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DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVULUI ŞI CONSTRUIREA 

UNEI CARIERE PROFESIONALE PRIN COMUNICAREA CU PARTENERII 

ECONOMICI  

 

Prin învăţare, în sens larg, înţelegem procesul de formare sau de restructurare a unui 

comportament. Învăţarea este privită de obicei ca un proces ce se desfăşoară în funcţie de 

numeroşi factori, rezultatul fiind un ansamblu de produse, priceperi, deprinderi, abilităţi, 

convingeri, sentimente, interese, atitudini, obişnuinţe, modalităţi de a gândi şi de a acţiona, pe 

baza cărora are loc reconstrucţia continuă a comportamentului uman.  

Învăţarea şcolară este procesul de receptare şi asimilare a imformaţiilor şi influenţelor 

educative, de reorganizare, de construcţie şi dezvoltare a structurilor cognitiv-operaţionale, 

psihomotrice şi afective, precum şi a însuşirilor psihice ale personalităţii (aptitudini, interese, 

temperament).  

Analizată din această perspectivă, învăţarea şcolară este considerată ca un instrument de 

dezvoltare a pesonalităţii elevilor, prin autoconstrucţie şi individualizare continuă. 

Beneficiile pe care elevii le obţin din parteneriatele cu agenţii economici şi din învăţarea pe 

baza experienţei de muncă 

Pentru a-i ajuta pe elevi în tranziţia de la şcoală către maturitate şi un loc de muncă, şcoala 

trebuie să ofere tinerilor oportunităţi de a învăţa „despre muncă”, „prin muncă” şi „pentru 

muncă”. O activitate care presupune decizie şi iniţiativă proprie este o activitate care încurajează 

dezvoltarea unei serii de abilităţi şi calităţi personale de care tinerii vor avea nevoie pentru a 

poseda competenţele şi adaptabilitatea necesare pentru a răspunde nevoilor pieţei forţei de 

muncă. 

Prin aceste activităţi elevi ar trebui să-şi dezvolte: 

 o mai bună cunoaştere a diferitelor domenii de activitate a unităţilor economice şi a 

specificului acestor activităţi, astfel încât să poată aprecia valoarea şi gradul de 

aplicabilitate a muncii lor în şcoală şi pe piaţa muncii; 

 standarde înalte în ceea ce priveşte abilităţile de bază şi competenţele antreprenoriale şi 

înţelegerea semnificaţiei acestora pentru angajatori; 

 o înţelegere a noţiunilor economice de bază, a modului în care companiile contribuie la 

succesul economic şi dezvoltarea unei ţări; 
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 cunoaşterea gamei de oportunităţi de angajare de care dispun; cunoaşterea nivelului şi a 

abilităţilor necesare pentru a putea face alegeri bine documentate cu privire la carieră şi 

pentru a avea abilităţile de a planifica în mod eficient învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

 o înţelegere a aşteptărilor existente în privinţa unui angajat, precum şi a responsabilităţilor 

şi drepturilor la locul de muncă; 

 o înţelegere a dezvoltării tehnologice şi a impactului tehnologiei comunicaţiilor şi a 

informaţiei asupra mediului de afaceri modern. 

Beneficiile agenţilor economici ca urmare a  parteneriatelor cu şcoala 

• un mediu de afaceri mai bine informat – angajaţii companiei pot ajunge să înţeleagă mai 

bine ce se întâmplă în învăţământ, să influenţeze şi să adauge valoare la ceea ce se predă; 

• reputaţie – colaborarea cu şcolile induce o imagine de companie responsabilă, de clasă 

superioară şi consolidează poziţia companiei în cadrul comunităţii; 

• resurse – angajaţii companiei pot avea oportunitatea de a folosi dotările şcolii sau 

abilităţile personalului, de exemplu limbi străine, sport etc.; 

• inovaţie la nivelul produselor şi al operaţiunilor – elevii şi profesorii pot fi sursa unor 

răspunsuri inovatoare şi a unor noi puncte de vedere în cadrul proiectelor şi cercetărilor; 

• cultură – aport de energie, entuziasm şi deschidere în companie; angajaţii companiei 

beneficiază de satisfacţia şi plăcerea de amunci alături de tineri, ceea ce duce la creşterea 

moralului şi a loialităţii în rândul angajaţilor; 

• construirea unei reţele şi extinderea baze de clienţi; 

• dezvoltarea personalului şi învăţarea – apar oportunităţi de formare pentru tinerii 

manageri şi ucenici; angajaţii companiei pot beneficia de formarea pentru abilităţi de 

comunicare desfăşurată pe parcursul lucrului cu elevii; 

• recrutarea şi păstrarea personalului – colaborarea cu şcoala asigură o bună cunoaştere a 

noilor potenţiali angajaţi ai companiei şi faptul că aceştia vin să se angajeze în companie 

având abilităţile şi atitudinea necesare. 

Măsuri  pentru motivarea elevilor în dezvoltarea profesională cu sprijinul partenerilor 

economici 

Măsurile se concretizează prin următoarele activităţi şi resurse: 

 îndrumători din partea agenţilor economici; 

 sprijin din partea agenţilor economici pentru elaborarea proiectelor prevăzute în 

curriculum; 
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 stabilirea unor legături cu agenţii economici care lucrează în producţie pentru a oferi 

sprijin elevilor care lucrează în cadrul unor proiecte de proiectare cu ajutorul 

calculatorului;  

 vizite la atelierul de lucru al unui creator; 

 vizite la o societate comercială locală pentru a participa la o serie de prezentări despre 

societatea respectivă; 

 stabilirea unor legături cu departamentele de planificare; 

 participarea în cadrul unui proiect legat de sectorul economic; 

 participarea la o discuţie de afaceri sau la un eveniment sponsorizat de agenţi economici; 

 participarea în cadrul unui proiect realizat prin colaborarea dintre comunitate şi agenţi 

economici în vederea dezvoltării abilităţilor de bază ale elevilor; 

 materiale educaţionale pentru sprijinirea curriculum-ului, materiale realizate de agenţii 

economici în vederea susţinerii iniţiativelor naţionale privind educaţia; 

 efectuarea unor studii sau cercetări la nivel local pentru a fi folosite de agenţii economici 

sau organizaţiile de la nivel local; 

 lucrul cu agenţii economici pentru rezolvarea de probleme reale din domeniul afacerilor; 

 voluntari din partea agenţilor economici care să ia parte la simulări şi discuţii în clasă 

pentru o mai bună cunoaştere a aspectelor economice; 

 evenimente care să promoveze spiritul antreprenorial pentru a face cunoscută opţiunea de 

angajare pe cont propriu; 

 proiecte realizate de elevi în cadrul unor activităţi cu premii organizate de agenţi 

economici; 

 mini-întreprindere; 

  participarea la un discurs susţinut de către un angajator sau la o prelegere sponsorizată 

de agenţi economici; 

 angajatorii îi pot ajuta pe elevi, în cadrul discuţiilor despre activitatea care a avut loc, să 

identifice abilităţile de bază pe care le-au dobândit în timpul practicii la la locul de muncă; 

 conştientizarea de către elevi a aspectelor privind igiena şi securitatea muncii prin 

prezentări susţinute de o societate comercială sau un sindicat din localitate; 

 evenimente de o zi sau două în  care să fie implicaţi angajatori locali şi prin care elevii să 

fie ajutaţi să îşi dezvolte abilităţile de ocupare a unui loc de muncă şi competenţele 

antreprenoriale; 
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 elevului i se creează oportunităţi de a strânge dovezi în legătură cu abilităţile de bază pe 

care le-a practicat şi dezvoltat în timpul perioadei de practică la locul de muncă; 

 colaborare elev – mentor din partea agentului economic; 

 programe cu premii sponsorizate de agenţii economici locali pentru motivarea elevilor; 

 program de practică la un loc de muncă; 

 petrecerea unui anumit timp într-o comunitate comercială locală pentru discuţii cu 

angajaţii, pentru a observa activităţile care se desfăşoară în acel loc de muncă şi pentru a 

avea posibilitatea de a pune în practică competenţele dobândite în sala de clasă; 

 sesiuni de simulare a unui interviu; 

 angajatorii ajută elevii la întocmirea şi îmbunătăţirea CV-ului; 

 observarea activităţii desfăşurate de un anumit angajat (work shadowing); 

 discuţii privind alegerea privind cariera, din cadrul mai multor opţiuni; 

 vizite din partea unor persoane care constituie exemple ale rolului profesional pe care îl 

deţin pentru discutarea unor aspecte legate de diferenţierea în funcţie de sex şi 

stereotipuri; 

 însoţirea părinţilor la serviciu. 

Rezultate majore aşteptate 

 Creşterea standardelor privind dobândirea de competenţe 

 Îmbunătăţirea curriculum-ului 

 Dezvoltarea abilităţilor cheie, inclusiv a creativităţii şi a capacităţii de decizie şi iniţiativă 

proprie 

 Îmbunătăţirea motivării 

 Pregătirea pentru integrarea pe piaţa muncii 

 

Concluzii 

Strategiile de comunicare ale partenerilor educaţionali permit construirea unui mediu de 

învăţare accesibil, inclusiv procesele şi resursele – programe de învăţare individuală care 

promovează progresul şi învăţarea, sprijin pentru învăţare, materiale şi resurse adecvate elevilor 

din învăţământul profesional şi tehnic. 

Această abordare evită punctul de vedere care plasează dificultatea sau deficienţele în 

sarcina elevului şi se concentrază, în schimb, pe capacitatea profesorului şi a partenerilor 

educaţionali de a înţelege şi a răspunde la nevoile celui care învaţă. Astfel toţi elevii sunt angajaţi 

în procesul de învăţare.  
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Rezultatul constă în a face mai plăcut şi mai plin de succes timpul pe care elevii îl petrec la 

şcoală şi la locurile de pregătire practică. 

 

prof. Daniela Rus  

 Liceul Tehnologic „Brad Segal” Tulcea 

 

 

 

 

 

 

 


