
- DESPRE 
MESERII -



,,Ce vrei să te faci când vei fi mare?,,
- Iată o întrebare pe care ai auzit-o destul de frecvent în 
copilărie.

- În funcție de vârsta pe care o aveai,răspunsurile tale 
au fost de fiecare dată diferite.Acum te uiți în jur și te lași 
influențat de ce vezi la TV,ce e la modă sau de 
preferințele părinților tăi.Alegerea carierei se face și în 
funcție de personalitate,de abilitățile pe care le ai și 
preferințele tale.Sigur că personalitatea ta este încă în 
formare și nu știi încă exact dacă ceea ce îți place acum 
o să-ți placă și mai târziu.



-PROFESIA - specialitate,
calificarea pe care o dobândește 
o persoană prin studii.



- Ocupația/Meseria/-

OCUPAȚIA - activitatea practică pe care o desfășoară efectiv o 
persoană într-o instituție/organizație și care reprezintă 
pentru aceasta o sursă aducătoare de venit.

•Între ocupație și calificare există o legătură.

•CALIFICAREA - pregătire profesională,teoretică și practică 
într-un anumit domeniu;etapă eliminatorie într-un concurs.

MESERIA - îndeletnicire bazată pe o muncă manuală 
calificată și constând în  axecutarea operațiilor  de 
transformare și de prelucrare a obiectelor muncii sau de 
prestare a unor servicii;profesiunea meseriașului;meșteșug.



-PROFESIA-

- Îndeletnicirea cu caracter permanent pe care o exercită cineva în 
baza unei calificări,specializări profesionale corespunzătoare,obținută 
prin educație,prin studii(ex.medic,inginer,contabil,etc).Aceasta este 
întotdeauna o sursă de venit și mijloc de existență.
La alegerea profesiei trebuie să ținem cont de ceea ce ne place,ce ne 
oferă satisfacții,de oportunități...



Cariera 
se planifică și se construiește în 
timp!

� Există o strânsă corelație între succesul profesional și o 
serie de factori ca:autocunoașterea;cercetări cu privire 
la profesie;luarea deciziei;contacte pentru 
angajare;piața muncii;carieră.



Meseria

Descrie

Compară

Asociază

Analizează
Argumentează

Pro și contra

--Aplică



- CONDIȚII FUNDAMENTALE 
PENTRU ALEGEREA ORICĂREI PROFESII:

-REALITĂŢI ECONOMICO-SOCIALE

- INSTRUIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ ÎN DIFERITE 
FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

- INTERESE ŞI APTITUDINI



Activitate practică:

- Elevii vor lucra pe grupe!

- Ei trebuie să identifice meseriile!



Oricare ar fi meseria aleasă de fiecare,  
trebuie să o facem cu seriozitate, cu 
dăruire și cu zâmbetul pe buze!

- A avea o meserie,o 
profesie și a face o 
carieră înseamnă 
multe cunoștințe și 
deprinderi 
practice.Pregătirea se 
face pe tot parcursul 
anilor de școală,a 
liceului,a facultății și 
de-a lungul întregii 
vieți.

-Viitorul aparține celor ce 
îdrăznesc,muncesc și 
cred în frumusețea 
propriilor vise.



Apelați la imaginație și îndrăzniți ,

spuneți  povestea acestor imagini:.... 





























Vă mulțumesc
pentru atenția acordată și

vă urez SUCCES în   CARIERĂ!

oricare ar fi aceea...


