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Fii proactiv! Fii PRACTIS!

TU DECIZI PENTRU CARIERA TA!

Fii proactiv! Fii PRACTIS! Vino la consiliere!
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Campanie de informare a elevilor
privind importanţa consilierii
și orientării profesionale
Obiectivele campaniei de informare
adresată elevilor pentru îmbunătăţirea
perspectivelor de inserţie pe piaţa muncii sunt:
- Conştientizarea şi motivarea cu privire la
utilitatea participării la activităţile de consiliere
şi orientare profesională;
- Mediatizarea importanţei şi a beneficiilor
participării la activităţile de consiliere şi
orientare profesională, în scopul creşterii
numărului de elevi interesaţi de aceste
activităţi precum şi în scopul creşterii
numărului de parteneriate dintre licee şi
organizaţiile comerciale

“Vrei s` te descoperi
]i s`-\i preg`te]ti
propriul proiect de via\`?”

La finalul proiectului vei avea:
pe baza
ź Un profil individual conturat
aptitudinilor personale obținut în urma utilizării
utilizării
unei platform profesionale de orientare în
carieră;
carieră;
ź Un proiect de carieră personalizat;
ź Un CV în format europass;
ź O decizie de carieră;
carieră;
ź O referință profesională elaborată de un
profesionist.
profesionist.

Consilierea pentru carieră te va ajuta în:
ź Evaluarea punctelor tale forte și punctelor

slabe;
ź Identificarea

ź
ź
ź

ź
ź
ź

Pentru informații consilierii în carieră îți
stau la dispoziție pe adresa de e-mail:
carierata@yahoo.com

calităților, abilităților,
deprinderilor ce te pot ajuta în alegerea
drum ului de carieră;
Identificarea și ierarhizarea valorilor
personale și profesionale;
Oferirea oportunităților de dezvoltare
personală în cadrul unei organizații
Stabilirea obiectivelor și planului prin care
să-ți orientezi propria carieră în direcția
dorită
Luarea unei decizii care să ducă la o acțiune
responsabilă și autonomă din partea ta;
Exersarea comunicării asertive în cadrul
relațiilor interpersonale;
Explorarea lumii ocupaționale prin
dobândirea de informații despre profesii,
piața muncii, oportunități de formare, starea
generală a economiei.

Practis îți oferă o călătorie minunată care te
va ajuta să te descoperi!
Fă-ți bagajele...
• emoţii,
• voinţă,
• aspiraţii,
• vocaţii,
• speranţe !
Cariera ta începe
începe cu Practis !

