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activităţii de orientare profesională şi ghidare în carieră a liceenilor
din 11 octombrie 2017
Educatia pentru cariera este mult mai eficientă dacă oferă suport elevilor în alegerea unei
cariere congruente cu valorile, interesele si abilitatile lor. Alegerea carierei nu poate fi lăsată la
voia intamplării sau a cererilor de pe piața muncii. Educația pentru carieră trebuie să fie prezentă
pe tot parcursul traseului educațional al elevilor (ciclul primar - ciclu gimnazial - liceu / școala
profesională - universitate și educația pe tot parcursul vieții). Pe de-o parte, fiecare materie
inclusă în curricula scolară trebuie să introducă concepte legate de carieră și să prezinte aplicațiile
temelor abordate în context profesional. Pe de altă parte, este nevoie de asistarea elevilor în luarea
deciziilor legate de carieră. Școala este locul privilegiat în care asistarea carierei prin diverse
mijloace se poate realiza cu rezultate optime, având în vedere interesul crescut al elevilor pentru
acest subiect și nevoia de adecvare a expectantelor lor la contextul ocupațional existent.
În acest context, cadrele didactice ale Şcolii - grădiniţă nr. 152 "Pas cu Pas" din or. Chișinău
și Centrul de Ghidare şi Consiliere în Carieră al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
au organizat un grup de copii de clasa a III-a în scopul realizării unei activități de ghidare în
carieră. Astfel, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a fost vizitată la data 11
octombrie 2017 de o clasă de elevi, dornici de a cunoaște universitatea unde se formează viitorii
specialiști în domeniul culturii fizice și sportului: profesori de educație fizică, antrenori,
specialiști în domeniul turismului și fitness-ului și kinetoterapeuți.
Activitatea a fost deschisă cu un cuvânt de salut din partea administraţiei USEFS: dl Eşanu
D., prorector pentru educaţie şi sport; dl Busuioc S., decanul facultăţi pedagogie, dna Mocrousov
E., șef catedră Teoria și metodica jocurilor şi dna Calugher V., directorul Centrului Instituţional
de Ghidare şi Consiliere în Carieră.
Copiii au luat cunoştinţă de oferta educaţională a USEFS, au participat la turul prin
Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport: săli de curs, săli de sport, bibliotecă şi alte puncte de
reper ale universităţii. Totodată, oaspeţii au vizitat expoziţia de carte, organizată de biblioteca
USEFS.
În speranţa unor colaborări de viitor, acţiunea a fost încheiată prin exprimarea mulţumirilor
din partea oaspeţilor universităţii.

