CATEGORIA ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, EDUCAȚIE:
VIZITE INFORMATIVE
Importanța de a alege o carieră
Planificarea carierei este un proces de lungă durată, care include alegerea unei ocupații, obținerea
unui loc de muncă, dezvoltarea în carieră, posibilitatea schimbării carierelor, și eventual muncă cu
pasiune. Alegerea profesiei este o decizie care trebuie făcută conștient: odată luată, o astfel de decizie
va avea consecinţele dintre cele mai neaşteptate: îți va determina nu numai felul în care vei evolua pe
parcursul vieţii, dar şi venitul, satisfacţia profesională şi şansele de promovare.
Nu este niciodată prea devreme pentru a începe adunarea unor date, a unor experienţe pe care să îți
fundamentezi opţiunile profesionale. Cariera reprezintă exercițiul alegerii personale, iar pentru
realizarea unui plan de carieră trebuie de început de la evaluarea propriei noastre persoane cît și
informarea referitor la factorii externi: profilul de personalitate, atitudini și deprinderi dobândinte,
interesele ocupaționale, cunoștințe etc.

Care sunt pașii organizării acestui eveniment?
1.

Informarea - discută cu profesorii și află de ce domenii sunt interesați elevii pentru a avea cât
mai mulți participanți.

2.

Când și unde? - înainte de toate, trebuie să te asiguri că fabrica/firma/muzeul etc pe care
dorești să îl vizitezi alături de elevi vă poate primi, iar ora de vizită nu afectează orarul
elevilor.

3.

Cum ajungem acolo? Asigură mijlocul de transport pentru elevi în cazul în care locul este
destul de departe de instituția de învățământ.

4.

Înscrierea - mergi în fiecare clasă și prezintă-le evenimentul și locul în care vor merge.
Vorbește-le despre carieră, informațiile și beneficiile participării la această vizită.

5.

Discută cu părinții elevilor/copiilor înscriși la activitate și obține în scris acordul de
participare și de utilizare a imaginii din partea acestora. Nu uita să faci fotografii și
filmulețe. Acestea sunt dovada realizării acțiunii și urmează să le urci pe platforma
olimpiadelek.ro. Aceste documente sunt obligatorii pentru validarea unei activități.

6.

Cere ajutor - în funcție de numărul de participanți, cere ajutorul câtorva colegi pentru a-i
supraveghea pe elevi în ziua evenimentului.

7.

Să pornim la drum!

8.

Surpriza - îi poți suprinde pe elevi după terminarea evenimentului cu o scurtă oprire la un
magazin de înghețată, cofetărie sau restaurant.

SĂ FACEM UN CHECKLIST:
PAȘII IMPLEMENTĂRII
Descoperirea domeniilor de interes ale elevilor
Programarea vizitei
Asigurarea mijlocului de transport
Semnează acordurile de participare și de utilizare a imaginii copiilor – ambii părinți
Realizarea de fotografii/filmulețe din timpul vizitei
RESURSELE NECESARE
Studiu de caz / Însoţitor
Profesori supervizori
Mijloc de transport pentru elevi

