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Nr. 128/13.02.2020 

 

Activităţi de orientare şcolară şi profesională adresate claselor a VIII-a, planificate şi desfăşurate de 

către consilierii şcolari din cadrul CJRAE Cluj în anul şcolar 2019-2020 

= Campania Meseria face diferența!= 

 

Program / activitate Obiective / Descrierea activității Perioadă 

de 

desfăşurare 

„Paşi în carieră” – 

program adresat elevilor de 

clasa a VIII-a şi părinţilor 

acestora 

 

 

Autocunoaşterea şi descoperirea de către elevi a 

propriilor aspiraţii, scopuri, interese şi a potenţialului de 

care dispun pentru îndeplinirea acestora; 

Identificarea scalei de valori personale; identificarea 

rolului valorilor în alegerea unei meserii; 

Identificarea domeniilor de interes şi a corelaţiei între 

acestea şi diferite profesii; 

Oferirea de informaţii privind traseele educaţionale 

existente; oferirea de informaţii privind structura 

învăţământului liceal şi profesional, pe profiluri, filiere 

şi specializări; 

Identificarea opţiunilor şcolare ale elevilor din clasa a 

VIII-a pentru anumite unităţi şcolare, forme de 

învăţământ, profiluri, specializări; 

Identificarea factorilor care au contribuit la conturarea 

opţiunilor şcolare ale elevilor. 

noiembrie-

decembrie 

2019 

Activități de promovare a 

ofertei educaționale 

pentru anul școlar          

2019-2020 

Oferta educațională a județului Cluj 

Testimoniale, prezentări, filme cu cele mai relevante 

meserii 

Parteneriate cu agenți economici 

aprilie 2020 

Activitate metodico-

științifică 

Promovarea celor mai relevante specializări din 

învățământul profesional 

Exemple de bune practici 

martie 2020 

Promovarea 

învăţământului 

profesional şi dual – 

Conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a 

oportunităţilor pentru carieră  

Informare privind continuarea pregătirii prin 

martie - mai 

2020 
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adresat elevilor de clasa a 

VIII-a şi părinţilor acestora 

(urban şi rural) – conform 

Ordinului nr. 5087 privind 

organizarea, desfăşurarea şi 

calendarul admiterii în 

învăţamântul profesional de 

stat si în învatamântul dual 

pentru anul scolar 2020-

2021  

învăţământul profesional şi dual- oferta unităţilor de 

învăţământ din judeţ, agenţi economici etc. 

Prezentarea unor avantaje ale continuării pregătirii prin 

învăţământul profesional şi dual 

(postere, prezentare PPT, discuţii/dezbateri) 

 

„Ziua meseriilor”– 

eveniment adresat elevilor 

de clasa a VIII-a:  

Prezentări ale meseriilor 

cele mai relevante, realizate 

de  către elevi din 

învăţământul profesional 

sau dual care studiază la 

școlile cu respectiva 

calificare (mecanic auto, 

frizer-coafor, bucătar, 

ospătar, lucrător comercial) 

Popularizarea învăţământul profesional şi dual şi a 

meseriilor cele mai dorite de către absolvenții care 

optează spre acest tip de învăţământ (Top 5 al 

calificărilor cu cele mai multe opţiuni în Studiul CJRAE 

Cluj privind opţiunile şcolare ale elevilor de clasa a 

VIII-a din judeţul Cluj pentru anul şcolar 2020-2021) 

11 martie 

2020 
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