
  

 

Proiect educaţional 

„ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ” 

BURSA PROFESIILOR 

PÁLYABÖRZE 
 
 
 

A.Fişa activităţii 
 

Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: 

C.J.R.A.E.HR 

Consiliul Județean Harghita 

Colectivul de cadre didactice consilieri școlari din zona Gheorgheni 

 

Nivelul/nivelurile de învăţământ: 

gimnazial și liceal 

 

Numărul elevilor – grupulțintădin ciclul gimnazial și din ciclul liceal: 
 

- 420 de elevi din ciclul gimnazial, clasa a VIII.-a  (Școala Gimnazială Fogarassy Mihály,  Școala 

Gimnazială Vaskertes, Școala Gimnazială Kós Károly, Liceul Teoretic Sfântu Nicolae,Gheorgheni; 

Grupul Școlar Sövér Elek, Joseni; Școala Gimnazială Bethlen Gábor, Lăzarea; Școala Gimnazială 

Elekes Vencel, Suseni; Școala Gimnazială Köllő Miklós, Ciumani; Școala Gimnazială Siklódi 

Lőrinc, Ditrău; Școala Gimnazială Fráter György, Remetea; Grup Școlar  Grup Școlar 

Zimmethausen, Borsec) 
 

- 700 de elevi din ciclul liceal (LiceulTeoretic Salamon Ernő, Colegiul Tehnic Batthyány Ignác, 

Liceul Teoretic Sfântu Nicolae, Grup Școlar Industrial Construcții de Mașini, Fogarasy Mihaly 

Gheorgheni; Grupul Școlar Sövér Elek, Joseni; Grupul Școlar Puskás Tivadar, Ditrău; Grupul Școlar 

Zimmethausen, Borsec) 

 

Coordonatori: 

 

• Prof. András Gabriella (consilier școlar) 

Mail:t.a.gabriella@psyhodinamic.ro, tel. 0741453743 

• Prof.  Biró Edit (consilierșcolar) 

Mail:szebedit@yahoo.com, tel. 0743385076 

• Prof. Borsos Annamária (consilier școlar) 

Mail:baby_borsos@yahoo.com, tel. 0756168481 

• Prof. Domokos Juliánna (consilier școlar) 

Mail: bartalus_julianna@yahoo.com,, tel.0740688950 

• Prof.GállErzsébet (consilier școlar) 

Mail:erzsebetkorpos@yahoo.com, tel. 0743456673 

• Prof.GállKatalin (consilier școlar) 

Mail: gall.katalin@yahoo.com, tel.0740602106 

• Prof. György István (consilier școlar) 

Mail: istvan71gyorgy@yahoo.com, tel.0742964772 

• Prof.Jánosi- Rekeczki Katalin (consilier școlar) 

Mail:rekeczkikata@gmail.com, tel. 0721235221 

Mail: kiss.aliz@freemail.hu, tel.  0740513802 

• Prof. Kosutan Laura (consilier școlar) 

Mail:kunlaura@freemail.hu, tel. 0741227501 

• Prof. Simon Kinga Katalin(consilier școlar) 

Mail:simonkingakatalin@gmail.com, tel. 0755855789  
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  •Sponsori: 

- C.J.R.A.E.HR 

- ConsiliulJudețean Harghita 

- RMPSZ  

- UDMR 

- Școala Gimnazială Fogarassy Mihály, Gheorgheni 

- Școala Gimnazială Vaskertes, Gheorgheni 

- Școala Gimnazială Kós Károly, Gheorgheni 

- Liceul Teoretic Salamon Ernő, Gheorgheni 

- Colegiul Tehnic Batthyány Ignác, Gheorgheni 

- Grupul Școlar Sövér Elek, Joseni 

- Școala Gimnazială Bethlen Gábor, Lăzarea 

- Școala Gimnazială Elekes Vencel, Suseni 

- Școala Gimnazială Köllő Miklós, Ciumani 

- Școala Gimnazială Siklódi Lőrinc, Ditrău 

- Grupul Școlar Puskás Tivadar, Ditrău 

- Școala Gimnazială Fráter György, Remetea 

- S.CAutoCom Total S.R.L., Ditrău 

- S.C.Harmopan S.A., Gheorgheni 

- S.C. Pilvax S.R.L, Gheorgheni 

- S.C.Pilcoop S.R.L, Gheorgheni 

- Gyergyó TV 

- Gyergyói Hirlap 

- Gyindex.ro 

- Keletinfo Media Group 

 

• Parteneri de proiect 

Reprezentanți din diverse domenii de activitate: 

-   Bancar (Banca Transilvania) 

-   Farmaceutic (Farmacia Eco) 

-   Medicină (SpitalulMunicipal,cabinete particulare) 

-  Medicină veterinară (cabinete particulare) 

-  Juridic (Parchetul pe lângă Judecătoria Gheorgehni) 

              -  Jandarmeria Gheorgheni 

              -  Poliția Municipiului Gheorgheni 

  -  Apărare (pompier, soldat, legionar) 

-   Actorie (Teatrul Figura Gheorgheni) 

-   Inginerie (inginer silvic, horticultură, architect, inginer construcții, inginerie auto) 

-   Profesionale (electrician, zidar, mecanic auto, tâmplar, instalator ) 

-  Mass-media (jurnalist, fotoreporter, operator) 

-  Arte (artist textil, pictura mobilei, grafică publicitară, cântăreț, compositor, muzician) 

              - Turism (ghid turistic)   

 -  Sport (antrenor, antrenor personal, sportiv de performanță) 

  -  Istorie , muzeologie (istoric, educator muzeu, restaurator) 

  -  Agricultură (apicultor, agricultor, fermier) 

 -  Servicii sociale ( asistent social, logoped, psihoterapeut, consilier psiholog, psihopedagog, 

kinetoterapeut, sociolog) 

 -  Alimentare publică (cofetar, bucătar, brutar, măcelar) 

 -  Educație/ învățământ (profesor de gimnaziu, profesor de liceu, învățătoare, educatoare) 

 -  Informatică (informatician, programator, tehnician calculatoare, web designer 

 



  

 

1.Titlul activităţii 

 

Proiect educaţional „Orientare şcolară şi profesională – Bursa profesiilor” 

“PÁLYABÖRZE”, realizat în cadrul parteneriatului dintre: 

 

•C.J.A.P.HR 

 

reprezentat de COLECTIVUL consilierilor psihologi din Bazinul Gheorgheni (András Gabriella, Biró 

Edit, Borsos Annamária, Domokos Julianna, Gáll Erzsébet, Gáll Katalin,  György István, Jánosi-

Rekeczki Katalin, Kosután Laura, Simon Kinga-Katalin ) 

 
 •Parteneri de proiect 

 instituții, firme, persoane particulare, invitați, reprezentanți ai diferitelor domenii de activitate 
 
 

2.Domeniul în care se încadrează 
 

Orientare profesională şi alegerea viitoarei instituţii de învăţământ superior 
 

 
 

3.Scopul activităţii 
 

Pregătirea pentru un bun loc de muncă, se începe mult mai înainte de a obţine diploma de licenţă sau 

de master. În zilele noastre a găsi un loc de muncă reprezintă un vis greu realizabil, deoarece numărul 

locurilor de muncă disponilbili este relativ mic, şi cerinţele angajatorilor pot fi greu de împlinit. În 

lipsa unor informaţii esenţiale despre cerinţele specifice ale profesiei respective, (abilităţile, 

aptitudinile, deprinderile necesare, tipul de activitate, mediul de muncă, timpul de lucru, câştigul, 

relaţiile de muncă, conţinutul muncii, greutăţile posibile, posibilităţile de avansare) obţinând un loc de 

muncă, tânărul s-ar putea să realizeze cu durere, că nu a ajuns la locul de muncă dorit, nu a ales 

orientarea bună. 

În planificarea carierei o etapă deosebit de important este explorarea profesiilor, pentru că ar trebui să 

avem cât mai multe informaţii despre profesiile care ne interesează într-o oarecare măsură, pentru a 

găsi profesia care este în concordanţă cu interesele şi aptitudinile noastre, cu însuşirile de personalitate 

care ne caracterizează. La fel de importante sunt și informaţiile despre şcolile, instituţiile care ne pot 

pregăti cel mai bine. 

Foarte mulţi elevi din clasele terminale din ciclurile gimnaziale și liceale nu ştiu spre ce profesii să se 

îndrepte, unde să se înscrie. Mulţi respectă tradiţia familială, dar mulţi aleg aleatoriu, fără a ţine cont 

de cererea pieţii muncii, de aptitudini, abilităţi, cerinţe specifice ale profesiei respective.Au apărut şi 

foarte multe profesii noi, şi despre majoritatea profesiilor se deţin informaţii puţine sau deloc. 

De aceea scopul  Bursei Profesiilor„PÁLYABÖRZE”este : 

-     famailiarizarea elevilor cu diferite profesii, şi nu în ultimul rând motivarea lor pentru 

învăţare şi implicare în formarea propriului viitor; 

- motivarea tinerilor pentru alegerea conştientă a profesiei; 

- descoperirea aptitudinilor şi valorilor personale ale elevilor în privinţa orientării 

profesionale. 

BURSA PROFESIILOR „PÁLYABÖRZE” se constituie într-o întâlnire față către față a 

reprezentanților diferitelor profesii și elevi. 

Partenerii implicați le oferă informaţii despre cerinţele pieţei muncii, despre avantajele şi 

dezavantajele diferitelor profesii, iar elevilor şi le va fi mai uşoară luarea unei decizii în privința 

orientării şcolare şi profesionale şi meditarea asupra valorilor după care să se ghideze în alegerea 

profesiei. 
 

 
 
 



  

 

 

4.Obiectivele educaţionale ale activităţii 
 

▪sprijinirea orientării şcolare şi profesionale a elevilor de liceu şi de 

gimnaziu 
 

▪conștientizarea nevoii de competențe profesionale specific unui anumit domeniu 

profesional; 
 

▪promovarea imaginii părţilor (școlile și liceele din bazinul Gheorgheni, respective firmele parteneri 

iimplicați) în comunitatea locală. 
 

▪ dobândirea de informaţii privind activitatea desfăşurată în diverse firme din diverse domenii, 

respect şi atitudini positive faţă de oameni. 
 

▪ comunicare şi cooperare cu diverse persoane 
 

 

5.Elevi participanţi 
 
Elevi de gimnaziu- 420 

Elevi de liceu– 700 

 

 

6.Durata şi locul desfăşurării activităţii 
 
 3-4 aprilie 2019 ,Școala Gimanzială “Fogarasy Mihály”, Gheorgheni, B-dulLacu Roșu , nr.18 

 

 

7.Descrierea activităţii 
 
Etape: 

•    Constituirea echipei de proiect 

•  Stabilirea etapelor de lucru 

•  Realizarea unui sondaj de opinie;  

 -chestionar preluat în cadrul elevilor din clasele a VIII-a., din bazinul Gheorgheni, 

 -chestionar on-line pentru elevii Liceului Teoretic „Salamon Ernő” din Gheorgheni 

 Scopul chestionării a fost evaluarea importanței evenimentului „PÁLYABÖRZE” în rândul 

elevilor, precum depistarea domeniilor de activitate pentru care se arată cel mai mare interes 

în cadrul elevilor. 

• Prelucrarea rezultatelor chestionarelor 

• Realizarea„Bursei Profesiilor” –„PÁLYABÖRZE” 

• Postarea unor poze realizate pe durata evenimentului, pe site-ul de socializare a 

C.J.R.A.E.HR 

•  Realizarea unui sondaj de opinie în cadrul elevilor participanți cu privire la efectele acestui 

program asupra motivației lor,beneficiile aduse: sprijin pentru orientarea în carieră, de  

îmbunătățirea comunicării, abilități în diferite contexte, respectul pentru muncă și 

proprietate,   recomandarea acestui program pentru viitoarele clase, părerile personale) 
 
  

8.Rezultate scontate în urma activităţii: 
 
Conştientizarea următoarelor aspecte de către elevi iparticipanți:  

- Ce înseamnă să lucrezi într-un anumit domeniu de activitate/ într-o firmă dintr-un anumit domeniu ?  

-Care sunt oportunităţile, dar si problemele ce pot apare? 

-Care sunt o parte din competenţele necesare unui anumit job? 



  

 

-Este realitatea conform idealurilor fiecaruia?  

-Care este domeniul si instituţiade învăţământ superior potrivit unui anumit job? 

 

 

Anexa1 conține fotografii realizate în timpul activităţilor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

B.Mărturii ale elevilor/profesorilor/părinţilor/reprezentanţilor firmă 


