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DURATA : SEM.I și SEM.II 

•

• GRUP ȚINTĂ: 

• Elevii clasei a VIII-a 



SCOP : 
INFORMAREA,CONSILIEREA ŞI 

ORIENTAREA PRIVIND CARIERA 

ELEVILOR DIN CLASA A- VIII- A .

ARGUMENT

Necesitatea asigurării unei 
alegeri/opţiuni şcolare şi profesionale 

corespunzãtoare aptitudinilor şi 
aspiraţiilor personale şi ofertei şcolare 

prezente şi de perspectivã.

Nevoia resimţitã la nivelul populaţiei 
şcolare, a unei mai bune informãri privind 

cariera.
. 



OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE :

 Identificarea de către elevi a propriilor aspiraţii, 

scopuri, interese şi a resurselor personale de 

care dispun pentru îndeplinirea acestora; 

 Identificarea rolului intereselor,aptitudinilor și 

valorilor personale în alegerea unei meserii; .

 Cunoaşterea/autocunoaşterea psihopeda-

gogicã a elevului/grupului de elevi prin : 

• identificarea opţiunilor şcolare şi profesionale

• analiza criteriilor de alegere a profesiei

• dezvoltarea sistemului de atitudini realiste

(faţãde sine şi faţã de profesii )

• asigurarea planificãrii şi a deciziei în domeniul

carierei

 Informare şi orientarea privind cariera prin : 

• informarea privind caracterul procesual al luãrii

unei decizii privind viitoarea carierã.

• asigurarea materialelor necesare unei bune

orientãri privind cariera.

• mediatizarea reţelelei şcolare din Slatina

(profile, specializãri etc.)



1.Aplicarea unui chestionar privind opţiunile şcolare şi 

profesionale ale elevilor din cls.a VIII a

Obiective:

•Identificarea opţiunilor şcolare ale elevilor din clasa a VIII-a pentru 

anumite unităţi şcolare, forme de învăţământ, profiluri, specializări;

•Identificarea factorilor care au contribuit la alegera opţiunilor 

şcolare ale elevilor.



a. EU DESPRE MINE

OBIECTIV:Identificarea resurseor 
personale (interese, abilități, 
aptitudini, credinţe, valori, 
caracteristici pozitive

b.LINIA VIETII
OBIECTIV:Dezvoltarea stimei de 
sine prin reactualizarea 
succeselor personale

c.ANALIZA SWOT

OBIECTIV:Să identifice factori 
interni și externi care 
influențeaza alegerea carierei.

2.Autocunoastere si

dezvoltare personala



3.APLICAREA CHESTIONARULUI DE INTERESE 
HOLLAND

OBIECTIVE :
• Identificarea intereselor personale și a ocupațiilor care 

corespund acestora
• Analiza modului în care interesele personale se 

potrivesc cu ocupațiile cuprinse în categoriile
selectate.

Interesele reprezintă preferinţele unei persoane 
pentru anumite domenii de cunoştinţe sau de 
activitate. Ele constituie unul din elementele 
importante de decizie în carieră. 



Obiective:
-informarea elevilor pentru a concepe o strategie de luare a deciziilor

-cunoașterea și exersarea unor modalități de evaluare a alternativelor in luarea unei 
decizii de carieră.

4. Luarea deciziilor: Hotărăște-te singur!



Etapele deciziei:

 Definirea deciziei ce trebuie luată şi determinarea alternativelor posibile de 

rezolvare a problemei. 

Obţinerea informaţiilor necesare, prin explorarea alternativelor identificate. 

 Evaluarea alternativelor pe baza informaţiilor existente şi alegerea celei mai 

potrivite

Stabilirea unui plan de implementare a deciziei şi punerea sa în aplicare. 

Discuții 
Care este rolul evaluării alternativelor în luarea deciziilor

De ce este important să identificăm avantajele și 
dezavantajele alternativelor?

De ce este importantă analiza comparativă a alternativelor 
de decizie identificate?



3 . Oferirea de informaţii

 Metodologia de organizare şi desfăşurare
a admiterii

 Informaţii necesare cu privire la:unităţile
de învăţământ (filiere, profiluri, 

specializări, domenii de pregătire, 
calificări profesionale);

 Metodologia de organizare , desfășurare 
și structura probelor de aptitudini 

pentru admiterea în liceele vocaționale.

 Completarea documentelor necesare
înscrierii la liceu; 



Calculul mediei de admitere în 
liceu...

Media de admitere este media aritmetică 
între media generală la Evaluarea 

Naţională susţinută de absolvenţii clasei 
a VIII-a şi media generală de absolvire a 

claselor a V-a – a VIIIa. (3) Calculul mediei 
de admitere se face astfel: 

2 ABS EN MA + = unde: MA = media de 
admitere. ABS = media generală de 

absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = 
media generală obţinută la Evaluarea 

Naţională susţinută de absolvenții clasei 
a VIII-a

PLAN DE SCOLARIZARE



Prezentarea ofertelor 

educaționale ale liceelor din 

Slatina pentru anul școlar 2021-

2022

MOD DE REALIZARE

 Pliante cu oferta scolara

 Prezentarea liceului,  a profesorilor ,a 

rezultatelor obtinute de elevi

,proiecte in care este implicat

liceul.(prezentare POWER POINT)

 Scrisoare catre parinti.



1 ANALIZEZI CU ATENŢIE REŢEAUA DE UNITĂŢI LICEALE

2. MEDIA ULTIMULUI ADMIS ÎN ANUL ANTERIOR LA PROFILUL DORIT 

ESTE CÂT MAI APROPIATĂ DE NIVELUL PROPRIEI MEDII DE ADMITERE

3. PROFILUL ŞI SPECIALIZAREA ALESE CORESPUND PROPRIILOR 

INTERESE ŞI APTITUDINI

INFORMEAZĂ-TE! 

ANALIZEAZĂ OFERTELE LICEELOR! 

ALEGE CEEA CE ESTE MAI POTRIVIT PENTRU TINE!



4. AI OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE/CONTINUARE A STUDIILOR DUPĂ 

ABSOLVIREA LICEULUI

5. NOTEZI CU ATENŢIE CODURILE CORESPUNZĂTOARE FIECĂREI UNITĂŢI 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALESE

6. COMPLETEZI UN NUMĂR SUFICIENT DE OPŢIUNI ÎN FIŞĂ

7. ALEGEREA TA E REALISTĂ, CU ŞANSE MARI DE REUŞITĂ
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