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ORIENTARE PROFESIONALĂ

Care sunt dorințele elevului, aspirațiile pentru o nouă
meserie?
Care sunt abilitățile, înclinațiile? 
Cum se armonizează calitățile sufletești, subiective al
elevului cu cerințele obiective ale societății?

Alegerea profesiei are o importanță deosebită în rapida
transformare a societății în care trăim. Multe meserii vechi
dispar și apar noi domenii profesionale și dacă ne gândim că
omul modern își schimbă locul de muncă măcar de cinci ori pe
parcursul vieții, situați poate induce nesiguranță. 

În realizarea obiectivelor de orientare profesională trebuie să
căutăm răspuns la mai multe întrebări:

Decizia este grea și poate fi decisivă pe o viață întreagă iar
alegerea unei cariere trebuie să corespundă aptitudinilor,
motivațiilor, intereselor deoarece intenția unor schimbări
viitoare va avea repercusiuni, iar prelucrarea dezamăgirilor și
eșecurilor necesită o mare cheltuială de energie.
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Obiective: Dezvoltarea și recunoașterea eului ideal, a profilului individual.
Durata: 15 minute
Metode: muncă individuală
Materiale: foi de hârtie, coș
Scenariul activității: Înainte de activitate fiecare participant scrie pe o foaie de
hârtie în ce sau cine s-ar transforma dacă ar exista posibilitatea de a face o
schimbare după anumite preferințe. Ei pot numi maxim trei personalități din
orice domeniu de activitate (oameni celebri, inventatori, artiști, sportivi,
cântăreți, etc.). Apoi depun hârtiile într-un coș aflat în mijlocul clasei. Extrag
pe rând câte o foaie de hârtie iar apoi fiecare va citi numele personalității de
pe biletul extras. 
Participanții încearcă să ghicească cărui participant îi aparține caracterizarea
și de ce și-a făcut această caracterizare. Cel care se recunoaște în
caracterizare va explica de ce a făcut aceste alegeri, ce caracteristică îl
reprezintă cel mai tare etc.
Notă: Participanții vor avea posibilitatea să vorbească despre staruri, despre
trăsăturile lor pozitive ade caracter și alte caracteristicile mai puțin
importante ale acestora în reușită. Se accentuează ideea că fiecare persoană
chiar și ei înșiși pot să fie „staruri” în propria lor viață, că fiecare om este unic
și irepetabil cu puncte tari și slabe, fără excepție.

ACTIVITATE NR. 1
 

TREI DORINŢE
SAU CINE AŞ
DORI SĂ FIU?
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Obiective:
1. Pe parcursul activității se va lărgi orizontul cunoașterii participanților cu privire la ei
înșiși, dar și cu referire la colegii lor.
2. Pe parcursul activității participanții vor avea posibilitatea să se raporteze la propriile
valori, dar și al altora.
Durata: 40-50 minute
Metode: Discuție, argumentația
Materiale: monede sau bani de hârtie
Scenariul activității: La începutul activității vom discuta cu participanții despre valorile
noastre. Cine ce consideră că ar fi valoros și cu ce tip de valoare s-ar caractersiza? Sunt
valori pe care nu putem să le cumpărăm cu bani? Îi întrebăm dacă au fost vreodată la
bursă? Ce înseamnă bursă (piață)?
În cele ce urmează vom spune că ei vor lua parte la o asemenea bursă, vom licita
valorile pe cere le consideră importante sau mai puțin importante. Valorile care pot fi
cumpărate, le vom dirija spre lista de valori.
Fiecare grup poate să cheltuiască o sumă limitată de bani pe parcursul licitației.
Valorile care vor fi licitate (notate pe carți de vizită - Fișa de lucru nr. 1) le vom înmâna
membrilor grupului cu specificarea prețului. Liderul de grup notează pentru fiecare
persoană suma adunată pentru fiecare valoare vândută. În așa fel se va evita vânzarea
de mai multe ori a acelor valori. Lista cu valorile oferite (lista se face pe baza nivelului
grupului, în conformitate cu cerințele, cu dezvoltarea acestora se pot schimba, adăuga
sau reduce)

ACTIVITATE NR. 2
 

BURSA
VALORILOR
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Obiective: Pe parcursul activității participanții conștientizează propriile
abilități.
Durata: 10 minute
Metode: muncă individuală, auto reflexie
Materiale: fișe de lucru nr. 2
Scenariul activității: Fiecare elev primește câte o fișă de lucru.
După ce participanții au completat fișa de lucru ei trebuie să potrivească
abilitățile lor cu meseria respectivă.

Notă: Se conștientizează tipurile de abilităților pe care le posedăm, care
sunt cele mai importante pentru o meserie sau o funcție. Fiecare elev e
invitat să scrie despre sine măcar cinci abilități, dar să fim atenți să nu dea
răspunsuri superficiale (exemplu: Eu știu: să scriu, să citesc.
Să caute acele abilități de exemplu: Eu știu: să înot, să cos, să sculptez, să
fac fotografii frumoase, să conving, să împac pe ceilalți, să creez...etc.)

ACTIVITATE NR. 3
 

ABILITĂŢILE
MELE
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Obiective: Pe parcursul activității participanții conștientizează propriile
puncte tari.
Durata: 50 minute
Metode: muncă individuală, convorbire euristică
Materiale: instrumente de scris, foi A4
Scenariul activității: Fiecare elev scrie o scurtă autobiografie. În mod
evident nu date și o înșiruire de ani ci tot ceea ce consideră jucătorul mai
interesant despre el însuși. Trebuie să ne prezentăm cât mai interesant
pentru ca să atragem atenția unui potențial angajator.

Autografia va fi citită de liderul jocului, iar membrii grupului vor încerca să
ghicească autorul fiecărei prezentări.
Notă: Participanții pot să se ajute în prezentarea caracteristicilor lor
pozitive și pot să completeze autobiografia celorlalți cu punctele tari

ACTIVITATE NR. 4
 

AUTOBIOGRAFIE
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Obiective: participanții pe parcursul activității recunosc care dintre calități,
abilități se potrivesc activităților îndrăgite de ei.
Durata: 25-30 minute
Metode: Muncă individuală
Materiale necesare: Fișe de lucru nr. 3
Scenariul activității: Împărțim elevilor câte o fișă de lucru ce conține
diverse activități. participanții trebuie să încercuiască zece activități pe
care le-ar practica cu plăcere sau pe care le preferă deja.
Elevii trebuie să grupeze activitățile, alegând câte cinci pe care le preferă
cel mai mult și alte cinci activități care le plac pur și simplu.

Lângă fiecare activitate să scrie cărei coloane aparține activitatea. La
sfârșit numără câte și ce fel de litere s-au adunat la ambele coloane.
Fiecare literă ascunde o abilitate. Trebuie căutate literele căreia aparțin
cele mai multe abilități și acelea vor fi abilitățile elevului. a. Exprimare
verbală, b. Îndemânare, c. Capacitate de a opera cu numere, d. Efort fizic,
folosirea corpului, e. Gândire spațială, f. Abilitate de a dezvolta relații

ACTIVITATE NR. 5
 

ABILITĂŢILE
MELE

ÎMPĂRŢITE PE
ACTIVITĂŢI
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Obiective: Participanții pe parcursul activității își planifică prin intermediul unor
posibile fotografii din viitor, unele obiective.
Durata: 40 minute
Metode: imaginație, convorbire euristică Materiale: creioane colorate, foi pentru desen
Scenariul activității: Liderul stabilește un timp dat pentru viitor (de exemplu 20 ani).
Membrii grupului se așează confortabil, închid ochii și se imaginează pe ei înșiși peste
20 ani, ce profesie vor urma, unde vor lucra etc. Participanții se vor imagina sub
forma unor fotografii. Instrucțiunile date trebuie să stimuleze imaginarea tuturor
detaliilor: unde ești, cum arăți, cu ce ești îmbrăcat, cine te înconjoară, ce faci, ce faceți
etc. După câteva minute participanții vor fi întrebați dacă au reușit să conceapă
imaginar propria lor fotografie. În cazul în care au terminat, ei sunt invitați să spună
pe rând ce au văzut în fotografiile lor, să le descrie. Se poate continua o discuție
interesantă în legătură cu preferințele lor și ce valori aleg? Oare profilul nostru
individual, așa cum îl vedem acum este la fel cu ceea ce vrem să devenim sau ceea ce
am vrea să fim?
Notă: Ar fi indicat să efectuăm aceste activități cu grupurile care se întâlnesc regulat
și aceste fotografii ar trebui păstrate adică cele văzute să fie desenate sau realizate
prin diverse tehnici și expuse. Liderul grupului le poate aduna, iar și peste un an-doi
vor fi comparate cu cele actualizate. Pe o durată mai lungă de timp vor putea revedea
evoluția și proiectarea viitorului pe baza imaginației.

ACTIVITATE NR. 6
 

FOTOGRAFII DIN
VIITOR

08



Obiective: Pe parcursul activității participanții vor putea conștientiza mai bine
cu ajutorul altora înclinațiile lor pentru diferite meserii.
Durata: 25 minute
Metode: muncă în grup, auto reflexie
Materiale: foi de hârtie, cariocă
Scenariul activității: În cadrul grupului vom prinde pe spatele fiecărui elev o
foaie de hârtie. Fiecare participant scrie pe spatele colegului (în legătură cu
care are ceva idei) o profesie pentru care îl consideră potrivit pe acesta. După
ce au terminat de scris ce au dorit pe spatele colegului, liderul grupului va
aduna foile fără să le arate. Apoi citește rând pe rând și întreabă dacă și-au
recunoscut profesiile dorite de ei.
Dacă nu se regăsește în descriere niciun elev, atunci grupul decide apartenența
foii. Apoi deținătorul foii poate să pună întrebări colegilor. La sfârșit împreună
vor evalua și vor spune ce noutăți au aflat despre ei înșiși.
Notă: O altă variantă al activității ar fi aceea în care participanții pot nota pe o
foaie de hârtie profesia ideală fără să fie văzuți de colegi. Apoi la sfârșit o
compară cu ceea ce au scris colegii pentru ei. Pot să se discute diferențele
constatate.

ACTIVITATE NR. 7
 

O MESERIE
PENTRU TINE
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Obiective: Elevii cu ajutorul imaginației vor conștientiza dorințele
lor ascunse în legătură cu profesia viitoare.
Durata: 30 minute
Metode: imaginație, convorbire euristică
Materiale: -
Scenariul activității: Această activitate se adresează mai ales celor mari, dar se poate
juca și cu cei mici, iar atunci pe parcursul explicației trebuie să ne concentrăm și asupra
altor lucruri. Liderul de grup va cere membrilor grupului să se relaxeze, să stea comod, să
închidă ochii, apoi spune: „Acum gândește-te la un loc unde ai lucra cu plăcere…Poate să
fie în trecut, poate să fie în viitor sau poate să fie numai în fantezia ta locul respectiv…
alege acel loc și timp și imaginează-te în aceea lume… Unde ești? Fii atent la orice detaliu
din jurul tău! Cum este contextul, mediul sau peisajul? Mai este cineva acolo în afară de
tine? Dacă da, cine sunt aceea? Cum te simți? Ce faci, ce se întamplă? ... Acest loc și
timp este cel mai bun pe care-l poți imagina. Privește atent la acest loc apoi încet, încet
desprinde-te, privește tot mai distanțat și întoarce-te în prezent”.
toți vor povesti ce au văzut în călătoria lor, în fantezia lor. 
Chiar această rundă poate fi interesantă dar nu trebuie încă întreruptă discuția. Dacă
jucăm cu elevii mai mari (clasa VIII-a sau liceu) discuția poate fi continuată: „Ce a fost în
lumea fanteziei tale și lipsește în lumea ta reală? Din ce cauză ai fost acolo fericit? Se
poate face ceva să fie adevărat acest lucru? Sunt elemente în lumea fanteziei tale care s-
ar integra în viața ta prezentă?”

ACTIVITATE NR. 8
 

CĂLĂTORIE ÎN
TIMP
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Obiective: Elevii cu ajutorul imaginației vor conștientiza dorințele
lor ascunse în legătură cu profesia viitoare.
Durata: 30 minute
Metode: imaginație, convorbire euristică
Materiale: -
Scenariul activității: Această activitate se adresează mai ales celor mari, dar se poate
juca și cu cei mici, iar atunci pe parcursul explicației trebuie să ne concentrăm și asupra
altor lucruri. Liderul de grup va cere membrilor grupului să se relaxeze, să stea comod, să
închidă ochii, apoi spune: „Acum gândește-te la un loc unde ai lucra cu plăcere…Poate să
fie în trecut, poate să fie în viitor sau poate să fie numai în fantezia ta locul respectiv…
alege acel loc și timp și imaginează-te în aceea lume… Unde ești? Fii atent la orice detaliu
din jurul tău! Cum este contextul, mediul sau peisajul? Mai este cineva acolo în afară de
tine? Dacă da, cine sunt aceea? Cum te simți? Ce faci, ce se întamplă? ... Acest loc și
timp este cel mai bun pe care-l poți imagina. Privește atent la acest loc apoi încet, încet
desprinde-te, privește tot mai distanțat și întoarce-te în prezent”.
toți vor povesti ce au văzut în călătoria lor, în fantezia lor. 
Chiar această rundă poate fi interesantă dar nu trebuie încă întreruptă discuția. Dacă
jucăm cu elevii mai mari (clasa VIII-a sau liceu) discuția poate fi continuată: „Ce a fost în
lumea fanteziei tale și lipsește în lumea ta reală? Din ce cauză ai fost acolo fericit? Se
poate face ceva să fie adevărat acest lucru? Sunt elemente în lumea fanteziei tale care s-
ar integra în viața ta prezentă?”

ACTIVITATE NR. 8
 

CĂLĂTORIE ÎN
TIMP
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Telefon 0726 687 791
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