PLANIFICĂ-ȚI CARIERA!
Începe din timp să te gândești unde visezi să
ajungi și cum vei ajunge la destinția dorită.
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PLANIFICĂ-ŢI TRASEUL EDUCAŢIONAL!

!

Investigheaza diversele domenii
educaționale,analizează-ți interesele și
preferințele.Investește inteligent în
educația ta.

AUTOEVALUEAZĂ-TE!
Dacă îți dorești să iei decizii eficiente în privința
traiectoriei tale educaționale și profesionale atunci
începe cu primul pas- Cunoasterea și evaluarea
propriei persoane.
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Consiliază-ți cariera!
• De ce să apelezi la un consilier de carieră?
• Pentru că mai departe de îndrumarea
familiei,prietnilor,specialistul te ajută să iei o
decizie buna folosind metode și tehnici
științifice,mai eficiente decât cele empirice

ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI
PROFESIONALĂ

!!!

□

!

ALTERNATIVE

cerințe profesionale

□ cerințe sociale

factori interni

factori externi

puncte tari

oportunități

puncte slabe

amenințări
Ce aleg?

CE VREI SĂ FII?
LUMEA
PROFESIILOR

Vrei să descoperi sarcinile și
activitățile,contextul muncii,instrumentele și
competențele fiecărei ocupații?

ACUM AI ACEASTĂ
POSIBILITATE!

https://www.harrisoncareerguide.com/?c=AS086

SFATURI PENTRU ANGAJARE
SFATURI SCRISOARE DE INTENȚIE
Vrei sa îți crești șansele de a obține postul la care
ai visat? Ai nevoie de puțin ajutor și nu știi la cine
să apelezi? Școala îți va oferi câteva indicații de
elaborare a scrisorii de intenție și a CVului,sugestii privind interviul de angajare,idei de
prospectare a pieții muncii.

■

Diferențiază-te de ceilalți candidați prin intermediul
unei scrisori de intenție care îți reflectă acele calități
personale,abilități sociale,competențe profesionale și
realizări ce te fac angajatul ideal pentru postul dorit

SFATURI CV

Acordă mare atenție C.V.-ului pentru că este
„cartea de vizită „ pe care o trimiți
angajatorului și mijlocul prin care îl convingi
să îți acorde o șansa,să te cunoască
personal.

SFATURI INTERVIU
■ chemat la interviul de angajare.Ai reușit să impresionezi cu
Ești

C.V-ul bine construit,care și-a atins scopul.Este normal să ai

Adăugați text

emoții,însă este ocazia ta de a demonstra calitățile deținute.Este
o discuție care are ca scop schimbul de informații,în care ambele
părți urmăresc obținerea unor date esențiale.

RESURSE UTILE
SFATURI CARIERĂ

Cauți un model de C.V.,de
scrisoare de intenție sau alte

Vreau să am șansa să fiu apreciat,să
aduc un plus valoare în firma în care
lucrez.Vreau un job care să mi se
potrivească,care să mă ajute să-mi
demonstrez abilitățile,dar…..cum îl caut
și cum îl gasesc?

documente necesare
perfecționării sau angajării?
Internetul este la dispoziția
ta!

CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALA
Când apelezi la consiliere în carieră?
•
•■
•
•
•

dacă eşti încă elev şi nu ştii ce studii să alegi;
Consilerul școlat te poate ajuta
• Realizarea
dacă eşti confuz, dezorientat, indecis în ce priveşte
cariera taprofilului
viitoare; psihola:
– prin teste şi chestionare
dacă trăieşti momente de frustrare, de neîncredereprofesional
înforţele proprii;
de autocunoaştere
dacă rişti un eşec şcolar sau de adaptare la condiţiile
pieţei muncii; şi evaluare
• Informare
posibilităţile
dacă ai temeri legate de prezenţa ta la un eventual
interviu deprivind
angajare...
Întrebări tipice
educaţionale şi piaţa muncii
ale planificării carierei
• Realizarea portofoliului personal:
■
-redactarea CV-ului
-Am identificat problema? Cu ce încep?-redactarea scrisorii de intenţie;
-obţinerea
recomandărilor;
-De ce informaţii am nevoie? Ce nu ştiu
şi despre
ce?
-ilustrareasuplimentare,
proiectelor realizate
până spri
în
-De cine am nevoie pentru a obţine informaţii
evaluări,
prezent.paşi?
- Este necesar să fac o planificare a acestor
• Simularea interviului (de recrutare,
■
- Ce obstacole prevăd că s-ar putea ivi?
de selecţie, pentru obţinerea unei
- Ce soluţii am pentru a face faţă la aceste obstacole?
burse etc.) sau training de
- Pe care dintre aceste obstacole aş putea să le înving?
arieră?

-Care este lista priorităţilor mele?

Consilerul școlar te poate ajuta la:

■

• Realizarea profilului psiho-profesional – prin teste şi
chestionare de autocunoaştere şi evaluare
• Informare privind posibilităţile educaţionale şi piaţa muncii
• Realizarea portofoliului personal:
■

-redactarea CV-ului
-redactarea scrisorii de intenţie;
-obţinerea recomandărilor;
-ilustrarea proiectelor realizate până în prezent.
■

• Simularea interviului (de recrutare, de selecţie, pentru
obţinerea unei burse etc.) sau training de comunicare
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SUCCES!
PROFESOR CONSILIER-POPA MARIANACRINUȚA,CJRAE OLT
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