“ Working together for a green,competitive and inclusive Europe”

DECIZIA DE CARIERĂ
Prof. Psihopedagog Smarandache Ionut

Criteriile (optiunile) trecute în tabelul de mai jos te ajută să compari opţiunile (ce doresti tu) tale de
carieră. Completează mai întâi rubricile din coloana I şi bifează cu X, apoi în dreptul opţiunii care valorifică
acele caracteristici. La sfârşit vei avea o imagine complexa (utila) a gradului de compatibilitate (potrivire)
dintre opţiuni (alegeri) şi caracteristicile personale.
OPŢIUNEA 1
Meseria dorita
…………………

OPŢIUNEA 2
Meseria dorita
…………………

OPŢIUNEA 3
Meseria dorita
………………….

A. Interesele mele
1.
2.
3.
B. Valori de muncă
1.
2.
3.
C. Deprinderi
1.
2.
3.
D. Nivel educaţional pe care
intenţionez să-l ating
1.
2.
E. Stil de viaţă dorit
1.
2.
3.
4.
5.
F. Alte nevoi / dorinţe
1.
2.
3.
4.
Nume și prenume......................................................, Clasa ......................., an scolar.......................
Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii,
video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului
Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.
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PLAN DE CARIERĂ
Prof. Psihopedagog Smarandache Ionut

Scopul (despre viata)
Obiectivul nr.1 (privind cariera, in legatura cu scopul vietii)
Strategii de realizare

Termen (cand se

Resurse (persoane de

Posibile bariere

asteapta sa se realizeze)

ajutor, institutii, calitati
personale, actiuni)

Strategii de realizare
Obiectivul nr.3

Termen

Resurse

Posibile bariere

Strategii de realizare
-

Termen

Resurse

Posibile bariere

Obiectivul nr.2

Nume și prenume......................................................, Clasa ......................., an scolar............................
Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii,
video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului
Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

