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Consilierea vocațională
“Alege o meserie care-ţi place şi nu trebuie să munceşti o zi din viaţa ta!„ un adevăr plin de substanță pe care îl pot confirma cei cu șansa de a-și
fi ales corect profesia. Este important să mergi zilnic la servici cu plăcere deși știi că ziua pe care o ai în față va fi plină de activitate. Dacă îți face
plăcere profesia ta, poți munci fără să simți oboseala, poți găsi satisfacții în fiecare reușită a activității tale profesionale. Singurul obstacol pentru a
ajunge în această stare apare dacă nu știi să-ți alegi corect cariera. Parcursul profesional al tânărului trebuie să fie trasat în urma unui proces de
autocunoaștere, al unor informații temeinice despre carieră. Cariera aleasă nu trebuie să fie o selecție arbitrară dependentă de o situație
conjuncturală.
Activitatea A2 a proiectului, cu implementare în lunile 8-29 și implementarea în parteneriat de către Beneficiar și Partenerii P1, P2, P3 constă în
"Consiliere vocațională". Lista de subactivități include: oragnizarea activității de consiliere, promovarea inițiativei, înscrierea și selecția grupului
țintă, analiza nevoilor și testarea vocațională, consilierea vocațională, ghid de carieră și evaluarea activității. Grupul țintă va beneficia de o testare
vocațională utilizând un instrument psihometric valid și etalonat, obținând, astfel, o imagine complexă asupra abilităților și înclinațiilor vocaționale,
pe baza cărora se pot face ulterior alegeri de carieră. Grupul țintă va beneficia de acces liber la servicii de consiliere vocațională și de carieră, fiind
consiliați de psihologi și consilieri cu experiență, în vederea sporirii capacității lor de a-și gestiona parcursul de carieră. Informații complete despre
această activitate se pot obține accesând următorul link.

Prezentare beneficiari
Colegiul Național "Cantemir Vodă",
București

Standard ocupațional
Metrolog
Competențe specifice:
- Citirea şi interpretarea schemelor
tehnice
- Diagnosticarea și repararea
sistemelor și echipamentelor;
- Efectuarea măsurătorilor
electrice/electronice de precizie;
- Folosirea trusei de scule
Identificarea;
- Întreținerea și calibrarea sistemelor
și echipamentelor electronice;
- Lipirea / dezlipirea manuală;
- Verifică şi etalonează aparate
pentru măsurarea mărimilor
electromagnetice;
- Verifică şi etalonează aparate
pentru măsurarea mărimilor;
- Verifică şi etalonează aparate
pentru măsurarea mărimilor termice;
- Verifică şi etalonează mijloace de
automatizări;
Standard integral

Colegiul Național Cantemir Vodă este
unitate de învățământ de stat, aflată în
subordinea Ministerului Educației, fiind
unul din cele mai vechi licee din
București.
Colegiul Național Cantemir Vodă ofera
elevilor accesul la cursuri liceale de
profil teoretic, fiind axat pe
specializarile
informatică și matematică-fizica. Elevii
săi obțin rezultate foarte bune la
olimpiadele și concursurile de
informatica și matematica, fapt ce a
propulsat Colegiul în topul unităților de
învățamânt din capitală.
Colegiul Național Cantemir Vodă are o
bogată experiență în ceea ce privește
implementarea de proiecte în paralel
cu planul de învățământ. Astfel, la
nivelul Colegiului este deschisă de mai
mulți ani o Academie CISCO, Colegiul
Național Cantemir Vodă fiind centru
acreditat CISCO. Pentru aceasta,
Colegiul a organizat spații
corespunzătoare, a gestionat relația cu
Academia CISCO și bugetele alocate
pentru proiect. De asemenea, Colegiul
a implementat o serie de activități
inovative în folosul elevilor (consiliul
elevilor a fost implementat încă din
1998).
Colegiul Național Cantemir Vodă are
experiență și în gestiunea de bugete și
echipe, fiind coordonator financiar
pentru un grup de licee. (...)
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6.06-17.06
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R

XII B -RP

20.06-1.07

P

Elie Radu
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