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Campania de orientare vocaţională   

„Îmi construiesc viitorul!” 

16 aprilie - 31 mai 2018 

 

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Satu Mare organizează în perioada 16 aprilie – 31 mai 2018 Campania de orientare vocațională 

”Îmi construiesc viitorul!”, în parteneriat cu unitățile de învățământ și operatori economici din 

județ. Grupul țintă al campaniei este alcătuit în principal din elevii claselor terminale. 

 

Obiectivele campaniei constau în conștientizarea necesității procesului de planificare a carierei, 

informarea elevilor cu privire la oportunitățile educaționale și de angajare pe piața muncii, 

respectiv identificarea profilului psihoaptitudinal. 

 

Programul campaniei: 

 ”Săptămâna meseriilor” 16-20 aprilie, în liceele tehnologice; 

 ”Ziua porților deschise în licee” 16 aprilie-31 mai; 

 ”Târgul educației” 

-prezentarea ofertei educaționale a liceelor din Negrești Oaș - 9 mai, în parcul din fața 

Primăriei Negrești Oaș, 

-prezentarea ofertei educaționale a liceelor din zona Satu Mare – 10 mai, Casa 

Meșteșugarilor Satu Mare, 

-prezentarea ofertei educaționale a liceelor din Carei – 11 mai, Castelul Karoly Carei; 

 evaluarea psihoaptitudinală a elevilor, realizată de către consilierii școlari, 16 aprilie-31 

mai; 

 consilieri individuale și colective ale elevilor pe următoarele teme: autocunoaștere, 

traseul educațional/profesional, luarea deciziei privind cariera, elemente de marketing 

personal, profile ocupaționale etc., 16 aprilie-31 mai; 

 distribuirea și prelucrarea, în rândul elevilor din clasele a VIII-a și a părinților lor, a 

Broșurii privind admiterea în învățământul liceal și profesional – 7 mai; 

 organizarea ședințelor cu părinții elevilor din clasele a VIII-a, pentru prezentarea 

procedurilor de admitere și a planului de școlarizare în învățământul liceal și profesional, 

10-31 mai; 
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 participarea elevilor din clasele a XII-a la acțiuni de prezentare a ofertelor educaționale 

ale universităților, 16-31 mai; 

 participarea elevilor din clasele terminale de liceu/învățământ profesional la Bursa 

generală a locurilor de muncă 20 aprilie, Casa de Cultură a Sindicatelor Satu Mare; 

 întâlniri ale reprezentanților AJOFM cu elevii din școli, în vederea prezentării serviciilor 

instituției, a condițiilor de angajare și de încheiere a contractelor de muncă, 16 aprilie-31 

mai; 

 recrutarea și selecția elevilor de clasa a XII-a pentru admiterea la instituțiile de 

învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Liceele și școlile gimnaziale au și propriul program, corelat cu cel la nivel județean. 
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