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Ai nevoie de consiliere si orientare in cariera!

          „Orientarea în carieră este expresia unor talente personale sau aptitudini dominante. pe

măsură ce ele se intersectează cu interesele, motivațiile și valorile personale ale individului și ale

mediului  extern,  social  și  economic,  se  poate  ajunge  la  modelarea  unui  traseu  profesional

optim.”

                                                                                                                                  (Butnaru,1999)

Adeseori  ești  în fața unor decizii  importante pentru viitorul tău profesional.  O alegere

nepotrivită implică o decizie greșită în ceea ce privește cariera ta. Dacă te întrebi cum să-ți găsești

vocația, ai nevoie de consiliere și orientare profesională !

Apariția de profesiuni noi, diversificarea unora sau altora și chiar dispariția celor depăsite

de  tehnică,  ca  și  modificarea  solicitărilor  și  condițiilor  de  muncă  pun  în  fața  adolescenților

probleme din ce în ce mai dificile în alegerea meseriei sau profesiei.

În  aceste  condiții,  crește  rolul  orientării  școlare  și  profesionale  în  îndrumarea

adolescenților spre profesii, în raport cu aptitudinile și aspirațiile fiecăruia, dar și în concordanță

cu cererile societății.

Această activitate se integrează din ce în ce mai mult în preocupările și acțiunile politicii

sociale, dervind atât interesele individuale cât și pe cele ale colectivității.

Apare, astfel, necesitatea unei noi abordări a problemelor legate de orientarea școlară și

profesională a elevilor, o conjugare a eforturilor tuturor factorilor implicați în educarea copiilor:

familie, școală, instituții sociale. 



Orice acțiune pe direcția orientării școlare se face prin prisma orientării profesionale, după

cum orientarea profesională e o continuare firească a celei școlare.

Orientarea  școlară  și  profesională  este  o  activitate  pedagogică  ce  face  legătura  între

pregătirea  generală  și  cea  profesională,  pe  baza  determinării  posibilității  elevilor  pentru  o

categorie  sau alta  de discipline  și  a  formării  sistematice  a  premiselor  psihologice  în  vederea

opțiunii pentru un anumit liceu și, mai departe, pentru alegerea corespunzătoare a meseriei, în

funcție de aptitudinile și capacitățile fiecărui elev.

Orientarea  școlară  și  profesională  trebuie  privită  ca  un  proces  continuu,  implicat  în

formarea  personalității,  scopul  urmărit  fiind  dezvoltarea  progresivă  a  acelor  capacități  și

competențe care să faciliteze o integrare socio-profesională optimă a elevilor.

ȘCOALA este  considerată un  factor  principal  în  orientarea  carierei,  în  educația  și

instruirea tinerilor, ea stabilind traseul educațional al fiecărui individ, nu fără a i se alătura dorința

de formare a acestuia în acord cu puterea de muncă și motivația personală.  Procesul instructiv-

educativ poate avea o contributie însemnată în egalizarea şanselor, dezvoltă diferitele aptitudini,

stimulează interesul, furnizează o serie de informaţii despre profesiuni, etc.

Această  activitate  de alegere  a profesiei  trebuie concepută  ca un ansamblu de acțiuni

educative, organizate și dirijate cu competență de către școală pentru formarea unor priceperi,

deprinderi,  pentru  dezvoltarea  unor interese  față  de anumite  meserii  sau profesii,  astfel  încât

elevii ajunși la momentul opțiunii să facă alegeri cât mai realiste. 

Activitatea de orientare școlară și profesională și-a atins scopul în măsura în care, prin

intermediul ei, s-a realizat o corespondență între aptitudinile și aspirațiile persoanei pe de o parte

și exigențele sociale ale meseriilor locurilor de muncă, pe de altă parte, concretizată printr-o bună

integrare socio-profesională a individului.

Activităţile de orientare în carieră urmăresc dezvoltarea personală şi înzestrarea tânărului

cu abilităţi şi cunoştinţe necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere.

Dezvoltarea identităţii  vocaţinale şi pregătirii  tinerilor  pentru carieră  este unul din obiectivele

principale ale întregului proces de învăţămât. Cunoştinţele, abilităţile şi deprinderile dobândite în

şcoală trebuie să le permită acestora să-şi dezvolte individual o carieră profesională.



Pe de  altă  parte,  adaptarea  instruirii  la  particularităţile  individuale  ale  elevilor  este  o

necesitate în contextul societăţii  actuale.  Pentru a-i învăţa pe elevi să înveţe mai uşor, pentru

realizarea unui învăţământ activ-formativ, stilul de lucru, procedeele şi metodele au o deosebită

importanţă. De multe ori există o discrepanţă între eforturile care se fac pentru realizarea unei

calităţi superioare a actului educaţional şi rezultatele care se obţin.

În timpul activităţii la clasă am constatat că elevii din ciclul secundar inferior întâmpină

dificultăţi în însuşirea noţiunilor de specialitate. Pentru a oferi posibilitatea însuşirii de către toţi

elevii a unui nivel optim de cunoştinte şi tehnici utile de lucru este necesar să se ţină cont de

următoarele aspecte:

- în toate formele de predare - evaluare să se ţină cont de stilurile de învăţare ale elevilor;

- trezirea interesului pentru aplicarea în practică a cunoştintelor dobândite în cadrul orelor

de specialitate, prin intermediul experimentului de laborator, metodă didactică prin care elevii

provoacă intenţionat un proces sau fenomen.

Experimentul de laborator, prin utilizarea şi integarea adecvată a acestuia în lecţii, precum

şi cunoaşterea stilurilor de învăţare ale elevilor, pot duce la creşterea eficienţei învăţării noţiunilor

de  specialitate  şi  prin  aceasta  la  un  progres  şcolar  semnificativ  al  elevilor  din  învățământul

profesional și tehnic.

În prezent  cererea de pe piaţa  muncii  este  mai mare decât  oferta,  companiile  care au

nevoie de meseriaşi fiind în deficit în continuare pe diferite domenii, ele căutând resursa umană

bine pregătită din punct de vedere teoretic cât şi practic. Fără mediul de afaceri, şi o viziune pe

termen lung privind strategia coerentă în învăţământul profesional şi tehnic sistemul nu se poate

dezvolta într-un cadru adecvat.
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