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A. FIȘA ACTIVITĂȚII 
 

INFORMAŢII DESPRE APLICANT 
Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:  

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi 
Adresa completă: Strada Costache Negri nr. 50, Iaşi, judeţul Iaşi, cod 700071 
Nr. de telefon/fax: 0232/21.82.40 
Site şi adresă poştă electronică: www.lvais.ro, vasile_alecsandri_iasi@yahoo.com  
(informațiile cu privire la proiect se găsesc la adresa: http://www.lvais.ro/index.php/ziua-
carierei-18-mai-2017) 

NIVELURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: gimnazial, liceal 
NUMĂRUL ELEVILOR DIN ŞCOALĂ: 960 elevi, din care 415 gimnazial și 545 liceal 
NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE DIN ŞCOALĂ: 63 
COORDONATORUL ACTIVITĂŢII: Cristina Vameșu, profesor consilier școlar, tel.: 0742/666222, e-
mail: cristinavam@yahoo.com  
 
1. TITLUL ACTIVITĂŢII: „Ziua carierei” 
2. DOMENIUL: Consiliere și orientare 
3. SCOPUL: Dezvoltarea abilităţilor de explorare a alternativelor educaționale și ocupaționale 

necesare pentru luarea deciziei optime de carieră pentru un număr de min. 500 elevi din ciclul 
gimnazial (clasele V-VII) și liceal (clasele IX – XI) din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” 
Iași. 

4. OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE ALE ACTIVITĂŢII: 
 Facilitarea accesului la informații legate de diferite trasee educaționale și profesionale 

pentru un număr de min. 500 elevi din ciclul gimnazial (clasele V-VII) și liceal (clasele IX – 
XI) din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași; 

 Creşterea gradului de informare și educare privind opțiunile de carieră pentru un număr de 
min. 500 elevi din ciclul gimnazial (clasele V-VII) și liceal (clasele IX – XI) din cadrul Liceului 
Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași;  

 Creşterea gradului de implicare efectivă a unui număr de min. 20 părinți și reprezentanți ai 
comunităţii locale în formarea conduitei vocaționale a elevilor din ciclul gimnazial (clasele 
V-VII) și liceal (clasele IX – XI) din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași.  
Prin natura și conținutul lor, scopul și obiectivele specifice răspund nevoilor grupului țintă, 

deoarece elevii se află în faza de explorare a alternativelor/rutelor educaționale/profesionale 
care îi pot conduce spre profesii congruente cu interesele, aptitudinile, valorile și trăsăturile de 
personalite proprii și nu au informații ocupaționale generale care să-i ajute la elaborarea 
planului de carieră. În plus, tendințele actuale în consilierea carierei pun accent pe necesitatea 
formării și dezvoltării abilităților de (auto)management al carierei încă din timpul anilor de 
școală. Ca urmare, responsabilitatea școlii, ca nucleu generator de resurse umane pentru 
societate şi pentru piaţa muncii, este de a-și ajuta elevii să-şi dezvolte resursele personale 
pentru „a-şi stabili, implementa şi ajusta planurile de viaţă, atât pe termen scurt, cât şi pe 
termen lung” (Nilsson & Akerblom, 1999, pg. 631), „prin luarea unor decizii potrivite pentru 
sine în sfera educației, muncii și vieții comunitare” (Jigău, 2007, pg. 132).  

                                                           

1
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5. ELEVI PARTICIPANŢI: În total au participat 536 de elevi din ciclul gimnazial (clasele V-VII) și 
liceal (clasele IX – XI) de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași, reprezentând 72,13% din 
grupul țintă, din care: 

 319 elevi clasele V – VII, participanți la dezbaterile cu tema „Cum să te faci ce vrei tu 
când vei fi mare?” desfășurate la nivelul fiecărei clase; 

 117 elevi clasele IX – XI, participanți la conferința cu titlul „Proiectele Erasmus+, 
oportunități de orientare în carieră”;  

 100 elevi clasele IX – XI, participanți la biblioteca vie cu titlul „Biblioteca e vie. Cărțile 
pot vorbi!”. 

6. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII: 8 ore (9.00 – 17.00), 18 aprilie 2017:  
 Dezbaterile cu tema „Cum să te faci ce vrei tu când vei fi mare?”, adresate elevilor 

claselor V - VII au avut loc în intervalul 9.00 – 14.00, fie în sălile de clasă din cadrul 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași, fie la locul de muncă al părinților: Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi”- Facultatea de Mecanică și Facultatea de Automatizări și 
Calculatoare, Biblioteca Cantrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași - Sala germană de 
lectură, Banca Naţională a României – Sucursala Regională Iași, Stația Meteorologică 
Iași, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” Iași. 

 Schimbul de experiență și bune practici cu titlul „Proiectele Erasmus+, oportunități de 
orientare în carieră”, adresat elevilor claselor IX- XI, s-a desfășurat în intervalul 10.00 – 
12.00 în sala de festivități a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași; 

 Biblioteca vie cu titlul „Biblioteca e vie. Cărțile pot vorbi!”, adresată elevilor claselor IX- 
XI, s-a desfășurat în intervalul 13.00 – 17.00 la Filiala „Ion Creangă” a Bibliotecii 
Județene „Gh. Asachi” Iași. 

7. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: 
7.1. Activitatea pregătitoare – organizarea evenimentelor incluse în Ziua Carierei:  

 Organizarea dezbaterilor cu tema „Cum să te faci ce vrei tu când vei fi mare?”, adresate 
elevilor claselor V – VII: În vederea atingerii impactului scontat, elevii, coordonați de 
prof. diriginți, au pregătit desfășurarea evenimentelor prin stabilirea listelor cu invitaţii 
(elevii au fost principalii intermediari între școală și părinți, reușind să-și convingă 
părinții să contribuie, prin implicare activă, la reușita activităților), centralizarea 
confirmărilor de participare (s-a apelat la sprijinul elevilor pentru confirmarea 
participării invitaților) și stabilirea reperelor temporale și spațiale de desfășurare a 
activităților. 

 Organizarea schimbului de experiență și bune practici cu titlul „Proiectele Erasmus+, 
oportunități de orientare în carieră”, adresat elevilor claselor IX- XI: un grup de elevi 
beneficiari ai proiectelor Erasmus+ implementate de Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 
Iași, împreună cu coordonatorii acestora, au contact invitații și au menținut 
relaționarea cu aceștia, au conceput programul general al evenimentului, au făcut 
anunțuri în clase cu privire la eveniment. 

 Organizarea bibliotecii vii cu titlul „Biblioteca e vie. Cărțile pot vorbi!”, adresată elevilor 
claselor IX- XI: Pentru ca elevii să poată beneficia de o altfel de întâlnire cu lumea 
cărților, a fost semnat un acord de parteneriat cu Biblioteca „Gh. Asachi” Iași (acord de 
parteneriat nr. 1167/08.05.2017), în vederea desfășurării activității în incinta Filialei 
„Ion Creangă”. Promovarea evenimentului a fost realizată atât on-line și off-line și a 
constat în: dezvoltarea unui kitt de identitate vizuală (logo, slogan, afiş, catalog cu 
„cărți”, mapă documente, tricouri echipă organizare, chestionar feedback); realizarea și 
actualizarea unui eveniment cu titlul „Biblioteca e vie. Cărțile pot vorbi!” pe o rețea de 
comunicare socială (facebook); realizarea de anunțuri în clase; redactarea și 
diseminarea unui comunicat de presă. Tot în această etapă au fost selectați și pregătiți 
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„bibliotecarii” (elevi voluntari ai liceului), au fost identificate „cărțile” și a fost elaborată 
lista de „literatură” iniţială, au fost trimise invitațiile de participare și formularul de 
înscriere pentru „cărți”, au fost centralizate confirmările de participare. 

7.2. Activitatea de execuţie – desfăşurarea evenimentelor incluse în Ziua Carierei: 
Au existat 2 paliere acționale: 

 Pentru clasele V – VII: Au fost dezbateri/întâlniri cu tema „Cum să te faci ce vrei tu când 
vei fi mare?”, la care au fost invitați părinți și profesioniști în diferite domenii de 
activitate, care au vorbit despre propriul traseu educațional și profesional, abilitățile și 
competențele necesare pentru a profesa în domeniu, sarcinile/responsabilitățile 
postului, beneficiile și provocările de la locul de muncă, mediu de lucru, instrumente de 
lucru, program ș.a. Activitățile s-au desfășurat fie în sălile de clasă din cadrul Liceul 
Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași, fie la locul de muncă al părinților. 

 Pentru clasele IX – XI:  
o Conferința cu titlul „Proiectele Erasmus+, oportunități de orientare în carieră”, 

care și-a propus să se concretizeze într-un schimb de experiență și bune practici 
între reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași (dna prof. Conea 
Gabriela – Inspector școlar pentru proiecte educaționale), ai Universității 
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (prof. univ. dr. ing. Irina Lungu - Prorector 
pentru Relații Internaționale și studenții Rey Andreson din Indonezia și Ionuț 
Irimia, beneficiari Erasmus) și elevii Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași. 
Aceștia au vorbit despre propriul parcurs educațional, despre beneficiile  
participării la proiecte de tip Erasmus+ pentru dezvoltarea personală și 
profesională,  despre necesitatea implicării active încă din timpul anilor de liceu 
sau facultate, ca o condiţie pentru realizarea succesului profesional. 

o Biblioteca vie cu titlul „Biblioteca e vie. Cărțile pot vorbi!”, care a reunit pe 
rafturile sale 11 „cărți vii”, specialişti în medicină, drept, relații publice, servicii 
psihosociale, actori, artiști plastici, politiști etc. Cu o vastă experienţă în domenii 
profesionale diverse, invitații le-au oferit elevilor o vedere de ansamblu despre 
specificul activităților proprii și despre cum pot alege cel mai bine ce li se 
potrivește pentru viitor. Elevii au ales să „citească” un profesionist sau altul, în 
funcție de interesele lor profesionale, au adresat întrebări despre cariera pe 
care au îmbrățișat-o, despre competențele unei cariere de succes, despre cum 
să îți costruiești brandul personal, motivația fiecărei specializări și abilitățile unui 
bun specialist.  

Toate activitățile implementate au avut un pronunțat caracter interdisciplinar, inovator și 
non-formal, angajând domenii, discipline și experiențe profesionale variate.  

8. REZULTATE OBŢINUTE: 
a) Cantitative: 

 25 de clase participante la activități, din care: 10 clase de gimnaziu și 15 clase de liceu; 
 536 de elevi participanți, din care 319 elevi de gimnaziu și 217 elevi de liceu; 
 27 invitați implicați, din care: 12 invitați la dezbateri, 4 la conferință și 11 la biblioteca 

vie. 
b) Calitative: 

 Identificarea unor alternative ocupaționale complementare structurii de interese, 
aptitudini și caracteristici dominante de personalitate ale elevilor participanți;  

 Dobândirea de cunoștințe specifice privind traseul educațional/profesional și formele 
de dezvoltare adiacente; 

 Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de necesitatea educaţiei în construirea 
propriului viitor profesional; 
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 Optimizarea cooperării între comunitatea locală și școală. 
Toate aceste rezultate contribuie la dezvoltarea abilităţilor de explorare a alternativelor 

educaționale și ocupaționale necesare pentru luarea unei decizii optime de carieră, la maturizarea 
decizională în planificarea carierei, la creșterea motivației pentru învățare și implicit a 
performanțelor școlare, provocând elevii să-și planifice viitorul și cariera și să-și stabilească 
prioritățile. Privind retrospectiv, credem că elevii vor fi mai bine pregătiți pentru a răspunde 
nevoilor tot mai mari de adaptabilitate pe piața muncii.  
9. SUSTENABILITATE: 

Aflat în acest an la a doua ediție, proiectul „Ziua carierei” a întrunit încă de la prima ediție 
adeziunea majorității elevilor școlii, a părinților și cadrelor didactice, deoarece s-a bazat pe un 
demers didactic interdisciplinar, interactiv, realizat într-un cadru non-formal de educaţie și s-a 
centrat pe nevoile de dezvoltare personală și profesională a reprezentanților grupului țintă. Atât 
elevii cât şi părinţii acestora îşi doresc să mai fie implicaţi în activităţi educative care să faciliteze 

elaborarea planului de carieră și să sprijine, implicit, inserția socio-profesională viitoare. 
Dacă la ediția de anul trecut întâlnirile cu profesioniștii s-au desfășurat cu preponderență în 

spațiul școlii, anul acesta, pornind de la feedback-ul elevilor, am ales să implementăm proiectul 
mai ales în afara școlii, la locul de muncă al părinților/profesioniștilor sau Biblioteca „Gh. Asachi”. 

Datorită impactului pe care l-a avut asupra grupului țintă, proiectul va fi continuat și valorificat 
în viitor. De altfel, una dintre cele mai importante caracteristici ale proiectului este capacitatea 
mare de replicare pe care o are. Acesta are toate premisele care demonstrează sustenabilitatea, 
asigurând continuarea activităților: se bazează pe nevoi reale ale grupului țintă, operează cu 
metode non-formale, stimulative, participative, inovative, implică activ elevii, dezvoltă o relație 
constructivă cu comunitatea locală în general și cu părinții în special. Astfel, activitățile propriu-zise 
de reluare și extindere a proiectului vor viza replicarea întâlnirilor cu specialişti din domenii 
diferite, precum și dezvoltarea cantitativă și calitativă a activităților. 
10. MOTIVAŢIA PROPUNERII ACTIVITĂŢII: 

Sub titlul „Ziua carierei” ne-am propus să derulăm un parteneriat activ între Liceul Teoretic 
„Vasile Alecsandri” şi părinți/profesioniști în diferite domenii de activitate, prin care să încurajăm 
formarea unor abilităţi de management al carierei la elevii din ciclul gimnazial și liceal și, în 
consecință, să îmbunătăţim tranziţia de la şcoală la viaţa activă. Apreciem că, pentru a atinge acest 
deziderat, intervenţia educaţională şi vocaţională trebuie structurată astfel încât să crească 
adaptabilitatea la schimbare a elevilor, să stimuleze orientarea spre acţiuni şi decizii concrete, 
precum şi să îi determine să se angajeze în procesul decizional specific alegerii carierei astfel încât 
ulterior, satisfacţia alegerii să favorizeze obţinerea unor rezultate profesionale productive. Însă 
procesul de luare a deciziilor de carieră nu este unul simplu, fenomenul indeciziei, ca factor 
perturbator al alegerii şi dezvoltării carierei, fiind specific elevilor din ciclul gimnazial și liceal. 

De aceea, elevii au nevoie de susţinere, de corelarea consilierii și orientării în carieră cu 
dinamica pieţii muncii din România, de implicarea familiei în procesul consilierii în carieră și, mai 
ales, de schimbarea formelor de intervenţie pentru dezvoltarea carierei. În acest sens, școala, prin 
instrumentele sale, poate fi parte a schimbării, prin conturarea unor programe inedite de 
consiliere și orientare care să contribuie la dezvoltarea abilităţilor de explorare a alternativelor 
educaționale și ocupaționale necesare pentru luarea unei decizii optime de carieră. 

„Ziua carierei” este o altfel de abordare a dezvoltării carierei, care se îndepărtează de 
intervențiile tradiționale, centrate pe etapele dezvoltării ontogenetice ale individului, și propune 
crearea unor contexte stimulative de implicare non-formală, interdisciplinară, ce angajează 
domenii, discipline și experiențe profesionale variate.  

Elevii au apreciat pozitiv activitățile proiectului, deoarece au avut oportunitatea de a accesa 
experiențele diferiților profesioniști, încurajându-i să aibă conversații care altfel nu ar fi avut loc. 
Feedback-urile elevilor au demonstrat că acest tip de intervenție a fost un „instrument de dialog 
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inedit”, „un adevărat îndrumător atât pe plan mental, emoțional, cât și spiritual”, contribuind la 

crearea unui cadru neconvențional pentru introspecție individuală, care i-a ajutat „să-și imagineze 
cum ar fi dacă ar alege o meserie sau alta” și să aibă „o imagine mai clară, mai bine conturată 
asupra viitorului profesional”. Elevii au avut „șansa de a interacționa într-un mediu prietenos cu 
profesioniști din diferite domenii de activitate”, au conștientizat că este necesară mai multă 
responsabilitate în ceea ce privește dezvoltarea carierei, învățând că „trebuie să se gândească 
serios la carieră” și că „reușita adevarată stă doar în mâinile mele”, acestea fiind deziderate pe 
termen lung ale activităţilor de consiliere şi orientare în carieră.  

Evaluarea pozitivă a activităţilor de orientare şi consiliere desfăşurate în „Ziua carierei” este 
confirmată și de părinții și specialiștii implicați, care au apreciat că au oferit elevilor „un dialog viu 
și pasionant”, „îndrumare în alegerea facultăţii” și „sfaturi despre cum preocuparea pentru 
dezvoltarea personală continuă poate fi o satisfacţie profesională”, discutând despre 
„perspectivele imediate de după absolvire”, „munca desfăşurată” și „provocările profesiilor”. 

Această viziune pozitivă asupra eficienţei activităților este confirmată şi de cadrele didactice 
care au participat la activități, opiniile lor fiind centrate pe utilitate, deoarece s-a discutat despre 
„specificul muncii și importanța orientării în carieră”, activitățile „au motivat adolescenții, aflați în 
pragul marilor decizii profesionale” și „au fost interesante, utile, diferite de cele de până în prezent; 
a existat o atmosferă plăcută şi antrenantă”.  

 

B. MĂRTURII ALE PARTICIPANȚILOR 
 
 

a) Mărturii ale elevilor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

„Ziua carierei a fost un adevărat îndrumător atât pe plan mental, emoțional, cât și spiritual. 
Totul a început sfios, dimineață, când am prezentat în sala de festivități ce înseamnă de fapt un 
program Erasmus+: cum ne jucăm, dar și cum intrăm în joc. Le-am insuflat, aș spune, 
adolescenților curaj și dorință de schimbare, povestind faptul că nu trebuie să aștepte nimic de la 
viață, ci este important ca ei să facă acel prim pas care să îi despartă de zona lor de confort. Mi-
am dat seama cât de mult au contat toți acești ani de școală în abilitățile mele de public speaker 
și cât de bine se poate transmite informația unui auditoriu deschis și plin de curiozitate. 

Ziua a continuat cu o Bibliotecă Vie unde au venit “cărți” din diferite domenii de activitate 
spre îndrumarea profesională a elevilor. Oameni frumoși înseamnă povești frumoase și astfel mi 
s-au conturat în minte șabloane de neprețuită valoare. Am aflat ce înseamnă să fii actor, jurist, 
local manager ori detectiv. Atât de puțin timp pentru atât de multe informații utile și captivante! 

Sunt mândră că liceul meu oferă atât de multe oportunități spre dezvoltarea personală și 
profesională a unui adolescent, nezăbovind veșnic la orele obligatorii de materie. Pot afirma că 
Ziua carierei a fost un real succes!” 

Ana Maria Pricop, elevă, clasa a XI-a 

„Banca Națională a României este un loc unic și fascinant, în care foarte puțini ajung! Am avut 
ocazia să văd cum se numără banii și se împachetează cu mașini speciale, cum sunt refăcuți banii 
deteriorați, care sunt elementele de siguranță ale bancnotelor. Mi-a plăcut prezentarea despre 
istoria leului românesc, precum și turul băncii. Am învățat că orice ban contează. Pe viitor mi-ar 
plăcea să repet experiența aceasta, aș vrea să aflu și mai multe informații pentru a putea lucra în 
domeniu.” 

Ciomaga Codrin, elev, clasa a VII-a 
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„Fiind elevă în clasa a XI-a, m-am bucurat enorm că pot lua parte la un astfel de 
eveniment și că pot afla secretele din spatele unor meserii. Am avut ocazia să văd 11 
profesioniști din domenii diferite, însă am ales să „citesc” doar cărțile despre care nu credeam 
că îmi pot schimba viziunea despre carieră și despre ceea ce vreau eu să fac în viitor. 
Deși privită cu scepticism la început, „Misterele din jurul nostru” a fost cartea care m-a pus cel 
mai mult pe gânduri, care m-a fascinat și m-a făcut, în același timp, să vreau să știu mai mult. 
N-aș fi putut ghici că domnul Aurelian Ghirold este detectiv particular, deoarece am avut în 
fața mea un om blând și răbdător, un om care părea că vrea să stea toata ziua la povești cu 
noi, nu un om cu o meserie periculoasă, palpitantă, pe care acum mi-ar placea să o 
îmbrățișez. 

A doua și ultima carte pe care am citit-o a fost „Cineva a uitat să redacteze cuprinsul”. 
Tânăra actriță a Teatrului Național, Ada Lupu, m-a învățat că, prin teatru, oamenii pot deveni 
mai buni. Am aflat că actorul nu-și învață replicile acasă, singur, ci pe scenă, alături de colegii 
lui, că niciodată interpretarea unui rol nu va fi perfectă, pentru că niciodata nu-l vei mulțumi 
în totalitate pe regizor. Mi-ar fi plăcut să am talentul Adei și să îi fac pe oameni să devină mai 
buni prin meseria mea. 

Le mulțumesc „cărților” pentru lecțiile importante pe care ni le-au oferit și, mai ales, 
doamnei profesor coordonator Cristina Vameșu, pentru că a făcut posibilă o astfel de întâlnire 
inedită între profesioniști și elevi.” 

Alexa Raluca, elevă, clasa a XI-a 

„Experiența „Biblioteca este vie. Cărțile pot vorbi” m-a făcut să am o imagine mai clară, mai 
bine conturată asupra a ceea ce vreau să fac în viitorul meu profesional. Împărtășind din 
experiențele lor, văzând și o altă perspectivă, mai matură, mai înțeleaptă, mai experimentată, 
reușesc acum să conștientizez mai bine domeniul juridic, și anume faptul că nu este vorba doar 
despre detectivi, avocați, eroi ai misterelor imposibile... Mai mult decât atât, pentru a ajunge 
acolo îți trebuie un psihic puternic pentru a te detașa de job și a-ți continua propria viață, îți 
trebuie dedicare: „...jumătate de viață ți-o petreci dezvoltându-te pe plan profesional”, spunea o 
carte vie, domnul Ghirold Aurelian, detectiv particular, îți trebuie tactică, inteligență, multe alte 
abilități, dar cu singuranță cand voi ajunge acolo unde îmi doresc, voi simți că a meritat efortul.” 

Bratu Alexandra, elevă, clasa a XI-a 
 

„După ce am avut deosebita plăcere de a mă implica în organizarea bibliotecii vii, am 
acumulat nenumărate cunoștințe din diferite domenii (biologia, arta plastica, asistența socială, 
psihoterapia etc) în cel mai frumos și interesant mod: chiar de la persoane specializate în aceste 
domenii, care ne-au vorbit ca niște adevărați prieteni și ne-au oferit șansa de a le cunoaște 
tainele profesiilor. Mi-a plăcut foarte mult să le ascult poveștile de viață! Am învățat că trebuie 
să mă gândesc serios la carieră și că reușita adevarată stă doar în mâinile mele.” 

Coviț Georgiana Alexandra, elevă, clasa a X-a 
 

„Activitatea desfășurată joi, 18 mai, a fost una inedită. La această activitate și-au prezentat 
meseriile, cu bune și cu rele, un pompier și o actriță. Fiecare a povestit cum e o zi petrecută la 
serviciu, la intervenții sau spectacole. Pompierul ne-a arătat și echipamentul său: mănuși, geacă, 
aparat de respirat iar actrița a adus câteva păpușele. Consider că această experiență ne-a arătat 
lumea de dincolo de scenă și ne-a ajutat să ne imaginăm cum ar fi dacă ne-am alege o meserie ca 
a invitaților noștri”. 

Ciopeică Diana Andreea, elevă, clasa a VII-a  
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b) Mărturii ale invitaților  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„În primul rând, am rămas profund surprinsă de organizarea și de înțelegerea reciprocă de 
care au dat dovadă cei implicați în activitățile din Ziua Carierei. În al doilea rând, la finalul zilei, am 
realizat cât de important este să faci ceea ce îți place în viață și să fii suficient de motivat încât să 
nu lași pe nimeni să intervină în alegerile tale pentru viață.” 

Murariu Delia, elevă, clasa a X-a 
 

 

„Am fost onorată să fiu alături de personalităţi marcante, reprezentanţi ai diferitor profesii, 
cu ocazia evenimentului „Biblioteca e vie. Cărțile pot vorbi!”. M-am bucurat să văd în număr 
atât de mare tineri preocupaţi, încă din primii ani de liceu, de viitorul profesional şi 
oportunităţile pe care le au în raport cu diferite profesii. În cadrul discuţiilor le-am prezentat 
elevilor profesia de biolog din 3 perspective – cea de profesor, cea de cercetător şi cea de biolog 
clinic. Am încercat să punctez principalele activităţi, pe care le are un biolog în cazul celor trei 
preocopări, abilităţile necesare, precum şi dificultăţile sau dezamăgirile cu care se poate 
confrunta în carieră. M-a bucurat să ştiu că prin exemplul personal şi prin sfaturile oferite 
elevilor prezenţi, am putut sa-i îndrum pe tineri în alegerea facultăţii şi să le povestesc, de 
asemenea, despre cum preocuparea pentru dezvoltarea personală continuă poate fi o 
satisfacţie profesională. Mulţi dintre elevii prezenţi și-ar dori să urmeze această meserie şi au 
fost interesaţi de perspectivele imediate de după absolvire, de asemenea, şi-au exprimat 
dorinţa pentru a face vizite în diferite laboratoare şi pentru a interacţiona îndeaproape cu 
farmecul activităţiilor specifice unui biolog. Îi felicit pe iniţiatorii şi organizatorii acestui 
program, le mulţumesc pentru invitaţie şi le urez mult succes pentru viitoarele ediţii.” 

Conf. univ. dr. Maria Butnaru, biolog clinician 
Facultatea de Bioinginerie – Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” 

Embriolog la OMINI Clinic Iași 
 

„Mă numesc Ghirold Aurelian Florin, am fost o carte deschisă la „Biblioteca vie”, 
organizată în Săptămâna Altfel de Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași. Doresc să spun că 
această experiență a fost una inedită și, în același timp, plăcută. Am întâlnit elevi dornici să 
cunoască profesia de detectiv particular, m-am bucurat că am interacționat cu ei și că mi-au 
adresat întrebări la care am răspuns, lămurindu-i și captându-le atenția. 

Sunt bucuros că am putut că contribui prin modesta mea vizită la fondul de cunoștințe al 
elevilor în ceea ce privește profesia de detectiv particular. Îmi place să cred că mă voi întâlni în 
viitor cu unii dintre ei, dar în calitate de îndrumător...” 

Ghirold Aurelian Florin 
Detectiv particular 

 

„Biblioteca Vie - ca parte a Școlii Altfel - a însemnat pentru mine, ca și părinte al unei eleve 
din liceu, o imensă oportunitate și satisfacție personală de a sta de vorbă cu tinerii liceeni. Sunt 
convins că astfel de ocazii informale de a fi aproape de ei și de le explica lumea în care trăiesc în 
raport cu provocările profesiei de psihoterapeut aduc un mare beneficiu educației. A fost un 
dialog viu și pasionant în care tinerii liceeni s-au avântat în a pune întrebări și a înțelege rolul de 
prevenție pe care îl are această profesie”. 

Dragoș Daniel Panainte 
Sociolog și psihoterapeut 

HR Consultant la BDO România  
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c) Mărturii ale cadrelor didactice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 

„Astăzi am vorbit elevilor de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi, clasa a V-a A, 
diriginte doamna profesor Nicoleta Negură, despre munca desfăşurată ca lider în cadrul 
Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României. Elevii au aflat cu încântare că anumite reguli şi legi 
pot fi privite dintr-o perspectivă diferită, prin joc şi activităţi recreative în aer liber. Au fost 
foarte entuziasmaţi şi dornici de a cunoaşte legile cercetăşiei. În calitate de părinte, consider 
activitatea desfăşurată în cadrul săptămânii Școala Altfel de un real interes, atât pentru mine 
cât şi pentru elevi.”  

 
dr. Magdalena Roxana Necula - asistent social principal,  

coordonator local Organizaţia Naţională „Cercetașii României” 
preşedinte Sucursala Teritorială CNASR Iași  

 

„Organizarea Zilei Carierei a fost o ocazie excelentă de a conecta elevii cu profesioniști 
din diferite domenii, care să le prezinte specificul muncii și importanța orientării în carieră. La 
activitatea organizată de clasa a VII-a B au participat doamna Gabriela Andrei, actriță Teatrul 
pentru copii și tineret „Luceafărul” Iași și domnul Florin Ciopeică, ofițer ISU, care au prezentat 
detalii referitoare la profesiile dumnealor. Copiii au fost interesați să afle ce aptitudini necesită 
fiecare dintre profesiile invitaților, care sunt avantajele și dezavantajele profesiilor prezentate, 
ce situații mai deosebite au întâmpinat în carieră și cum au ajuns să îmbrățiseze aceste meserii 
(actor, respectiv pompier).  
      Activitatea s-a bucurat de un real succes și elevii au fost deosebit de încântați, după cum 
reiese și din feedback-urile lor.” 

Prof. dr. Elena Cristina Popa 
 

„Ziua Carierei are o importanță deosebită pentru devenirea elevilor. În școală, ne 
străduim să îi formăm pentru viață, pentru piața muncii, să le oferim bagajul necesar de 
cunoștințe, competențe, abilități pentru cariera lor. Contactul nemijlocit cu profesioniști, cu 
oameni de succes, cu oameni de valoare este extrem de important pentru ei. Au ocazia să 
întâlnească modele, să cunoască sfere diverse de activitate, să învețe de la cei care fac 
diferența în comunitatea în care se află și nu numai. Și, dincolo de achizițiile din școală, dorim 
să le furnizăm elevilor noștri exemple de oameni care au reușit în viață. În esență, acesta este 
rolul școlii: să ghideze, să arate calea, să formeze. 

Sperăm că prin această activitate putem veni în întâmpinarea nevoilor elevilor noștri cu 
lecții de viață, de succes, că îi putem forma spre a deveni ei înșiși oameni de valoare în 
domeniile pe care și le vor alege. 

Împărtășind experiențe, într-un schimb veritabil de bune practici, putem contribui la 
lărgirea orizontului elevilor noștri și putem să îi ajutăm să își cristalizeze opțiunile pentru 
propriile lor cariere.” 

Prof. Mihaela Manolache 
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C. DOVEZI ALE ACTIVITĂŢILOR 
 

 
 
 
 
Campania de promovare on-line a inclus: 
a. Promovarea evenimentului pe site-ul școlii:  
Această modalitate de comunicare a contribuit la asigurarea vizibilității, transparenței și 
promovării activităților proiectului. Informații relevante în acest sens se găsesc la: 
http://www.lvais.ro/index.php/ziua-carierei-18-mai-2017  
b. Promovarea activității „Biblioteca e vie. Cărțile pot vorbi!” prin social media: 
Am ales și această modalitate de promovare on-line deoarece este o alternativă eficientă, 
economică și cu impact semnificativ la nivelul publicului nostru țintă. Voluntarii au creat un 
eveniment pe cea mai mare rețea de socializare (facebook) și au postat periodic mesaje relevante 
și de impact. Astfel, pentru a spori răspunsul și interactivitatea, au fost postate informații pre și 
post eveniment, dar și în timpul evenimentului: 

 Pre-eveniment - fiecare „carte” a beneficiat de o prezentare, astfel încât elevii să o poată 
„răsfoi” și să poată decide dacă aleg sau nu să o „citească”; 

 În timpul evenimentului – elevii voluntari au postat fotografii și filme pe perioada 
desfășurării activității; 

 Post-eveniment – au fost aduse la cunoștința publicului țintă câteva dintre articolele mass-
media care au prezentat evenimentul. 
 

 

 

C 1. PROMOVAREA ACTIVITĂȚILOR 

http://www.lvais.ro/index.php/ziua-carierei-18-mai-2017
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Promovarea off-line: 
 
a. Comunicat de presă: 
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b. Reflectarea evenimentului în mass-media (selecție): 

Obs: Alte apariții media se găsesc pe site-ul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași, la adresa 

precizată anterior. 
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c. Programul activităților: 
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d. Posterele activităților: 

 

 

 

 

 

 

Poster Conferință „Proiectele Erasmus+, 

oportunități de orientare în carieră” 

Poster „Biblioteca e vie. Cărțile pot vorbi!” 

 

e. Alte materiale de promovare: 

 

 

 

 

 

Catalogul „cărților” – Biblioteca Vie Mapa evenimentului – Ziua Carierei 
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Activitatea 1. Dezbateri/întâlniri cu tema „Cum să te faci ce vrei tu când vei fi mare?” 
Grup țintă: elevii claselor V - VII  
Invitați: părinți și profesioniști din diferite domenii de activitate  
Locul de desfășurare: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași, Stația Meteorologică Iași, 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”- Facultatea de Mecanică și Facultatea de Automatizări și 
Calculatoare, Biblioteca Cantrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași - Sala germană de lectură, 
Banca Naţională a României – Sucursala Regională Iași, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” Iași. 
 

  

  

  

C 2. FOTOGRAFII 
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Activitatea 2. Schimb de experiență și bune practici cu titlul „Proiectele Erasmus+, oportunități de 
orientare în carieră” 
Grup țintă: elevii claselor IX- XI   
Invitați: reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Iași, precum și ai Universității Tehnice 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi  
Locul de desfășurare: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași – Sala de festivități 
 

  

Prof. univ. dr. ing. Irina Lungu   
Prorector pentru Relații Internaționale, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
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Prof. Conea Gabriela  
Inspector școlar pentru proiecte educaționale, Inspectoratul Școlar Județean Iași 

 
 

  

Ionuț Irimia  
student Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi,  

beneficiar mobilitate Erasmus+ KA 103 în Italia pentru efectuarea unui stagiu de studii în anul 
universitar 2015/2016  

 
 

  

Rey Andreson (Indonezia) 
student Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi în anul universitar 2016/2017, beneficiar 

Erasmus Mundus gLINK 
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Ana Maria Pricop  
elevă Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, beneficiar proiect Erasmus+ în perioada 2014 - 2017 

 
Activitatea 3. „Biblioteca e vie. Cărțile pot vorbi!”  
Grup țintă: elevii claselor IX- XI   
Invitați: 11 „cărți vii”, specialişti în medicină, drept, relații publice, servicii psihosociale, actori, 
artiști plastici, politiști etc. 
Locul de desfășurare: Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași - Filiala „Ion Creangă” 
 

  

Foto 1. Ghirold Aurelian, detectiv particular Foto 2. Mihăiță Dănceanu, polițist criminalist 

  

Foto 3. Liliana Mavriș Vârlan, actor Foto 4. dr. Maria Butnaru, biolog, conferențiar 
universitar și embriolog clinic 
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Foto 5. Lucian Isaicu, asistent social Foto 6. Diana Ferariu, jurist 

  

Foto 7. Andreea Ignat, blogger, specialist relații 
publice 

Foto 8. Dragoș Panainte, sociolog și 
psihoterapeut 

  

Foto 9. Felix Aftene, artist plastic Foto 10. Ada Lupu, actor 
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Foto 11. Bianca Strugaru, studentă, Local Project 
Manager GROW Iași 

Foto 12. „Bibliotecarii” - elevii voluntari implicați 
în organizarea evenimentului 
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Fișe de evaluare a activităților pentru elevi: 
 

C 3. EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR 


