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Alege școala pentru un viitor mai bun
PREZENTAREA PROGRESULUI PROIECTULUI
Consilierea vocațională
Cunoaștere, bunăstare și pasiune
În cadrul activității A.4.3 Organizarea programului Școală după Școală pentru 238 copii din clasele
primare și gimnaziale de la școlile din Reteag, Ciceu Mihăiești, Țagu din proiectul Alege școala pentru
un viitor mai bun, pentru cei 86 de elevi ai claselor terminale ale ciclului gimnazial s-a derulat și un
program de consiliere vocațională.
De ce e nevoie de consiliere vocațională în școli? Pentru că:
-

Informează cu prvire la profesiile existente;

-

Ajută la descoperirea intereselor și preferințelor față de anumite activități;

-

Susține procesul de autocunoaștere și de identificar a motivației intrinseci.

Cum să le vorbim copiilor despre viitorul profesional?
- Ocupația: Copiii încă de mici au nevoie să știe care sunt activitățile care le fac plăcere și care sunt cele
pe care ar dori să nu le practice. De asemenea, este parte a educației să știe cu ce se ocupă părinții;
- Meseria: presupune dobăndirea unor competențe profesionale, ceea ce înseamnă că este nevoie de a studia
pentru ca preferințele ocupaționale să devină activități profesionale;
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- Vocația: este îmbinarea și armonizarea preferințelor ocupaționale cu interesul de a studia un anumit
domeniu și a câștiga un grad mare de înțelegere. Acest proces este susținut de calități native, de intenție și
motivare adică de personalitate.
Cum să ajutăm copiii să afle mai multe despre ei?
-

Arătându-le ce știu să facă bine se vor simți încrezători;

-

Învățându-i să se descurce în situații dificile vor ști ce calități au;

-

Fiind alături de ei vor învăța cum să comunice și să relaționeze, adică vor fi integrați social.

Explorarea abilităților și intereselor elevilor este un proces amplu și se poatete realiza în multe feluri.
Testele standardizate pot fi instrumente utile în jalonarea consilierii vocaționale.
Testul Pliv – Th au urmărit:
-

Calcule matematice, vizează capacitatea de a face raționamente simple de calcul matematic într-un
context simplu;

-

Identificarea greșelilor de scriere, urmărește cunoașterea regulilor gramaticale și de scriere, dar și
capacitatea de focusare și centrare pe detalii;

-

Rezolvarea de probleme tehnice care presupune utilizarea de raționamente prin care să se indice modul
de funcționare a unor mecanisme.

Testul Holland urmărește explorarea intereselor vocaționale. Elevul care completează testul trebuind pe o
scală de trei nivele să aprecieze gradul de interes pentru o anumită activitate. Testul abordează un spectru
larg de activități redate în 120 de întrebări. Prelucrarea statistică a variantelor de răspuns evidențiază
domeniile de interes cele mai pregnante.
Din cele 159 de teste aplicate și interpretate precum și 86 de fișe de consiliere vocațională a rezultat:


45% dintre elevi cunosc bine regulile de scriere corectă și au o capacitate bună de centrare pe detalii



24 % au un nivel bun de a efectua calcul matematic



37 % au un nivel bun de a rezolva o problemă tehnică

Ca profil : 26 % au un profil realist (preferă activități concrete), 15 % sunt sociali ( preferă să fie printre
oameni), 16 % sunt întreprinzători ( au profil de lideri), 10 % au un profil artistic (sunt creativi și preferă
activitățile individuale), 7% sunt investigativi iar 5 % sunt conservatori ( preferă sarcinile și regulile).
Dintre neajunsurile identificate prin testările consilierii vocaționale:


75% dintre elevi au dificultăți majore în a face calcule matematice simple



Cunoștințele nu au funcționalitate elevii nereușind să găsească corespondență între informațiile
deținute și aplicabilitatea lor într-un context practic dat



25 % dintre ei nu-și cunosc activitățile preferate
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Concluziile și recomandările pentru activitățile următoare sunt:


Copiii au nevoie să experimenteze diverse situații sociale pentru a -și întâlni sinele (învățarea
informală ) și pentru a cunoaște cât mai multe zone ale vieții sociale



Informațiile și cunoștiințele sunt necesare pentru a-și dezvolta competențe și a câștiga noi abilități .
Susținerea și îndrumarea sunt vitale .



Copiii au nevoie de puterea exemplului și de adulți care să le insufle valori legate de muncă

Pentru că ocupațiile ne aduc cunoaștere, meseria ne aduce bunăstare iar vocație ne aduce pasiune o
preocupare constantă a școlii trebuie să rămână cea de consiliere vocațională pentru fiecare elev.
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