii au fost trecute pe
lista anterioară). Fiecare grup va trebui să noteze pe o coală de flipchart informaţiile pe

74

care le poate obţine despre locurile de muncă de la o anumită persoană / instituţie. (Ex.
Grupul 1 va nota informaţiile pe care le poate obţine de la rude şi prieteni, grupul 2 va
nota informaţiile pe care le poate obţine de la AJOFM, grupul 3 va nota informaţiile pe
care le poate obţine de pe internet etc.) Foile se vor afişa şi se vor citi la final.
6. Încheiere – 5 minute
Cereţi copiilor să numească persoana / instituţia la care ar apela prima dată pentru a obţine
informaţii.
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În căutarea unui loc de muncă
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să exerseze deprinderi de formulare a mesajelor verbale scurte şi concise;
O2. Să conceapă anunţuri prin care să aducă la cunoştinţa celor interesaţi că sunt în
căutarea unui anumit loc de muncă;
O3. Să ceară / ofere feedback pentru anunţul conceput.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul
Resurse: coli, instrumente de scris, flipchart/tablă, scoth, manuale.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Spune-le că eşti în căutarea unui loc de muncă!” – 10
minute
Cereţi elevilor să spună colegilor din jur (colegului/colegei de bancă, colegilor/colegelor
din banca din faţă şi din spate) că sunt în căutarea unui loc de muncă. Explicaţi-le că
trebuie să fie cât mai convingători (prin conţinutul mesajului, prin mimică, postură, tonul
vocii etc.) astfel încât să-şi convingă colegii să-l ajute, dar şi că trebuie să se exprime
rapid şi succint pentru ca toţi să aibă timp să realizeze exerciţiul.
Chiar dacă este un exerciţiu de energizare, este bine să le atrageţi atenţia să nu vorbească
foarte tare şi unul peste celălalt, mai important fiind să apuce toţi copiii să vorbească.
La final, întrebaţi-i cum se simt acum, după ce au comunicat tuturor intenţia lor de a-şi
căuta un loc de muncă şi când ştiu că sunt mai multe persoane care-i pot ajuta.
2. Anunţul de căutare a unui loc de muncă – 10 minute
Prezentaţi sau discutaţi cu elevii pe marginea exemplului din manual, conţinutul unui
anunţ prin care informăm că suntem în cătarea unui loc de muncă.
3. Anunţul meu – 15 minute
Cereţi elevilor să-şi conceapă propriul anunţ prin care să-i informeze pe ceilalţi asupra
locului de muncă pe care îl caută / îl doresc. Spuneţi-le să scrie anunţul destul de mare
pentru a fi vizibil de la distanţă.
Recomandabil este ca anunţurile să nu fie semnate şi să fie scrise pe coli de hârtie
identice, cu instrumente de scris similare, pentru ca să nu apară interpretări subiective.
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Colegii de bancă vor face schimb de anunţuri şi-şi vor oferi feedback.
4. Feedback – 10 minute
Strângeţi toate anunţurile şi afişaţi-le la vedere (se pot împrăştia pe catedră sau în faţa
clasei pe jos). Oferiţi feedback constructiv pentru cât mai multe anunţuri.
5. Încheiere – 5 minute
Cereţi copiilor să mulţumească cât mai sincer şi mai frumos colegului / colegei de bancă
pentru feedback.
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Anunţuri sigure şi anunţuri periculoase
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să numească cât mai multe oportunităţi de identificare a unui loc de muncă;
O2. Să caracterizeze un anunţ sigur / un anunţ periculos;
O3. Să diferenţieze anunţurile serioase de cele periculoase.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, lucrul în grup
Resurse: un set de cărţi de joc, coli, instrumente de scris, flipchart/tablă, scocth, manuale.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Găseşte perechea!” – 5 minute
Selectaţi dintr-un pachet de cărţi de joc, un număr de perechi de cărţi egal cu jumătate din
numărul elevilor prezenţi. (Ex. 22 elevi prezenţi – 11 perechi de cărţi). Împărţiţi aleatoriu
cărţile de joc, câte una pentru fiecare copil. Cereţi-le să-şi găsească perechea şi să se aşeze
în bancă cu ea.
2. Unde sunt anunţurile de locuri de muncă – 10 minute
Realizaţi împreună cu clasa o listă cu cât mai multe oportunităţi de identificare a unui loc
de muncă - locuri şi modalităţi în care se fac anunţuri pentru locuri de muncă (mass
media locală şi centrală – scrisă şi audio-video -, anunţuri în publicaţii specializate,
participarea la târgurile de locuri de muncă (job shop-uri) organizate periodic de agenţiile
de ocupare a forţei de muncă, site-uri specializate de recrutare (www.1job.ro;
www.myjob.ro;

www.hr-romania.ro;

www.bursamuncii.ro;
www.premier-job.ro;

www.netjobs.ro;
www.findjob.ro;

www.ejobs.ro;

www.locuridemunca.ro;

www.cautajob.info;
www.eures.anofm.ro;

www.yourjobs.ro;
Eures

–

(European

Employment Services), site-uri ale firmelor, anunţuri în vitrinele magazinelor, anunţuri la
AJOFM sau chiar pe poarta / uşa / la avizierele firmelor / instituţiilor, din auzite – de la
prieteni, cunoştinţe, rude, colegi etc.-, presa naţională etc.) etc.
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3. Anunţuri sigure şi anunţuri periculoase – 20 minute
Împărţiţi elevii în grupuri de 4, câte 2 bănci consecutive. Fiecare grup va primi mai multe
anunţuri de oferte de locuri de muncă9 şi va avea ca sarcină să le împartă în 2 categorii:
Anunţuri serioase / sigure şi Anunţuri periculoase. Spuneţi-le că pentru fiecare categorie
de anunţuri vor trebui să listeze caracteristicile sau elementele specifice anunţurilor sigure
şi respectiv anunţurilor periculoase.
La final, fiecare grup îşi prezenta rezolvarea sarcinii. Ceilalţi elevi pot completa/corecta.
4. Caracteristicile anunţurilor sigure / anunţurilor periculoase – 10 minute
Punctaţi, realizând pe tablă / flipchart sau citind cu elevii din manual, o listă de
caracteristici ale anunţurilor sigure / anunţurilor periculoase.
5. Încheiere – 5 minute
Cereţi copiilor să spună ce cred că li se poate întâmpla dacă aplică şi sunt selectaţi pentru
un loc de muncă dintr-un „anunţ capcană”.

9

Anunţurile pot fi luate direct din ziare, pot fi printate de pe internet sau pot fi concepute de profesor.
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Munca legală şi munca „la negru”
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să numească cât mai multe aspecte legale ale angajării;
O2. Să caracterizeze un loc de muncă „la negru”;
O3. Să analizeze avantaje/dezavantaje ale locurilor de muncă legale / locurilor de
muncă „la negru”.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, analiză de caz, lucrul în grup
Resurse: balon umflat, coli, instrumente de scris, flipchart / tablă, scoth, manuale.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Balonul sus!” – 5 minute
Explicaţi elevilor că au un balon umflat iar sarcina este să-li ţină cât mai mult sus, în aer.
Condiţiile pe care trebuie să le respecte: Să nu lovească balonul foarte tare, să nu iasă în
afara băncii şi să-l lovească constructiv – astfel încât să-l îndrepte spre alţi colegi.
2. Analiză de caz – 15 minute
Prezentaţi elevilor, pe rând, cele 2 situaţii din tabelul din manual – Cazul lui Mircea şi
cazul Corinei. Puteţi să utilizaţi slide-uri sau lectura din manual. Pentru fiecare caz,
lucraţi împreună cu toată clasa pentru evidenţierea elementelor legale, respectiv ilegale.
Punctaţi şi explicaţi elevilor mai ales că nu este legală angajarea înainte de 16 ani, iar
între 16 şi 18 ani trebuie respectate prevederile legate de durata programului de lucru şi
adaptarea condiţiilor de muncă.
3. Loc de muncă legal vs. loc de muncă „la negru” – prezentare - 5 minute
Prezentaţi sau citiţi din manual caracteristicile locurilor de muncă legale / locurilor de
muncă „la negru”.
4. Avantaje şi dezavantaje – lucru pe grupe - 20 minute
Împărţiţi elevii în grupuri de 4. Grupul 1 va trebui să listeze avantajele unui loc de muncă
legal, grupul 2 va lista dezavantajele unui loc de muncă legal, grupul 3 va trebui să listeze
avantajele unui loc de muncă „la negru” iar grupul 4 va realiza o listă cu dezavantajele
unui loc de muncă „la negru”.
La final, fiecare grup îşi prezenta rezolvarea sarcinii. Ceilalţi elevi pot completa/corecta.
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5. Încheiere – 5 minute
Cereţi copiilor să se deplaseze în jumătatea din spate a clasei dacă sunt de părere că este
mai bine să ai un loc de muncă legal, sau să meargă în faţa clasei dacă consideră că un loc
de muncă „la negru” este mai avantajos.

81

Ce aşteaptă angajatorii de la angajaţi
şi angajaţii de la angajatori?
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să numească drepturi şi obligaţii ale angajaţilor;
O2. Să enumere drepturi şi obligaţii ale angajatorilor;
O3. Să compare aşteptările angajaţilor şi angajatorilor, punctând elementele comune.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, lucrul în grup
Resurse: coli, instrumente de scris, flipchart / tablă, coli de flipchart, markere / cretă, scoth,
manuale.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Hârtia ruptă” – 5 minute
Împărţiţi copiilor câte o coală de hârtie A4. Spuneţi-le ca trebuie să îndeplinească sarcinile
de lucru pe care le vor auzi. Spuneţi: 1. Îndoaie foaia în două. 2. Rupe colţul din dreapta
jos. 3. Acum rupe şi colţul din stânga sus. 4. Mai îndoaie odată foaia. 5. Rupe colţul din
dreapta sus. Cereţi-le să deschidă foile şi să le ridice astfel încât să poată fi văzute de
colegi. Spuneţi-le să observe foile şi să spună de ce cred că nu sunt la fel, cu toate că toţi
au primit coli identice şi au îndeplinit aceleaşi sarcini.
2. Drepturi şi obligaţii – 15 minute
Împărţiţi clasa în 2 grupuri de lucru – grupul ANGAJAŢILOR şi grupul
ANGAJATORILOR. Cereţi elevilor să-şi imagineze că începând din acest moment sunt
angajaţi la o firmă, respectiv angajatori – patroni / directori de firmă. Cunoscând
drepturile şi obligaţiile pe care le au ca elevi, fiecare grup va avea ca sarcină de lucru
listarea drepturilor şi obligaţiilor din perspectiva rolului (angajaţi sau angajatori).
3. Prezentarea şi analiza lucrului pe grupe - 15 minute
Fiecare grup prezintă lista de drepturi şi obligaţii. Atât colegii cât şi profesorul poate
aduce completări. Discutaţi fiecare listă şi punctaţi faptul că, de regulă, drepturile
angajaţilor reprezintă obligaţiile angajatorului şi invers. (Ex. Angajatul are dreptul la
salariu. Angajatorul are obligaţia de a plăti angajatul. Angajatul are obligaţia de a obligaţia
de a realiza norma de muncă sau de a îndeplini atribuţiile pe care le are prin conform fişa
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postului. Angajatorul are dreptul de a cere angajatului să-şi facă treaba cât mai bine şi de a
controla angajatul dacă şi-a îndeplinit toate sarcinile de serviciu. Etc.)
4. Aşteptări - 10 minute
Pornind de la listele cu obligaţii şi drepturi întocmite şi discutate anterior sau de la
informaţia din manual, listaţi împreună cu elevii AŞTEPTĂRILE ANGAJAŢILOR /
AŞTEPTĂRILE ANGAJATORILOR. Punctaţi elementele comune.
5. Încheiere – 5 minute
Cereţi copiilor să spună ce-şi doresc acum să fie – angajaţi sau angajatori şi de ce.
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Marketing personal
TEMA V

CUM MĂ PREGĂTESC PENTRU
ANGAJARE?

1. Portofoliul personal. Scrisoarea de intenţie.
Curriculum Vitae.
2. Interviul - Pregătirea pentru interviu. Cum se
poate face o impresie bună la interviu?
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Portofoliul personal
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să enumere acte / documente care pot fi relevante pentru portofoliul personal pentru
angajare;
O2. Să ordoneze actele / documentele din portofoliul personal în funcţie de relevanţa
pentru un post dat;
O3. Să analizeze un portofoliul pentru angajare;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul
Resurse: fişe de lucru, instrumente de scris, tablă / flipchart, cretă / markere
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Simon spune …” – 5 minute
Spuneţi-le că acum sunteţi Simon şi ei trebuie să facă ce spune Simon, numai când acesta
începe cu "Simon spune...". Simon numeşte acţiuni, începând cu "Simon spune..." iar
copiii trebuie să facă acţiunile. Intercalat, numiţi acţiuni fără a mai folosi cuvintele magice
"Simon spune...". În aceste situaţii, elevii nu trebuie să facă acţiunea. Dacă cineva greşeşte
iese din joc.
2. Portofoliul personal de angajare – 10 minute
Purtaţi o discuţie liberă pentru a defini, împreună cu elevii, „portofoliul” şi „portofoliul de
angajare”.
Cereţi-le să numească cât mai multe acte / documente care pot fi puse la un portofoliu
personal pentru angajare – CV, Scrisoare de intenţie, Diplome, Certificate, Atestate,
premii, recomandări etc. Stimulaţi-i să dea şi exemple. (Certificat de absolvire a cursului
de engleză, nivel avansat; Diplomă de merit obţinută la concursul de dans; Premiul de
excelenţă pentru implicare civică etc.). Notaţi pe tablă / flipchart toate ideile.
3. Portofoliul meu – 10 minute
Daţi elevilor fişa de lucru din Anexa şi cereţi-le să se gândească fiecare la întreaga sa
activitate şi să completeze rubricile cu actele pe care le-ar putea pune în portofoliul său.
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4. Analiza fişelor de lucru – 10 minute
Discutaţi cu elevii fişele de lucru. Încurajaţi câţi mai mulţi elevi să-şi prezinte fişele.
Oferiţi feedback. Stimulaţi inte-aprecierile.
5. Ordonare relevantă pentru post – 10 minute
Explicaţi elevilor cum se ordonează / selectează actele / documentele dintr-un portofoliu
astfel încât să fie relevant pentru un anume post. Cereţi-le să se gândească la postul pe
care şi l-ar dori cel mai mult şi să-şi noteze, de la 1 la 5 (cu 1 cel mai relevant) actele
trecute în fişa de lucru, astfel încât viitorul portofoliu să fie relevant pentru postul visat.
Discutaţi câteva exemple.
6. Încheiere – 5 minute
Cereţi copiilor să numească, din tot ceea ce au trecut în fişele de lucru, cel mai important
act pentru ei, cel pe care consideră că l-ar putea folosi cu succes în orice portofoliu
personal.
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Anexa

Portofoliul personal al
_________________
(scrie-ţi prenumele)

DIPLOME

ATESTATE

CERTIFICATE

PREMII
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Scrisoarea de intenţie
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să enumere principalele caracteristici ale unei scrisori de intenţii reuşite;
O2. Să conceapă o scrisoare de intenţie pentru un post dat;
O3. Să analizeze scrisori de intenţie;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul
Resurse: foi, instrumente de scris, tablă / flipchart, cretă / markere, manuale
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Obiectul multifuncţional” – 5 - 10 minute
Alegeţi un obiect – ex. capsator. Daţi obiectul unui elev. El va mima o acţiune făcută cu
acest obiect, diferită de cea la care se foloseşte obiectul respectiv=capsat (exp. perie de
haine, perie de dinţi, clamă, pix etc.). Colegul de bancă trebuie să recunoască obiectul a
cărui acţiune este mimată. Obiectul se transmite, astfel încât fiecare elev să mimeze o
acţiune.
2. Scrisoarea de intenţie – generalităţi şi caracteristici – 10 minute
Prezentaţi sau citiţi, împreună cu elevii, din manual, definiţia şi caracteristicile unei
scrisori de intenţie reuşite. Discutaţi şi exemplificaţi.
3. Concepe o scrisoare de intenţie – 10 - 15 minute
Scrieţi pe tablă / flipchart sau prezentaţi un anunţ de angajare – ex.
Anunţ apărut în Ziarul Monitorul din 17 mai 2011 – SC PAPA SA angajează cofetar patiser. Condiţii: calificare în domeniu, minim 1 an experienţă (se ia în considerare şi
perioada de practică efectuată în timpul cursului de calificare), preferabil domiciliu în
localitate. Se oferă pachet salarial motivant, cursuri periodice de perfecţionare, un mediu
de lucru antrenant, într-o echipă tânără şi profesionistă. Candidaturile se trimit, până pe
data de 5 mai 2011, prin e-mai la papaoffice@gmail.com sau se pot depune direct la
sediul firmei din Strada Florilor 40, demisol. Doar persoanele selectate vor fi programate
la interviu.
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Cereţi elevilor să-şi imagineze că sunt absolvenţii unui curs de calificare în meseria de
Cofetar - patiser şi trebuie să compună fiecare o scrisoare de intenţie pentru a-şi depune
candidatura pentru acest loc de muncă.
Dacă nivelul clasei o impune, puteţi realiza exerciţiul lucrând ca în manual, o scrisoare de
intenţie pentru „postul” de şef al clasei.
4. Analiza scrisorilor de intenţie – 15 minute
Scrisorile de intenţie vor fi amestecate, cu faţa în jos. Copiii vor extrage o scrisoare de
intenţie şi o vor citi în faţa colegilor. Explicaţi-le că trebuie să fie foarte serioşi şi să
citească textul ca şi cum ar fi în postura persoanei de la firmă care se ocupă cu recrutarea
şi selecţia candidaţilor. Discutaţi pe scurt scrisorile citite, punctând elementele bune şi
făcând sugestii de îmbunătăţire unde este cazul. Este bine să încercaţi să analizaţi cât mai
multe scrisori.
5. Încheiere – 5 minute
Cereţi copiilor să spună ce li s-a părut cel mai interesant din toată discuţia.
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Curriculum Vitae
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să enumere principalele elemente şi caracteristici ale unui CV reuşit;
O2. Să completeze CV-ul în format EuroPass;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul
Resurse: fişe de lucru, instrumente de scris, tablă/flipchart, cretă/markere, manuale,
computer, videoproiector, conexiune internet
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „DA-NU” – 5 minute
Elevii lucrează în perechi. Unul dintre ei spune numai DA, iar celălalt spune numai NU.
Câştigă cel care reuşeşte să-l facă pe celălalt să spună ce spune el. Se pot schimba rolurile.
2. CV-ul – generalităţi şi caracteristici – 10 minute
Prezentaţi sau citiţi, împreună cu elevii, din manual, definiţia şi caracteristicile unui CV.
Discutaţi şi exemplificaţi
3. CV-ul în format EuroPass – 20 minute
Lucraţi împreună cu elevii, pe fişe de lucru sau direct pe manuale CV-ul în format
EuroPass. Completaţi pe rând fiecare rubrică. Discutaţi. Exemplificaţi.
Ar fi ideal, dacă aveţi posibilitatea, să completaţi formularul de CV EuroPass on-line
pentru a demonstra elevilor cum se utilizează informaţiile de sprijin. Completarea se poate
realiza accesând
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.
csp?loc=ro_RO

4. Încheiere – 5 minute
Cereţi copiilor să spună ce li s-a părut cel mai greu de completat şi de ce.
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Cum ne pregătim pentru interviu?
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să explice paşii de pregătire pentru interviu;
O2. Să realizeze o scurtă autoprezentare;
O3. Să participe la exerciţii de simulare a autoprezentării la interviu.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, simularea
Resurse: Foi, instrumente de scris, tablă / flipchart, cretă / markere, manuale,
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Oglinda” – 5 minute
Elevii lucrează în perechi. Cei doi parteneri stau faţă în faţă şi unul dintre ei este lider.
Acesta face mişcări lente, mişcări pe care partenerul trebuie să le preia ca în oglindă. Apoi
se schimbă rolurile.
2. Interviul – generalităţi, paşi de pregătire înainte de interviu – 10 minute
Prezentaţi sau citiţi, împreună cu elevii, din manual, generalităţile şi paşii de pregătire
pentru interviu. Discutaţi şi exemplificaţi.
3. Autoprezentare – 10 minute
Cereţi elevilor să se gândească şi să-şi structureze o scurtă autoprezentare pe care ar
putea-o folosi la un interviu ca răspuns la întrebarea: Ce puteţi spune despre
dumneavoastră?
4. Exerciţii de simulare a unei secvenţe de interviu – 20 minute
Lucrând în perechi, elevii vor juca rolul intervievatorului şi respectiv al candidatului care
trebuie să se prezinte pe scurt. Fiecare pereche va prezenta simularea în faţa clasei. Dacă
lucraţi cu un colectiv prea mare (peste 20 de elevi), împărţiţi clasa în două grupe şi lucraţi
simultan, câte 2 simulări. În această situaţie, trebuie să participaţi alternativ la cele 2
grupuri de lucru pentru a oferi feedback.
5. Încheiere – 5 minute
Cereţi copiilor să spună ce li s-a părut cel mai greu şi de ce.
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Interviul
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să enumere paşii de pregătire pentru interviu;
O2. Să participe la exerciţii de simulare a unui interviu.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, simularea
Resurse: tablă / flipchart, cretă / markere, manuale, mobilier şi materiale aşezate astfel încât
să simuleze o situaţie reală de interviu – o masă, câte un scaun pentru intervievator şi
intervievat, mapă pe masă etc.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „jocul problemelor” – 5 minute
Daţi elevilor pixuri / creioane şi foi identice. Fiecare copil trebuie să scrie pe foaia lui o
problemă a sa, un lucru inconfortabil, pe care l-ar spune cu greu colegilor. Explicaţi-le că
secretul va fi păstrat şi că biletul anonim va fi citit de un alt elev, fără să se ştie cine l-a
scris. După 2 minute biletele sunt strânse şi amestecate. Se trage la sorţi câte un bilet şi
fiecare copil va citi biletul care i-a căzut, prezentând problema ca şi cum ar fi problema
lui.
2. Interviul – ne amintim condiţiile unui interviu reuşit – 10 minute
Prezentaţi condiţiile unui interviu reuşit. Discutaţi şi exemplificaţi.
3. Simulări – secvenţe de interviu – 30 minute
Explicaţi-le că sunteţi reprezentantul firmei SC PAPA SA care angajează Cofetari –
patiseri şi că ei au fost selectaţi pentru a participa la interviu. Puteţi să le amintiţi anunţul
de angajare, aşa cum a fost prezentat în lecţia referitoare la scrisoarea de intenţie. Alegeţi
3-5 elevi care doresc să participe voluntari la aceste simulări. Faceţi jocuri de rol de cca. 5
- 10 minute. Discutaţi fiecare joc de rol. Întrebaţi-i pe cei care joacă rolul de candidaţi la
post cum s-au simţit. Daţi ocazia colegilor să-şi ofere feedback constructiv.
4. Încheiere – 5 minute
Cereţi elevilor să spună ce aspect este mai important pentru ca la interviu să facă o
impresie bună.
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Planificarea şi evoluţia carierei
TEMA VI

CE SCHIMBĂRI POT APĂREA PE
PARCURSUL CARIEREI?

1. Profesia - ocupaţia - funcţia
2. Şomajul
3. Reorientarea şi recalificarea profesională
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Profesia - ocupaţia - funcţia
Complexitate: Nivel I
Clasa: a VI-a sau a VII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să definească termenii „ocupaţie”, „profesie / meserie”, „funcţie”
O2. Să dea exemple de ocupaţii, profesii, funcţii;
O3. Să analizeze exemple concrete pentru a vedea dacă ocupaţia, profesia şi funcţia
coincid;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul-joc
Resurse: manuale, tablă/flipchart, cretă/markere, foi şi instrumente de scris.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Ce este tatăl / mama mea?” – 5 minute
Cereţi elevilor să spună fiecare ce este tatăl / mama lui cu referire la activitatea
profesională.
2. Clarificarea termenilor „ocupaţie”, „profesie / meserie”, „funcţie” – 10 minute
Definiţi, scrieţi pe tablă / flipchart şi explicaţi pe rând cele 3 definiţii. Puteţi utiliza
prezentarea Power Point sau lectura explicativă pe informaţia din manual.
3. Ocupaţia – profesia – funcţia părinţilor mei – 30 minute
Cereţi elevilor să scrie pe o foaie de hârtie ocupaţia – profesia – funcţia părinţilor lor, fără
să-şi scrie numele. Foile se vor amesteca. Fiecare elev extrage o foaie şi o păstrează doar
dacă nu este foaia pe care a scris-o el.
Explicaţi elevilor că 5 dintre ei vor fi selectaţi pentru ca să citească, pe rând, pentru fiecare
părinte, ocupaţia – profesia - funcţia notate pe foaia pe care au tres-o la sorţi. Ceilalţi
copiii trebuie să fie atenţi, deoarece pentru fiecare exemplu corect vor trebui să aplaude,
iar dacă exemplul este greşit, să facă linişte.
Cei 5 elevi pot fi selectaţi după diverse criterii – primii / ultimii 5 de la catalog, cei care
doresc, cei care stau în bancă cu un coleg blond etc.
4. Încheiere – 5 minute
Cereţi fiecărui elev să spună ce profesie îşi doreşte şi ce funcţii ar putea îndeplini.
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Profile ocupaţionale
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să explice este un profil ocupaţional;
O2. Să analizeze profile ocupaţionale;
O3. Să construiască pe structură dată un profil ocupaţional;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, lucru pe grupe
Resurse: manuale, tablă/flipchart, cretă/markere, foi şi instrumente de scris.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Alfabet” – 5 minute
Împărţiţi grupul în două echipe de aceeaşi mărime. Fiecare membru al celor două echipe
trebuie să scrie pe o hârtie numărul de litere al prenumelui său. Echipele trebuie să aşeze
foile, după numerele scrise pe ele, în ordine crescătoare.
2. Clarificarea sintagmei „profil ocupaţional” – 15 minute
Definiţi, scrieţi pe tablă / flipchart şi explicaţi ce este un profil ocupaţional. Puteţi utiliza
prezentarea Power Point sau lectura explicativă pe informaţia din manual.
Prezentaţi un profil ocupaţional – poate fi profilul pentru ocupaţia de agent imobiliar
amintit în manual, sau poate fi orice alt profil ocupaţional pe care îl consideraţi de interes
(vezi CD-ul cu profile ocupaţionale) - şi discutaţi cu elevii pe marginea conţinutului.
3. Analiza şi construcţia unui profil ocupaţional – 30 minute
Împărţiţi elevii în 3-4 grupuri de lucru, în funcţie de numărul de elevi prezenţi. daţi
fiecărui grup un profil ocupaţional exemplu. Spuneţi-le că trebuie să citească profilul
ocupaţional şi apoi să construiască ei un profil ocupaţional pentru o ocupaţie înrudită.
Puteţi utiliza lista de ocupaţii înrudite din Anexă.
Fiecare grup afişează şi-şi prezintă profilul ocupaţional. Stimulaţi colegii să-şi dea
feedback.
4. Încheiere – 5 minute
Cereţi fiecărui elev să spună ce nu au ştiut la începutul activităţii şi acum au aflat.
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Anexă

Ocupaţii
şi ocupaţii înrudite10
Ocupaţia: Agent bunuri imobiliare
Ocupaţii înrudite:
 Operator servicii pentru clienţi online
 Agent charter / broker de nave
 Director de relaţii publice
 Colector de datorii
 Director de vânzări
Ocupaţia: Electrician în construcţii
Ocupaţii înrudite:
 Electrician minier pentru echipamente de mare putere
 Instalator / mecanic electrician
 Electrician în transporturi pe calea ferată
 Mecanic de locomotivă
 Inspector echipament electric
Ocupaţia: Asistent la domiciliu
Ocupaţii înrudite:
 Infirmieră în pediatrie
 Infirmier
 Soră medicală
 Moaşă
Ocupaţia: Barman
Ocupaţii înrudite:
 Chelner / chelnăriţă
 Cârciumar / hangiu
10
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Ocupaţia: Brutar
Ocupaţii înrudite:
 Cofetar / patiser
 Producător de biscuiţi
Ocupaţia: Contabil
Ocupaţii înrudite:
 Specialist în impozite, consilier / consultant pentru impozite
 Funcţionar facturare
 Funcţionar financiar
 Contabil salarii
 Economist / contabil / auditor
 Auditor
Ocupaţia: Electrician în construcţii
Ocupaţii înrudite:
 Electrician minier pentru echipamente de mare putere
 Instalator / mecanic electrician
 Electrician în transporturi pe calea ferată
 Mecanic de locomotivă
 Inspector echipament electric
Ocupaţia: Şofer
Ocupaţii înrudite:
 Instructor conducere auto
 Conducător transportoare electrice
 Tractorist
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Şomajul
Complexitate: Nivel I
Clasa: a VI-a sau a VII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să definească termenii „şomaj”, „şomer”;
O2. Să dea exemple de cauze pentru care apare şomajul;
O3. Să enumere situaţiile în care un şomer poate beneficia de indemnizaţia de şomaj;
O4. Să identifice oportunităţi / dezavantaje ale şomajului pentru persoanele şomere.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul-joc
Resurse: manuale, tablă/flipchart, cretă/markere, foi şi instrumente de scris.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Cu elefantul în Danemarca” – 5 minute
Cereţi elevilor să îndeplinească pe rând următoarele sarcini (puteţi să le daţi foi pe care să
calculeze).


alege un număr de la 1 la 10



înmulţiţi-l cu 9



însumaţi cele două cifre care compun numărul respectiv



scădeţi cifra 5 din cifra obţinută



identificaţi litera alfabetului corespunzătoare cifrei obţinute



gândiţi-vă la o ţară al cărui nume începe cu litera respectivă



gândiţi-vă la un animal al cărui nume începe cu cea de-a patra literă a numelui ţării
respective



gândiţi-vă la culoarea animalului respectiv

La final, întrebaţi-i câţi au obţinut un ELEFANT GRI din DANEMARCA.
2. Clarificarea termenilor „şomaj”, „şomer” – 10 minute
Cereţi elevilor să spună ce înţeleg prin „şomaj”. Definiţi termenul. Discutaţi cu clasa
pentru a identifica cauze ele şomajului.
Definiţi termenul de „şomer”.
3. Şomajul – oportunităţi şi dezavantaje – 30 minute
Împărţiţi elevii în 2 grupuri de lucru. Primul grup va trebui să identifice şi să noteze pe o
foaie mare oportunităţi pe care le creează şomajul, atât pentru şomeri, cât şi pentru
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economie. Grupul 2 va lucra la identificarea şi notarea dezavantajelor. Fiecare grup îşi va
alege un purtător de cuvânt care va prezenta clasei rezultatul activităţii grupului. Membri
celuilalt grup pot aduce completări sau pot cere lămuriri. Stimulaţi dezbaterea între
grupuri şi prezentarea argumentată. Puteţi vizualiza şi materialul informativ din Anexa.
4. Încheiere – 5 minute
Cereţi fiecărui elev să spună ce profesie îşi doreşte şi ce funcţii ar putea îndeplini.
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Anexă

CONSECINŢELE NEGATIVE ALE ŞOMAJULUI
Pe plan economic:


scade PIB deoarece o parte a forţei de muncă este exclusă (nu este folosită) şi astfel se
pierde cel mai important factor de producţie;



societatea suportă costurile şomajului pe seama contribuţiei la fondul de şomaj, din
partea agenţilor economici, salariaţilor;



existenţa unui şomaj de lunga durată, mai ales în rândul tinerilor, poate genera acte de
violenţă, infracţiuni, poate accentua criminalitatea;



şomajul cronic şi de lungă durată, care generează sărăcia unui grup important din
populaţia activă, poate antrena conflicte sociale profunde;

La nivel de individ – familie:


scad veniturile ceea ce înseamnă un nivel de trai scăzut, deoarece indemnizaţia de
şomaj este mai mică decât salariul;



se deteriorează calitatea forţei de muncă şi este mai greu de găsit un loc de muncă;



apar complexe de inutilitate pentru societate si familie;



pot apărea depresii, frustrare, temeri, descurajare;



poate fi afectată chiar coeziunea şi armonia unei familii;

OPORTUNITĂŢI ALE ŞOMAJULUI
Pe plan economic:


vor fi căutate locuri de muncă mai sigure şi mai bine plătite, ceea ce presupune o mai
pregătire mai riguroasă a forţei de muncă;



se vor reevalua domeniile active pe piaţa forţei de muncă şi va fi reorganizată
pregătirea forţei de muncă în acord cu aceste domenii, pe coordonatele unei mai mari
mobilităţi şi adaptabilităţi, pentru a corespunde schimbărilor ce intervin în activitatea
economică;

La nivel de individ – familie:


este stimulată performanţa profesională, pentru că fiecare va încerca să-şi realizeze cât
mai bine munca pentru a nu ajunge şomer sau pentru a-şi găsi un alt loc de muncă;



este un moment de reevaluare a propriei capacităţi şi a propriilor aşteptări
profesionale;
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poate determina reorientarea sau recalificarea pentru o profesie care este mai bine
plătită sau aduce mai multe satisfacţii profesionale;

Reorientarea şi recalificarea profesională
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să explice sintagmele „reorientare profesională”, „recalificare profesională”;
O2. Să numească situaţii în care o persoană poate fi interesată de reorientarea şi/sau
recalificarea profesională;
O3. Să analizeze cazuri concrete de persoane care au trecut printr-un proces de
reorientarea şi/sau recalificarea profesională;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul-joc
Resurse: manuale, tablă/flipchart, cretă/markere, foi şi instrumente de scris.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Atenţie la sens!” – 5 minute
Cereţi copiilor să asculte cu mare atenţie şi să răspundă la câteva întrebări:
1. Cât fac 15 cu 5 de trei ori?
Răspuns corect: 20 (Indiferent de câte ori faceţi adunarea, rezultatul este tot 20)
2. Un ţăran s-a înfuriat văzând cinci iepuri care îi mâncau frunzele de salată. A împuşcat
unul dintre ei. Câţi au rămas?
Răspuns corect: Nici unul (Ceilalţi 4 iepuri au fugit la auzul zgomotului de puşcă.)
3. Se poate arunca un ou nefiert pe o podea de ciment, de la o înălţime de 10 metri, fără să
se spargă?
Răspuns corect: Da (Este greu să spargi o podea de ciment izbind-o cu un ou nefiert.)
2. Clarificarea sintagmelor „reorientare profesională” şi „recalificare profesională” –
15 minute
Definiţi, scrieţi pe tablă / flipchart şi explicaţi pe rând ce este reorientarea profesională
şi recalificarea profesională. Puteţi utiliza prezentarea Power Point sau lectura
explicativă pe informaţia din manual.
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3. Situaţii în care o persoană poate fi interesată de reorientarea şi/sau recalificarea
profesională – 10 minute
Cereţi elevilor să dea exemplu de situaţii, reale sau imaginate, în care o persoană trebuie
să se reorienteze sau să recalifice profesional. Notaţi ideile pe tablă sau pe flipchart. Puteţi
completa lista, rugându-i să identifice în lista din manual situaţiile neamintite anterior.
Discutaţi pe scurt şi argumentaţi necesitatea deciziei în fiecare exemplu dat.
4. Studiu de caz – 10 minute
Un elev va citi din manual povestea Marinei. Cereţi copiilor să identifice motivele pentru
care Marina a hotărât să se recalifice profesional.
Stimulaţi elevii să dea exemple de persoane pe care le cunosc şi care au fost în situaţia de
a se reorienta sau recalifica. Analizaţi motivele persoanelor din exemplele date.
5. Încheiere – 5 minute
Cereţi elevilor să spună care ar vrea să fie şi să numească şi a doua ocupaţie / profesie pe
care ar alege-o dacă ar fi puşi în situaţia de a se recalifica sau reorienta profesional.
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Planificarea şi evoluţia carierei
TEMA VII

POT FI EU UN OM DE AFACERI,
UN ÎNTREPRINZĂTOR?

1. Afacerea, planificarea unei afaceri, planul de afaceri
2. Profilul întreprinzătorului
3. Managerul şi competenţele sale
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Afacerea, planificarea unei afaceri
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să analizeze afaceri concrete sau imaginate;
O2. Să numească paşii de parcurs într-o afacere;
O3. Să conştientizeze importanţa planificării unei afaceri;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, studiu de caz
Resurse: manuale, tablă/flipchart, cretă/markere.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Cine a început?” – 5 minute
Elevii stau în picioare la marginea băncilor, cu faţa spre mijlocul clasei, astfel încât toţi se
văr între ei. Scoateţi un voluntar din clasă. Hotărâţi cine va fi conducătorul. Acesta va
trebui să înceapă o acţiune (Ex. să-şi scarpine burţile, să facă din mână, să-şi mişte capul,
să simuleze cântatul la un instrument etc.) şi ceilalţi vor face la fel. Cheamă înapoi
voluntarul. Acesta va trebui să stea in mijlocul cercului şi să ghicească cine e
conducătorul. Are dreptul la 1 minut şi la 3 încercări. Dacă nu reuşte, trebuie să spună un
banc. Dacă ghiceşte, conducătorul iese din clasă şi ia locul voluntarului şi se alege un nou
conducător de joc. Jocul se reia.
2. Prezentare de caz – 15 minute
Rugaţi un elev să citească din manual Povestea Elenei. Discutaţi şi punctaţi notând pe
tablă sau pe flipchart, momentele importante: Decizia de recalificare, activitatea prestată
înainte de afacere, ideea de afacere, începutul afacerii, creşterea şi extinderea activităţii
etc.
3. Alte exemple de cazuri – 25 minute
Cereţi elevilor să povestească alte asemenea cazuri de afaceri care au succes sau care, din
potrivă, nu s-au putut implementa. Discutaţi pe marginea lor, subliniind momentele
parcurse.
Este bine să aveţi pregătite câteva situaţii11 (exemple de afaceri de succes şi de afaceri
ratate) pe care să le prezentaţi în situaţia în care elevii nu pot da astfel de exemple.
11
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Punctaţi necesitatea planificării unei afaceri!
4. Încheiere – 5 minute
Cereţi fiecărui copil să spună ce afacere ar începe dacă ar avea posibilitatea şi de ce.
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Afacerea, paşi în planificarea unei afaceri
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să descrie paşii de parcurs într-o afacere;
O2. Să realizeze aplicaţii pentru fiecare pas;
O3. Să conştientizeze importanţa planificării unei afaceri;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, lucru în grup, exerciţiul
Resurse: manuale, foiţe cu Saluturi, fişe de lucru.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Saluturi” – 5 minute
Faceţi copii ale foilor cu SALUTURI din Anexă, câte una pentru fiecare elev.
Daţi elevilor câte o foiţă (un tip de SALUT) şi cereţi-le să-şi salute colegul de bancă cum
scrie în foiţă. Apoi vor trebui să facă acelaşi lucru cu colegul din banca din spate.
2. Paşi de parcurs în afacere – 20 minute
Împărţiţi elevii în 4 grupuri de lucru. Daţi fiecărui grup câte o fişă cu sarcinile de lucru din
Anexa 2.
3. Prezentarea activităţii grupurilor – 20 minute
Fiecare grup îşi va prezenta produsul activităţii. Ceilalţi pot aduce completări sau pot cere
lămuriri.
4. Încheiere – 5 minute
Cereţi fiecărui copil să spună ce le-a plăcut cel mai mult în această activitate.
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Anexa 1

SALUTURI

Salută îmbrăţişând şi sărutând de 3 ori alternativ pe obrajii (ca în Olanda/Belgia)

Salută îmbrăţişând şi sărutând de 2 ori pe fiecare obraz (ca în Portugalia/Spania)

Salută îmbrăţişând şi sărutând de 4 ori pe obraji alternativ (ca la Paris)

Salută ţinându-ţi mâinile în poziţie de rugăciune şi apleacă-te în faţă (ca în Japonia)

Salută frecându-vă nasurile (ca eschimoşii)

Salută printr-o îmbrăţişare caldă (ca în Rusia/Palestina)

Salută printr-o strângere de mână foarte fermă (ca în Germania)
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Anexa 2

Sarcini pentru lucrul pe grupe
Grup I

Citiţi din manual Primii paşi importanţi în demararea unei afaceri
Ideea de afacere şi prospectarea pieţii
Prezentarea ideii de afacere potenţialilor partenerilor
1. Daţi exemplu de 3 idei de afaceri şi explicaţi pe scurt de ce le-aţi ales
(care sunt elementele de piaţă care au determinat alegerea)
2. Numiţi 3 potenţiali parteneri pentru fiecare afacere şi argumentaţi

Citiţi din manual Paşii imediat următori sunt conceperea unor materiale

Grup II

de promovare
 Cartea de vizită
 Pliantul
Concepeţi o carte de vizită şi pliantul pentru o firmă care are 25 de
angajaţi şi care are ca profil de activitate comercializarea de jucării

Grup III
Citiţi din manual Pasul care urmează este atragerea partenerilor
1. Daţi exemplu de 5 potenţiali parteneri pentru o afacere care este axată
pe producţia de mobilier de lemn.
2. Concepeţi o ofertă cu care să mergeţi la aceştia.

Grup IV

Citiţi din manual Pasul cel mai important este planificarea afacerii
Dezvoltaţi pe scurt fiecare pas amintit în manual pentru planificarea
unei afaceri în domeniul alimentar – producţie şi comercializare de
produse tradiţionale – dulceaţă, gem, compot
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Profilul întreprinzătorului şi al managerului
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să definească comparativ „întreprinzătorul” şi "managerul";
O2. Să listeze cunoştinţe, abilităţi, deprinderi, competenţe ale întreprinzătorului şi
managerilor;
O3. Să exerseze abilităţi de lucru în grup;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, lucru în grup, exerciţiul
Resurse: manuale, foi mari, markere colorate.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Bocănilă Bum Bum Bum” – 5 minute
Explicaţi-le elevilor că veţi spune mai multe variante ale titlului jocului „Bocănilă Bum
Bum Bum” (Ex. "Ochi albaştri, Bocănilă Bum Bum Bum" sau "Adidaşi, Bocănilă Bum
Bum Bum Bum" sau "Fete, Bocănilă Bum Bum Bum" etc.) Toţi copiii care au
caracteristica numită (au ochi albaştri, au adidaşi, sunt fete etc.) trebuie să se ridice în
picioare. Cel care nu este atent şi nu se ridică iese din joc.
2. Definirea termenilor “întreprinzător”, “manager” – 5 minute
Definiţi, împreună cu elevii cei doi termeni. Este important ca elevii să înţeleagă că
întreprinzătorul este un om de afaceri, cel care are o afacere proprie, iar managerul este cel
care conduce o firmă sau o instituţie. Managerul poate fi întreprinzător şi invers dacă
persoana îşi conduce propria firmă.
3. Profilul întreprinzătorului şi profilul managerului – 30 minute
Împărţiţi copiii în 2 grupuri de lucru: Grupul ÎNTREPRINZĂTORILOR şi Grupul
MANAGERILOR. Cereţi-le să-şi imagineze că sunt întreprinzători, respectiv manageri de
firmă. Trebuie ca în 10 minute să listeze cât mai multe caracteristici (cunoştinţe, abilităţi,
deprinderi, competenţe) pe care trebuie să le aibă ca să fie cei mai buni întreprinzători,
respectiv manageri.
După 10 minute, spuneţi-le că toţi au devenit managerii propriilor afaceri, deci
întreprinzători. Cereţi-le să facă schimb de foi şi cu o altă culoare, să completeze lista
celuilalt grup cu alte caracteristici importante nemenţionate.
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La final, cele 2 liste se afişează la vedere şi se punctează diferenţele care au apărut între
situaţia în care s-au imaginat doar întreprinzători, respectiv manageri şi situaţia în care au
jucat rolul de manageri pentru propria afacere.
4. Concluzii – 5 minute
Cereţi-le să citească din manual Profilul întreprinzătorului şi competenţele managerului.
5. Încheiere – 5 minute
Cereţi fiecărui copil să spună ce le-a rămas în minte după această activitate.
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Viaţa personală şi cariera
TEMA VIII

CUM SE INFLUENŢEAZĂ RECIPROC
CARIERA ŞI VIAŢA PERSONALĂ?

1. Programul zilnic de lucru şi timpul liber
2. Bugetul personal
3. Relaţiile cu familia şi prietenii
4. Probleme şi conflicte ce pot apărea şi rezolvarea lor
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Programul zilnic de lucru şi timpul liber
Complexitate: Nivel I
Clasa: a VI-a sau a VII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să explice în termeni simpli ce înseamnă pentru ei „timp de lucru” şi „timp liber”;
O2. Să analizeze programul unei zile din viaţa lor;
O3. Să realizeze un plan al activităţilor pe o săptămână;
O4. Să-şi analizeze programul săptămânal din perspectiva echilibrării timpului de lucru cu
timpul liber.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul
Resurse: fişe de lucru, instrumente de scris, tablă/flipchart, cretă/markere, fişe balanţe,
manuale
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Acum, mi-aş dori să fac …” – 5 minute
Cereţi elevilor să spună fiecare ce ar dori să facă în momentul de faţă. (ex. Acum, mi-aş
dori să dorm.; Acum, mi-aş dori să merg la film.; Acum, mi-aş dori să mă plimb în parc.
etc.)
2. Timp de lucru vs. Timp liber – 10 minute
Solicitaţi câţiva elevi să spună de ce nu pot face în momentul de faţă ceea ce-şi doresc.
Punctaţi faptul că există momente, ca cel de faţă, în care fiecare este „la program”, deci
este în timpul de lucru. Explicaţi-le că cei mai mulţi adulţi merg la serviciu şi în timpul de
lucru trebuie să-şi facă treaba specifică locului de muncă – constructorul, în timpul de
lucru va şi pe şantier, bucătarul va găti, profesorul va fi în clasă etc. La fel şi elevii, în
timpul de lucru, sunt la şcoală, la ore, sau acasă la teme pentru că principala muncă a
oricărui copil este învăţătura.
Explicaţi-le, de asemenea, că activităţile pe care le-au numit la exerciţiul anterior sunt cele
pe care le facem în timpul liber, în afara programului de şcoală sau de serviciu.
3. Programul unei zile – 10 minute
Lucraţi împreună cu toată clasa pentru a realiza programul zilei. Scrieţi pe tablă sau pe
flipchart, pe ore, activităţile copiilor.
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Având în vedere că lucraţi cu un grup de copii din aceeaşi clasă, programul de lucru va fi
acelaşi. Diferenţe vor putea apărea la activităţile pe care le fac elevii după şcoală. Notaţi
toate aceste idei.
Punctaţi încă o dată, pe programul realizat, activităţile din timpul de lucru şi activităţile
din timpul liber.
4. Programul săptămânal –– 20 minute
Împărţiţi elevilor fişa de lucru din Anexa 1. Rugaţi-i să citească cu atenţie cerinţele şi
apoi, în 10 minute, să completeze tabelul. La finalul timpului, elevii vor expune fişele
astfel încât să poată fi văzute de toată clasa. Se vor analiza, împreună cu copii, câteva
programe. Conduceţi discuţia astfel încât să subliniaţi importanţa echilibrării timpului de
lucru cu timpul liber pentru a se evita stresul, supraîncărcarea, surmenajul etc. sau, din
potrivă, insuficienta pregătire pentru şcoală.
5. Încheiere – 5 minute
Aşezaţi pe jos cele 3 foi cu balanţe din Anexa 2. Cereţi fiecărui elev să-şi ia înapoi fişa de
lucru şi să se aşeze în dreptul foii de pe jos care i se potriveşte astfel:
1. Dacă în programul lui săptămânal, timpul de lucru este relativ echilibrat, ca număr de
ore, cu timpul liber – se va aşeza pe foaia BALANŢĂ ECHILIBRATĂ.
2. Dacă în programul lui săptămânal, timpul de lucru este cu mult mai lung decât timpul
liber – se va aşeza pe foaia PREA MULT TIMP DE LUCRU.
3. Dacă în programul lui săptămânal, timpul de lucru este cu mult mai scurt decât timpul
liber – se va aşeza pe foaia PREA MULT TIMP LIBER.
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Anexa 1

PROGRAMUL MEU
SĂPTĂMÂNAL
- fişă de lucru 1. Gândeşte-te la programul tău de la şcoală, la orele de curs, la timpul alocat temelor şi altor
sarcini legate de şcoală (timpul de lucru) şi la timpul liber – cel în care faci ce-ţi doreşti
(citeşti, faci sport, te joci pe calculator, te plimbi, stai de vorbă cu prietenii, mergi la film, te
uiţi la televizor etc.)
2. Completează tabelul de mai jos:
Timp de lucru
Ziua
săptămânii

Cât timp mergi
petreci la
şcoală?
(1)

Cât timp aloci
efectuării
temelor?
(2)

Timp liber
Cât timp petreci
făcând o altă
Cât timp te
activitate
odihneşti?
preferată de
(4)
tine?
(5)

LUNI
MARŢI
MIERCURI
JOI
VINERI
SÂMBĂTĂ
DUMINICĂ

TOTAL

3. Fă totalul orelor din colanele 1 şi 2 şi compară-l cu totalul orelor din colanele 4 şi 5. Se
echilibrează balanţa măcar la sfârşitul unei săptămâni?
DA

NU

Dacă balanţa NU se echilibrează, încearcă să îţi reorganizezi programul săptămânal!
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Anexa 2

BALANŢĂ ECHILIBRATĂ

TIMP
DE
LUCRU

TIMP
LIBER
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PREA MULT TIMP LIBER

TIMP
DE
LUCRU
TIMP
LIBER
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PREA MULT TIMP DE LUCRU

TIMP
DE
LUCRU

TIMP
LIBER
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Programul zilnic de lucru şi timpul liber (2)
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să definească comparativ sintagmele „timp de lucru” şi „timp liber”;
O2. Să întocmească programul unei zile;
O3. Să diferenţieze activităţi urgente, activităţi importante, activităţi utile;
O4. Să conştientizeze importanţa planificării timpului.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, lucru pe grupe, exerciţiul
Resurse: fişe de lucru, instrumente de scris, tablă/flipchart, cretă/markere, foi mari, culori,
manuale
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Cel mai mult mi-aş dori să ştiu să fac …” – 5 minute
Cereţi elevilor să numească o activitate pe care nu ştiu să o facă, dar şi-ar dori foarte mult
să ştie. (ex. Cel mai mult mi-aş dori să ştiu să fac operaţii.; Cel mai mult mi-aş dori să
ştiu să fac paraşutism.; Cel mai mult mi-aş dori să ştiu să fac tablouri tridimensionale.
etc.) .
2. Timp de lucru vs. Timp liber – 15 minute
Împărţiţi elevii în 2 grupuri. Primul grup va trebui să definească sintagma „timp de lucru”
şi să dea exemple. Cel de-al doilea grup a trebui să definească sintagma „timp liber” şi să
dea exemple. Grupurile vor lucra 5 minute, după care fiecare grup îşi va desemna un
reprezentant care va prezenta definiţia şi exemplele. Membrii celuilalt grup pot face
completări.
Timpul de lucru reprezintă orice perioadă timp în care o persoană prestează o muncă sau
în care îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile de serviciu. De regulă se supune unui program
strict. Exemple: cele 8 ore pe care medicul le petrece la spital; cele 10 ore pe care agentul
de vânzări le petrece pe teren sau la firmă încheind contracte de vânzare-cumpărare etc.
Timpul liber reprezintă orice perioadă timp în care o persoană se odihneşte sau face
activităţi relaxante, fără a se supune unui orar foarte exact. Exemple: 2 ore în care medicul
merge cu copiii săi în parcul de joacă; ora pe care agentul de vânzări o petrece uitându-se
la un film etc.
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3. Programul unei zile – 10 minute
Împărţiţi elevilor fişa de lucru din Anexa 1. Lăsaţi-i 5-10 minute, să completeze tabelul.
4. Activităţi urgente, activităţi importante, activităţi utile – 15 minute
Fiecare copil va trebui să sublinieze:


cu roşu – activităţile urgente (cele care nu pot fi amânate)



cu verde – activităţile importante (cele care pot fi amânate, dar nu prea mult)



cu albastru – activităţile utile (cele care pot fi amânate, chiar şi un timp mai lung
dacă este o perioadă mai aglomerată cu activităţi urgente)

Explicaţi-le că mai întâi trebuie îndeplinite sarcinile urgente, apoi îţi faci timp suficient
pentru sarcinile importante şi la final te ocupi de activităţile utile.
În funcţie de timpul pe ca îl aveţi la dispoziţie, câţiva elevi vor prezenta ceea ce au lucrat
şi se va discuta argumentarea introducerii activităţilor în fiecare categorie.
Este important să înţeleagă că în unele momente o activitate poate fi urgentă, iar în alte
zile aceeaşi activitate poate fi importantă sau utilă.
De exemplu:


cursul de dans – este activitate urgentă pentru Marius care va participa la un
concurs internaţional de dans peste o săptămână



cursul de dans – este activitate importantă pentru Marius care va participa la un
concurs internaţional de dans peste o jumătate de an şi acum are măseaua umflată
(mersul la dentist devine activitatea urgentă)



cursul de dans – este activitate utilă pentru Marius care tocmai s-a întors de la un
concurs internaţional de dans şi peste o lună va da bacalaureatul (pregătirea pentru
bacalaureat este activitatea urgentă, odihna este activitatea importantă)

5. Încheiere – 5 minute
Cereţi elevilor să spună un motiv pentru care este important să-ţi planifici timpul.
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Anexa 1

PROGRAMUL MEU
SĂPTĂMÂNAL
- fişă de lucru -

Gândeşte-te la programul tău de mâine. Completează tabelul de mai jos:
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Ore

Activităţi

………………….

……………………………………………………………………………

………………….

……………………………………………………………………………

………………….

……………………………………………………………………………

………………….

……………………………………………………………………………

………………….

……………………………………………………………………………

………………….

……………………………………………………………………………

………………….

……………………………………………………………………………

………………….

……………………………………………………………………………

………………….

……………………………………………………………………………

………………….

……………………………………………………………………………

………………….

……………………………………………………………………………

………………….

……………………………………………………………………………

………………….

……………………………………………………………………………

………………….

……………………………………………………………………………

………………….

……………………………………………………………………………

………………….

……………………………………………………………………………

………………….

……………………………………………………………………………

Bugetul personal
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să definească bugetul ca venituri şi cheltuieli;
O2. Să exemplifice modalităţi de echilibrare a bugetului;
O3. Să analizeze bugete exemplu;
O4. Să conştientizeze importanţa planificării bugetului.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, lucrul în grup, discuţii
argumentative
Resurse: fişe de lucru, instrumente de scris, tablă / flipchart, cretă / markere, foi mari,
manuale
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Dacă aş avea mulţi bani aş vrea să …” – 5 minute
Cereţi elevilor să spună ce şi-ar dori cel mai mult să-şi cumpere sau să facă dacă ar câştiga
o sumă mare de bani, de ex. 100 000 Euro (ex. Dacă aş avea mulţi bani aş vrea să văd
lumea.; Dacă aş avea mulţi bani aş vrea să fac un adăpost pentru animale abandonate.;
Dacă aş avea mulţi bani aş vrea să îmi construiesc un vapor. etc.)
2. Bugetul – balanţă între venituri şi cheltuieli – 10 minute
Explicaţi copiilor că Bugetul poate fi definit ca totalitatea veniturilor / câştigurilor (banii
care intră) şi totalitatea cheltuielilor (banii care ies).
Prezentaţi cele 3 tipuri de buget:


Buget echilibrat (Veniturile > Cheltuielile)



Buget limitat (Veniturile = Cheltuielile)



Buget problematic (Veniturile < Cheltuielile)

Prezentaţi cele 2 tipuri de cheltuieli:


Cheltuielile fixe – care nu variază de la o lună la alta – ex. chiria



Cheltuielile variabile – care pot apărea într-o lună sau nu – ex. medicamente
pentru răceală
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3. Analize de buget – 10 minute
Împărţiţi elevii în 4 grupuri. Daţi fiecărui grup exemplul de buget din Anexă. Sarcina de
lucru este: Echilibraţi bugetul, astfel încât Veniturile > Cheltuielile.
4. Prezentare soluţii de echilibrare a bugetului şi discuţii – 20 minute
Fiecare grup îşi va prezenta soluţiile identificate pentru echilibrarea bugetului. Se vor
discuta argumentat soluţiile. Important este ca elevii să reţină:
 Bugetul se poate echilibra prin:
- Creşterea veniturilor
- Reducerea cheltuielilor
 Reducerea cheltuielilor se analizează pornind de la cheltuielile fixe care asigură o
echilibrare bugetară de durată şi sigură.
5. Încheiere – 5 minute
Cereţi elevilor să spună cel mai important lucru pe care l-au învăţat din această activitate.
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Anexă

BUGETUL PERSONAL
- Fişă de lucru -

Te-ai angajat şi ai un salariu sau ai propria ta afacere şi venitul / câştigul tău lunar este de
1.500 de lei.
Din aceşti bani, tot lunar, cheltui:


rata/chiria garsonieră / apartament / casă = 500 lei



întreţinerea garsonieră / apartament / casă = 100 lei



lumina = 50 lei



comunicaţii – telefon / mobil / internet / cablu = 50 lei



transport = 100 lei



alimente (pentru tine sau pentru toată familia ta) = 400 lei



produse de curăţenie şi igienă personală = 100 lei

Total cheltuieli fixe: 1300 lei


îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii = 150 lei



medicamente (dacă este cazul) = 100 lei



timp liber (distracţii, ieşiri cu prietenii, excursii, spectacole etc.) = 200 lei

Total cheltuieli variabile: 450 lei
Total cheltuieli = 1 750 lei

SARCINĂ DE LUCRU:
Găseşte cât mai multe modalităţi de echilibrare a bugetului, astfel încât VENITURILE
să fie mai mari decât CHELTUIELILE şi tu să poţi face nişte economii.
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Relaţiile cu familia şi prietenii
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să analizeze relaţiile pe care le au cu familia şi prietenii;
O2. Să dea exemple situaţii în care munca / activitatea profesională afectează relaţiile de
familie / cu prietenii şi invers;
O3. Să conştientizeze interdependenţa între muncă – relaţii de familie – viaţa socială.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul
Resurse: fişe pentru exerciţiu de energizare şi exerciţiu final, fişe de lucru, instrumente de
scris, tablă/flipchart, cretă/markere, manuale
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Pentru mine, cel mai mult contează …” – 5 minute
Lipiţi înaintea orei, pe prima bancă din fiecare rând (sau în spaţiul clasei astfel încât să se
formeze 3 zone distincte) foile din Anexa 1.
Cereţi elevilor să-şi imagineze că au terminat şcoala, s-au angajat de câteva luni şi au
familia lor. Trebuie să se gândească bine la ceea ce contează pentru ei în acest moment şi
să se aşeze pe rândul (sau în zona) care li se potriveşte cel mai bine – al celor pentru care
contează, în primul rând, FAMILIA, al celor pentru care contează, în primul rând,
LOCUL DE MUNCĂ, al celor pentru care contează, în primul rând, VIAŢA SOCIALĂ
ŞI RELAŢIILE CU PRIETENII.
2. Constelaţia relaţiilor mele – 30 minute
Împărţiţi elevilor Fişa de lucru din Anexa 2. Cereţi-le să o completeze în cu nume 10
minute. Apoi spuneţi-le, ca tot în 10 minute, să rezolve sarcinile de la exerciţiile 3 şi 4. În
ultimele 10 minute, câţiva elevi care doresc, vor prezenta constelaţia relaţiilor lor. Punctaţi
importanţa relaţiilor cu familia şi cu prietenii.
În timp ce elevii lucrează, lipiţi într-o altă zonă din clasă afişul din Anexa 3, care vă va fi
de ajutor la exerciţiul final.
3. Exemple de situaţii în care viaţa profesională este influenţată de viaţa de familie sau
de viaţa socială – 5 minute
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Cereţi elevilor să se gândească la o situaţie în care viaţa profesională este influenţată
de viaţa de familie sau de viaţa socială.
Ex. Soţia unui pilot este gravidă şi urmează să nască în câteva zile. Pilotul poate fi atât
de emoţionat şi îngrijorat de faptul că s-ar putea să nu fie acasă când se naşte copilul lui,
încât ar putea face erori de pilotaj dacă pleacă în această perioadă în cursă.
4. Exemple de situaţii în care viaţa de familie este influenţată de viaţa profesională sau
de viaţa socială – 5 minute
Cereţi elevilor să se gândească la o situaţie în care viaţa de familie este influenţată de
viaţa profesională sau de viaţa socială.
Ex. Directorul unei fabrici de autoturisme lucrează zilnic, inclusiv sâmbăta, de dimineaţa
până târziu. În fiecare zi pleacă înainte de trezirea copiilor săi şi ajunge acasă după ora de
culcare a acestora, astfel încât ei se întâlnesc doar duminica. Relaţiile între copii şi tatăl lor
se pot răci, pentru că tatăl petrece foarte mult timp la serviciu şi nu are timp şi pentru
familie.
5. Încheiere – 5 minute
Cereţi elevilor să se gândească dacă îşi menţin poziţia aleasă la început (rămân pe rândul
sau în zona celor pentru care contează unul din cele trei elemente – familia, locul de
muncă, viaţa socială – sau se poziţionează pe alt rând / într-o altă zonă. Daţi-le şi
posibilitatea suplimentară din Anexa 3 de a alege Pentru mine contează echilibrul între
Familie – Loc de muncă – Viaţa socială.
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Anexa 1
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Anexa 2

CONSTELAŢIA
RELAŢIILOR MELE
- fişă de lucru 1. Imaginează-ţi că te-ai angajat la o firmă cam de un an. Lucrezi de la ora 9:00 la 18:00, dar
în multe zile rămâi peste program sau te duci la serviciu şi sâmbăta. Munca ta este destul de
obositoare.
2. Completează schema de mai jos. În cartonaşul EU trece numele tău. În EA/EL trece numele
prietenelor/prietenilor sau membrilor familiei care te susţin. În EI poţi trece grupurile de
persoane dragi cum ar fi: părinţii, fraţii, colegii etc.

3. Gândeşte-te care sunt legăturile care ţin împreună cartonaşele. Pentru fiecare dintre
CARTONAŞE scrie în dreptul ei care sunt acele lucruri sau evenimente care te-au făcut
să-i dai numele prietenei/prietenului sau membrului familiei respectiv.
4. De câte ori ai vorbit cu fiecare dintre persoanele numite în cartonaşe? Desenează câte o
linie pentru fiecare dată când aţi stat de vorbă în ultima săptămână.
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Probleme şi conflicte ce pot apărea şi rezolvarea lor
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să de exemple de situaţii problemă / conflictuale;
O2. Să analizeze o situaţie problemă / conflictuală;
O3. Să identifice soluţii pentru a rezolva amiabil o situaţie problemă / conflictuală.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, exerciţiul
Resurse: tablă/flipchart, cretă/markere, manuale
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Nu aş vrea să mă cert niciodată cu …, pentru că …” – 5
minute
Explicaţi-le elevilor că trebuie să completeze cât mai creativ fraza „Nu aş vrea să mă cert
niciodată cu …, pentru că …” (Ex. Nu aş vrea să mă cert niciodată cu o broască, pentru
că orăcăie foarte mult şi nu aş putea să-mi spun punctul de vedere.; Nu aş vrea să mă cert
niciodată cu un terorist, pentru că s-ar putea să se supere şi să mă împuşte!; Nu aş vrea
să mă cert niciodată cu un perete, pentru că aş avea impresia că vorbesc la pereţi! etc.)
2. Exemple de situaţii problematice / conflictuale – 10 minute
Cereţi copiilor să dea exemple de situaţii problematice / conflictuale prin care au trecut ei
şi prin care cred că au trecut şi alţi colegi. Notaţi ideile pe tablă sau pe flipchart.
Alegeţi, împreună cu elevii, o situaţie prin care au trecut toţi sau marea lor majoritate, o
situaţie problematică / conflictuală pe care o cunosc sau o înţeleg cât mai mulţi. (Ex.
Cearta cu mama pentru că mama nu îi lasă în oraş)
3. Analiza unei situaţii situaţii problematice / conflictuale – 35 minute
Lucraţi împreună cu toată clasa la analiza situaţiei selectate, parcurgând paşii din manual.
Pasul 1: Care este problema? Ce mă deranjează?
Pasul 2: Cine este implicat în problemă?
Pasul 3: Cum rezolv problema?
1. Care sunt nevoile mele în situaţia problemă? Fă o listă cu ce doreşti, astfel încât
situaţia să se schimbe!

131

2. Ce simt în legătură cu problema? Scrie toate sentimentele şi trăirile pe care le simţi în
legătură cu problema!
3. Ce vreau să schimb în situaţia / relaţia problematică? Fă o listă cu ce doreşti să se
schimbe, dar de această dată în relaţia cu persoana cu care eşti în conflict!
4. Care sunt nevoile celorlalţi implicaţi în problemă? Fă o listă cu ce doresc ceilalţi,
astfel încât situaţia să se schimbe!
5. Ce simt ceilalţi în legătură cu problema? Scrie toate sentimentele şi trăirile pe care le
simt ceilalţi în legătură cu problema!
6. Ce aş face eu dacă aş fi în locul celorlalţi implicaţi în problemă? Fă o listă cu ce crezi
că ai face dacă ai fi în locul celor cu care eşti în conflict!
7. Ce pot învăţa din această situaţie/relaţie problemă? Scrie toate lucrurile pe care crezi
că le-ai învăţat ca urmare a implicării în această problemă!
8. Ce încearcă ei să-mi spună? Scrie toate învăţămintele pe care crezi că cei implicaţi în
conflict vor să ţi le dea!
9. Le-am spus că încerc să-i înţeleg? Răspunde cu DA sau NU şi argumentează!
10. Cum să le spun ce mă deranjează fără să-i învinuiesc sau să-i atac? Scrie în cât mai
multe moduri ceea ce ai vrea să le spui!
11. Cum am putea colabora pentru rezolvarea problemei? Fă o listă cu posibilităţile în care
v-aţi putea uni eforturile!
12. Care sunt toate modalităţile de rezolvare a problemei? Fă o listă!
13. Care dintre aceste modalităţi de rezolvare ne ajută pe toţi cei implicaţi în problemă să
obţinem ceea ce ne dorim? Păstrează din lista anterioară doar modalităţile care aduc câştig
tuturor!
14. Care soluţie ne ajută pe toţi să câştigăm? Alege din lista de mai sus cea mai
avantajoasă soluţie!
4. Încheiere – 5 minute
Cereţi elevilor să spună cel mai important lucru pe care l-au învăţat în această activitate.
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Viaţa personală şi cariera
TEMA IX

CODUL MUNCII FOARTE PE SCURT
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Ce este Codul Muncii?
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să explice în termeni simpli ce este Codul Muncii;
O2. Să analizeze un fragment dat din Codul Muncii;
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, lucrul în grup
Resurse: coli, instrumente de scris, flipchart/tablă, scotch, manuale, culori, markere.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Un cuvânt – o poveste!” – 5-10 minute
Explicaţi elevilor că fiecare va trebui să spună cât mai repede (fără să se gândească prea
mult) un cuvânt care va urma după cel spus anterior cu scopul de a se dezvolta o poveste
cât mai hazlie. (exp. Eu…văd…un…monstru…în…supa…de…lămâie etc.) Dacă în clasă
sunt mai mult de 10-15 elevi, jocul poate fi lăsat să dureze cam 10 minute.
2. Analiza unui fragment din Codul Muncii – 30 - 35 minute
Împărţiţi elevii în grupuri de lucru de 4-5 membri. Daţi fiecărui grup un fragment dintr-un
titlu din Codul Muncii. Puteţi utiliza informaţiile din manual pentru titlurile mai
importante sau puteţi fragmenta fiecare TITLU, menţinând doar informaţiile relevante în
funcţie de nivelul elevilor. Dacă nivelul copiilor este mai avansat, se poate da un titlu
complet (ex. TITLUL III: Timpul de muncă şi timpul de odihnă).
Explicaţi-le că trebuie să citească cu atenţie textul, să încerce să-l înţeleagă cât mai corect
şi apoi să realizeze un desen / colaj prin care să transmită şi colegilor informaţia. În timp
ce grupurile lucrează, este important să treceţi pe la fiecare să vă asiguraţi că sarcina de
lucru a fost înţeleasă şi că textul legii este corect interpretat.
La final, fiecare grup va prezenta desenul / colajul şi va spune foarte pe scurt la ce face
referire fragmentul pe care l-au ilustrat.
3. Ce este Codul Muncii? - 5 minute
Cereţi elevilor, după ce au participat la exerciţiul de analiză a unor părţi din Codul Muncii
să încerce să explice / să definească ce este acest Cod. Nu uitaţi că scopul nu este să-i
faceţi pe elevi experţi în legislaţia muncii. Ghidaţi discuţiile spre definiţia concisă: Codul
Muncii este o lege care arată / reglementează raporturile de muncă.
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4. Încheiere – 5 minute
Cereţi elevilor să spună un lucru foarte important pe care l-au învăţat în această activitate.
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Contractul Individual de Muncă
Complexitate: Nivel II
Clasa: a VII-a sau a VIII-a
Durata: 50 minute
Obiective:
O1. Să definească contractul individual de muncă;
O2. Să enumere avantajele angajării cu contract de muncă;
O3. Să exerseze deprinderi de concepere a unui contract individual de muncă pentru un
loc de muncă dat /o profesie dată.
Strategie: Exerciţiu de energizare, explicaţia, conversaţia, lucrul în grup, prezentarea
Resurse: coli, flipchart/tablă, scotch, manuale, markere.
Mod de realizare a activităţii:
1. Exerciţiu de energizare „Aplauze ritmate” – 5 minute
Cereţi elevilor să închidă ochii şi să înceapă să bată din palme în orice ritm doresc. La
început va fi un sunet haotic, dar pe parcurs unii vor încerca să schimbe ritmul după
ceilalţi. Puteţi să-i opriţi dacă exerciţiul devine prea zgomotos sau dacă în câteva minute
ritmul nu se uniformizează. De asemenea, puteţi să le impuneţi un ritm mai lent care să
poată fi auzit şi urmat de toţi.
2. Contractul Individual de Muncă – definiţie şi structură – 5 minute
Prezentaţi sau citiţi, împreună cu elevii, din manual definiţia CIM şi elementele
componente.
3. Contractul Individual de Muncă – aplicaţie practică - 25 minute
Împărţiţi elevii în grupe de lucru de câte 4-5 elevi. Cereţi-le să-şi imagineze că sunt
patronii unei firme de construcţii şi trebuie să angajeze zidari. Daţi-le Profilul ocupaţional
pentru meseria de Zidar şi structura CIM din Anexă. Explicaţi-le că vor avea de făcut un
Contract individual de muncă respectând structura. Spuneţi-le că trebuie să lucreze pe foi
mari pe care le vor expune.
Puteţi lucra cu aceeaşi sarcină pentru toate grupurile sau puteţi opta pentru varianta în care
specificul firmei se schimbă. În această situaţie trebuie să multiplicaţi toate profilele
ocupaţionale la care faceţi referire şi să scădeţi timpul de lucru în grup (cereţi-le să facă
doar o structură pe scurt, în 15-20 minute), pentru că vor fi necesare mai multe discuţii.
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4. Prezentarea CIM create şi discuţii – 10 minute
Foile cu Contracte vor fi expuse. Fiecare grup prezintă contractul creat. Ceilalţi pot aduce
completări.
5. Încheiere – 5 minute
Cereţi elevilor să spună un lucru pe care nu l-au ştiut, dar l-au aflat în această activitate şi
sunt foarte mulţumiţi.
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Anexă

Structură CIM
•

numele angajatorului şi al angajatului

•

locul de muncă

•

sediul sau domiciliul angajatorului

•

funcţia/ocupaţia

•

criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului

•

riscurile specifice postului

•

data la care intră în vigoare contractul

•

dacă contractul este pentru o muncă temporară se specifică durata

•

durata concediului de odihnă

•

condiţiile de acordare a preavizului în cazul în care angajatul îşi încetează

activitatea
•

salariul de bază, alte sporuri şi cum se acordă acestea

•

durata normală a muncii exprimată în ore pe zi şi ore pe săptămână

•

precizarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă

•

durata perioadei de probă (dacă este cazul)

•

fişa postului

•

clauze cu privire la formarea profesională

•

clauze de neconcurenţă (Prin care salariatul poate fi obligat ca, după încetarea

contractului, să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se afla in
concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, un anumit interval de timp. Dacă în contract
sunt clauze de neconcurenţă, angajatorul este obligat să plătească angajatului o
indemnizaţie lunare de neconcurenţă pe toata perioada de neconcurenţă.)
•

clauze de mobilitate (Prin care angajatul şi angajatorul stabilesc că executarea

obligaţiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. Şi în
acest caz salariatul beneficiază de sume suplimentare în bani sau în natură.)
•
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clauze de confidenţialitate
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