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UNA DINTRE CELE MAI IMPORTANTE DECIZII
PE CARE FIECARE DINTRE NOI LE IA ÎN VIAȚĂ

ESTE ALEGEREA CARIEREI. DE ACEASTĂ
OPȚIUNE DEPINDE ÎN BUNĂ MĂSURĂ
SĂNĂTATEA NOASTRĂ MENTALĂ,

EMOȚIONALĂ ȘI FIZICĂ.



- părinții acordă libertatea totală în alegerea profesiei, cerând de la copil

independență, responsabilitate, inițiativă;

- părinții nu sunt de acord cu alegerea copilului, propunându-i o altă

oportunitate, considerându-l mic și incompetent;

- părinții insistă asupra alegerii profesiei bunicilor, argumentând tradiția

profesională;

- părinții discută cu copilul, împreună decid profesia optimă pentru copil;

- părinții sunt indiferenți față de alegerea  copilului.

Moduri de implicare a părinților în
alegerea profesiei copiilor lor



Insuficienta informare despre profesii;

Incapacitatea de a analiza calitățile, aspirațiile, aptitudinile, gradul de pregătire

al copiilor lor;

Necunoașterea regulilor de alegere a profesiei;

Nediferențierea între nevoile proprii și cele ale copilului;

Informare din surse nepotrivite- pentru a afla informații corecte referitoare la o

carieră potrivită pentru copilul dumneavoastră este indicat să luați legătura cu

profesorul consilier școlar sau cu dirigintele clasei.

Greșelile părinților în decizia de carieră a
copilului:



- Cunoașterea de către părinte a intereselor și trebuințelor copilului;

- Capacitatea de a consolida colaborarea în realizarea scopului

comun;

- Comunicarea cu copilul manifestând deschidere și flexibilitate;

- Capacitatea de a retrăi, a fi empatic, de a fi pe poziția copilului, de

a vedea o personalitate în copil;

- Capacitatea de a gestiona propriile emoții, comportamente, de a

exclude în relațiile cu copiii brutalitatea, autoritarismul, orgoliul.

Alegerea carierei potrivite presupune:



-Susțineți interesele copilului;

- Citiți și informați-vă despre conținutul profesiilor;

- Comunicați cu copilul deschis despre profesiile existente;

- Oferiți posibilitate copilului de a se întâlni cu specialiști din alte profesii;

- Aflați dezavantajele profesiei, riscurile ei. Discutați cu copilul despre avantajele și dezavantajele

profesiei;

- Aflați starea reală a sănătății copilului;

- Nu supra- sau subapreciați capacitățile și posibilitățile copilului;

- Nu presați copilul în alegerea carierei;

- Analizați alegerea viitoarei profesii nu numai de pe poziția beneficiului material, dar și de pe

poziția satisfacției morale;

- Nu uitați de formula succesului profesional: vreau, pot și trebuie, ce presupune corespunderea

dorinței, capacităților și cererii pe piața muncii;

- Țineți minte: fiecare generație și fiecare copil are dreptul la propria individualitate, are dreptul

la alegerea proprie, la propriul drum, în care dumneavoastră puteți să-l ajutați.

Recomandări pentru părinți



VĂ
MULȚUMESC!

« O PROFESIE AR TREBUI SĂ FIE INIȚIAL UN ACT DE
DRAGOSTE. ȘI NU O CĂSĂTORIE DE CONVENIENȚĂ. "

MURAKAMI H.


