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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PROPUSE DE CĂTRE CJRAE SĂLAJ ÎN CADRUL CAMPANIEI „MESERIA FACE DIFERENȚA”  
 

Nr. 

crt. 
Denumirea acțiunii/ 

activității 

Scurtă descriere a activității Organizator Parteneri Locație Data 

derulării 

Tipul de 

participanţi 

1. Descoperă-ți 

profilul vocațional! 

Prezentarea rezultatelor proiectului 

„Descoperă-ți profilul vocațional!”,  

proiect destinat elevilor din clasa a 

VIII-a din județ. 

Scopul acestui proiect a fost 

evaluareacapacităților, intereselor și a 

trăsăturilor de personalitate ale 

fiecărui elev din grupul țintă, precum 

și a opțiunilor școlare și profesionale 

ale acestora, prin intermediul unei 

platforme digitale, în vederea 

autocunoașterii, dezvoltării personale 

și orientării optime la nivel școlar și 

profesional, în acord cu resursele 

personale. 

Activități principale: 

Testarea online a elevilor cu ajutorul 

Testului Toolkit și a Chestionarului 

privind opțiunile școlare și 

profesionale ale elevilor; prezentarea 

și analizarea rezultatelor testării în 

cadrul ședințelor cu părinții și elevii. 

Rezultate:  realizarea unui portofoliu 

digital/generarea unui raport complex 

pentru fiecare elev din grupul țintă 

(aptitudini individuale, capacități 

cognitive, trăsături de comportament, 

motivația pentru învățare, relaționare 

interpersonală, trăsături de 

personalitate); transmiterea 

rezultatelor cantitative și calitative 

centralizate la nivel de județ și pentru 

fiecare unitate de învățământ 

implicată în studiu. 

CJRAE Sălaj ISJ și unitățile de 

învățământ din județ, 

Consiliul Județean Sălaj 

Sala de ședințe a 

ISJ 

12.02. 2020 CJRAE, ISJ, 

directorii 

unităților de 

învățământ, 

reprezentanții 

sindicatelor, 

reprezentanții 

elevilor, presa 
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2. Conferința 

„Motivați pentru 

carieră” 

Prezentarea rezultatelor proiectului 

„Motivați pentru carieră”, a cărui 

scop este consilierea vocațională a 

elevilor începând cu clasa a VII-a și 

pe parcursul clasei a VIII-a. În cadrul 

acestui proiect au fost realizate de 

către consilierii școlari, următoarele 

activități: activități colective și 

individuale de consiliere a elevilor; 

evaluarea capacităților, a intereselor 

și a trăsăturilor de personalitate prin 

intermediul platformei AMN Insight 

Education; realizarea unui 

portofoliu digital care cuprinde 

profilul vocațional al fiecărui elev 

din grupul țintă; sesiuni de consiliere 

vocațională, consilier școlar – elev - 

părinte; identificarea opțiunilor 

școlare / profesionale ale elevilor. 

CJRAE Sălaj S.C. Tenaris 

Silcotub S.A. 

ISJ, unitățile de 

învățământ de nivel 

gimnazial din Zalău și 

Jibou, Consiliul 

Județean Sălaj 

Sala Marte, 

Tenaris Silcotub 

19.02. 2020 CJRAE, 

consilieri 

școlari, 

reprezentanți 

TenarisSilcotub, 

ISJ, Consiliul 

Județean Sălaj, 

Primăria Zalău, 

reprezentanți ai 

părinților, 

profesori 

diriginți, presa 

3. Consilierea și 

orientarea școlară 

și profesională a 

elevilor, la nivel 

colectiv/la clasă 

Autocunoaștere 

și dezvoltare 

personală 

Identificarea principalelor 

caracteristici personale, aptitudini, 

interese, valori ale elevilor, prin 

activități specifice în cadrul 

consilierilor colective 

CJRAE Sălaj ISJ , Consiliul Județean 

Sălaj, S.C. Tenaris 

Silcotub S.A., 

Liceul cu Program 

Sportiv „Avram Iancu” 

Zalău, 

Liceul de Artă 

„Ioan Sima” Zalău, 

Liceul Ortodox 

„Sfântul Nicolae” 

Zalău, 

Liceul Reformat 

„Wesselényi” Zalau, 

Şcoala Gimnazială 

„Corneliu Coposu” 

Zalău, 

Şcoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” 

Zalău, 

 

Săli de clasă din 

cadrul unităților 

de învățământ 

partenere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 - 29 

februarie 

2020 

Elevi de clasa a 

VIII-a 
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 Școala Gimnazială 

„Iuliu Maniu” Zalău, 

Școala Gimnazială 

„Simion Bărnuțiu” 

Zalău, 

Școala Gimnazială 

„Gheorghe Lazăr” 

Zalău, 

Școala Gimnazială 

„Porolissum” Zalău 

Școala Gimnazială 

„George Coșbuc” Zalău 

(Ortelec), 

Colegiul Național 

„Silvania” Zalău, 

Liceul Tehnologic 

„Octavian Goga” Jibou, 

Școala Gimnazială 

„Lucian Balga” Jibou. 

 

4. Administrarea 

Testului Toolkit 

Administrarea în format electronic a 

Testului Toolkit și generarea 

rapoartelor combinate pentru fiecare 

elev. 

Analizarea și discutarea rapoartelor 

combinate generate în urma 

administrării Testului Toolkit. 

CJRAE Sălaj ISJ , Consiliul Județean 

Sălaj, S.C. Tenaris 

Silcotub S.A., 

Liceul cu Program 

Sportiv „Avram Iancu” 

Zalău, 

Liceul de Artă 

„Ioan Sima” Zalău, 

Liceul Ortodox 

„Sfântul Nicolae” 

Zalău, 

Liceul Reformat 

„Wesselényi” Zalau, 

Şcoala Gimnazială 

„Corneliu Coposu” 

Zalău, 

Şcoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” 

Zalău, 

Școala Gimnazială 

Săli de clasă din 

cadrul unităților 

de învățământ 

partenere 

 

11 - 29 

februarie 

2020 

Elevi de clasa a 

VIII-a 
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„Iuliu Maniu” Zalău, 

Școala Gimnazială 

„Simion Bărnuțiu” 

Zalău, 

Școala Gimnazială 

„Gheorghe Lazăr” 

Zalău, 

Școala Gimnazială 

„Porolissum” Zalău, 

Școala Gimnazială 

„George Coșbuc” Zalău 

(Ortelec), 

Colegiul Național 

„Silvania” Zalău, 

Liceul Tehnologic 

„Octavian Goga” Jibou, 

Școala Gimnazială 

„Lucian Balga” Jibou. 
5. Consilierea 

psihopedagogică 

individuală a 

elevilor  și a 

părinților- 

Discutarea 

individuală a 

rapoartelor în urma 

aplicării testului 

Toolkit 

 

Analiza individuală a rapoartelor 

rezultate în urma aplicării Testului 

Toolkit; cunoașterea și dezvoltarea 

capacităților și intereselor propriului 

copil. 

CJRAE Sălaj ISJ , Consiliul Județean 

Sălaj, S.C. Tenaris 

Silcotub S.A., 

Liceul cu Program 

Sportiv „Avram Iancu” 

Zalău, 

Liceul de Artă 

„Ioan Sima” Zalău, 

Liceul Ortodox 

„Sfântul Nicolae” 

Zalău, 

Liceul Reformat 

„Wesselényi” Zalau, 

Şcoala Gimnazială 

„Corneliu Coposu” 

Zalău, 

Şcoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” 

Zalău, 

Școala Gimnazială 

„Iuliu Maniu” Zalău, 

Cabinetele de 

asistență 

psihopedagogică 

din unitățile de 

învățământ 

partenere 

 

 

1-11 martie 

2020 

Elevi de clasa 

a VIII-a și 

părinții acestora 
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Școala Gimnazială 

„Simion Bărnuțiu” 

Zalău, 

Școala Gimnazială 

„Gheorghe Lazăr” 

Zalău, 

Școala Gimnazială 

„Porolissum” Zalău, 

Școala Gimnazială 

„George Coșbuc” Zalău 

(Ortelec), 

Colegiul Național 

„Silvania” Zalău, 

Liceul Tehnologic 

„Octavian Goga” Jibou, 

Școala Gimnazială 

„Lucian Balga” Jibou 

6. Consilierea și 

orientarea școlară 

și profesională a 

elevilor la nivel 

colectiv/la clasă - 

Explorarea 

profilelor 

ocupaționale și a 

ofertelor 

educaționale la 

nivel de liceu 

Cunoașterea unor modalități de 

explorare și analizare a profilelor 

ocupaționale față de care elevii 

manifestă interes, cât și identificarea 

ofertelor educaționale ale liceelor și 

colegiilor din județul Sălaj. 

Participarea elevilor  la întâlnirile cu 

specialiști în diferite domenii 

organizate de către TenarisSilcotub 

CJRAE Sălaj 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. Tenaris 

Silcotub S.A. 

 

ISJ , Consiliul Județean 

Sălaj, S.C. Tenaris 

Silcotub S.A., 

Liceul cu Program 

Sportiv „Avram Iancu” 

Zalău, 

Liceul de Artă 

„Ioan Sima” Zalău, 

Liceul Ortodox 

„Sfântul Nicolae” 

Zalău, 

Liceul Reformat 

„Wesselényi” Zalau, 

Şcoala Gimnazială 

„Corneliu Coposu” 

Zalău, 

Şcoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” 

Zalău, 

Școala Gimnazială 

„Iuliu Maniu” Zalău, 

Școala Gimnazială 

Săli de clasă din 

cadrul unităților 

de învățământ 

partenere 

 

 

 

 

Sala Terra - S.C. 

Tenaris 

Silcotub S.A. 

 

 

1-11 martie 

2020 

Elevi de clasa 

a VIII-a 
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„Simion Bărnuțiu” 

Zalău, Școala 

Gimnazială „Gheorghe 

Lazăr” Zalău, Școala 

Gimnazială 

„Porolissum” Zalău, 

Școala Gimnazială 

„George Coșbuc” Zalău 

(Ortelec), Colegiul 

Național „Silvania” 

Zalău, Liceul 

Tehnologic „Octavian 

Goga” Jibou, Școala 

Gimnazială „Lucian 

Balga” Jibou 

7. Consiliere colectivă 

„Alegerea profesiei” 

 

 

Consiliere de grup 

„Profilul meu 

vocaţional” 

Informaţii suplimentare despre 

anumite meserii, joc de rol pe această 

temă. 

 

Formarea unui profil vocaţional prin 

testarea si chestionarea anumitor 

abilitaţi şi aptitudini. 

CJRAE Sălaj/ 

Liceul Teoretic 

„Ion Agârbiceanu” 

Jibou 

Liceul Teoretic 

„Ion Agârbiceanu” 

Jibou 

Sala de clasă 

 

 

 

 

Cabinetul de 

consiliere 

13.02.2020 

20.02.2020 

 

 

 

13.02.2020 

27.02.2020 

Elevi din clasele 

a XII-a 

(A, B, C, D) 

 

 

4 elevi din  

clasa a XII-a A 

şi D 

8. „Ocupații și 

meserii” 

 

 

 

„Când voi fi mare, 

voi fi...” 

 

 

 

 

„Eu în viitor” 

 

 

Activități de 

consiliere 

Consiliere colectivă de informare și 

conștientizare asupra meseriilor prin 

aplicarea jocurilor didactice și a 

artelor vizuale 

 

Consiliere colectivă, care include 

activități de identificare a abilităților 

și intereselor personale, joc de rol 

pentru recunoașterea meseriilor și 

activități practice 

 

Concurs de desen și/sau eseu cu tema 

„Eu în viitor” 

 

Aplicarea unor chestionare de 

interese profesionale, teste de 

CJRAE Sălaj/ 

Școala Gimnazială 

Nr.1 Pericei 

 

Școala Gimnazială Nr.1 

Pericei 

 

 

 

 

 

Sala de clasă 

 

 

 

Sala de clasă 

 

 

 

 

Cabinet de 

asistență 

psihope-

dagogică 

14.02.2020 

 

 

 

17.02.2020 

26.02.2020 

 

 

 

02.03.20200

9.03.2020 

 

 

 

17.02.20201

1.03.2020 

Preșcolari – 

grupa mare 

 

 

Ciclul primar - 

clasele I, II 

 

 

 

Ciclul gimnazial 

– clasele VII, 

VIII 

 

 

 

Ciclul gimnazial 
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individuală personalitate și de aptitudini 

cognitive 

– clasele V-VIII 

9. „Când voi fi mare, 

voi fi...” 

 

 

 

 

„Eu în viitor” 

 

 

Activități de 

consiliere 

individuală 

Consiliere colectivă, care include 

activități de identificare a abilităților 

și intereselor personale, joc de rol 

pentru recunoașterea meseriilor și 

activități practice 

 

Concurs de desen și/sau eseu cu tema 

„Eu în viitor” 

 

Aplicarea unor chestionare de 

interese profesionale, teste de 

personalitate și de aptitudini 

cognitive 

CJRAE Sălaj/ 

Școala Gimnazială 

Nr.1 Vârșolț 

Școala Gimnazială Nr.1 

Vârșolț 

Sala de clasă 

 

 

 

 

 

Sala de clasă 

 

 

Cabinet de 

asistență 

psihope-

dagogică 

18.02.2020 

 

 

 

 

 

03.03.20201

0.03.2020 

 

 

18.02.20201

1.03.2020 

Ciclul primar - 

clasele III, IV 

 

 

 

 

Ciclul gimnazial 

– clasele VII, 

VIII 

 

 

Ciclul gimnazial 

– clasele V-VIII 

10. „Când voi fi mare, 

voi fi...” 

Consiliere colectivă, care include 

activități de identificare a abilităților 

și intereselor personale, joc de rol 

pentru recunoașterea meseriilor și 

activități practice 

CJRAE Sălaj/ 

Școala Primară 

Peceiu 

Școala Primară Peceiu Sala de clasă 20.02.20200

5.03.2020 

Ciclul primar - 

clasele II, III, IV 

11. Activitate de 

consiliere și 

orientare școlară și 

profesională 

colectivă cu tema: 

„Știu ce vreau, 

pentru că știu cine 

sunt!” 

Elevii în cadrul activităților vor 

conștientiza importanța 

autocunoașterii în procesul de 

orientare în carieră; Prin exerciții 

interactive își vor descoperi 

caracteristicile personale, valorile, 

interesele..etc. 

 

CJRAE Sălaj/ 

Școala Gimnazială 

Nr.1 Borla 

Școala Gimnazială Nr.1 

Borla 

Sala de clasă 20.02.2020 Elevi –nivel 

gimnazial-clasa 

a VIII-a 
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12. Profesie şi carieră. 

Ce voi face după 

absolvire? 

 

 

Cerinţe actuale în 

exercitarea unei 

profesii 

 

 

 

 

Traseul meu 

profesional/ Traseul 

meu educațional 

Analizarea consecinţelor 

schimbărilor economice, sociale şi 

tehnologice asupra 

 

 

Evaluarea opţiunilor personale 

privind dezvoltarea personală şi 

profesională. Identificarea 

intereselor, valorilor si aptitudinilor 

și coroborarea lor cu nomenclatorul 

profesiilor. 

 

Identificarea traseului 

educațional/profesional în funcție de 

nevoile, interesele, abilitățile, valorile 

și alte disponibilități ale elevilor 

CJRAE Sălaj/ 

Liceul Tehnologic 

,,Octavian Goga” 

Jibou 

Liceul Tehnologic 

,,Octavian Goga” Jibou 

Sala de clasă 

 

 

 

 

 

 

Sala de clasă 

 

 

 

 

Cabinetul de 

asistență 

psihopedagogică 

14.02.2020 

 

 

 

 

 

 

02.03.2020 

13.02.2020 

 

 

 

17.02.2020 

24.02.2020 

Elevi cls aXI-a 

profesională 

 

 

 

 

 

Elevi cls aXI-a 

profesională 

 

 

 

Elevi cls VII, 

VIII, X, XI, XII 

Individual/  

Grup 

13. Liceul care mi se 

potrivește 

Identificarea intereselor, abilitălilor și 

valorilor personale în vederea 

alegerii profilului și liceului 

CJRAE Sălaj/ 

Școala Gimnazială 

,,Vasile Lucăcel” 

Someș Odorhei 

Școala Gimnazială 

,,Vasile Lucăcel” 

Someș Odorhei 

Sala de clasă 18.02.2020 

25.02.2020 

Cls VII, 

Cls.VIII. 

14. Pregătirea 

profesionalăși 

evoluția 

în 

carieră 

Elevii vor fii antrenați să identifice 

aptitudinile, calitățile necesare 

exercitării unei profesii și factorii 

care contribuie la o bună pregătire 

profesională. 

Se va realiza un poster cu 

personalități marcante din istorie și 

se va studia evoluția profesională a 

acestora. 

CJRAE Sălaj/ 

Școala Gimnazială 

„Bathory Istvan” 

Șimleu Silvaniei 

Școala Gimnazială 

Nr. 1 Boghiș 

Școala Gimnazială 

Nr. 1 Ip 

Școala Gimnazială 

„Bathory Istvan” 

Șimleu Silvaniei 

Școala Gimnazială Nr. 

1 Boghiș 

Școala Gimnazială Nr. 

1 Ip 

Sala Multimedia 18.02.2020 

 

17.02.2020 

26.02.2020 

Elevii de clasa a 

VIII.-a 
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15. 

 

Ce înțelegem prin 

cariera? 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicarea 

chestionarului bazat 

pe Teoria lui 

Holland privind 

interesele 

 

 

Ce presupune un CV 

și la ce se folosește? 

 

 

 

Importanța 

implicării în 

activități de 

voluntariat 

În cadrul consilierii colective, vom 

realiza un brainstorming cu privire la 

ceea ce stiu elevii despre conceptul 

de cariera. În acest fel ei vor reusi sa 

facă schimb de idei între ei. Ulterior, 

informațiile deținute de elevi vor fi 

completate de către profesorul 

psihopedagog. 

 

În cadrul consilierii colective, elevii 

vor primi spre completare 

chestionarul bazat pe Teoria lui 

Holland privind interesele. 

 

 

 

În cadrul consilierii colective, elevii 

vor primi un model de CV, pe baza 

căruia se va discuta aspectele ce 

trebuie introduse în CV. 

 

Informarea elevilor cu privire la ce 

presupun activitățile de voluntariat ce 

oportunități ar putea avea dacă se vor 

implica în astfel de activități și ce 

competețe pot dobândi în urma 

activităților de voluntariat 

CJRAE 

Sălaj/Liceul 

Tehnologic Nr. 1 

Surduc 

 

 

Liceul Tehnologic Nr. 1 

Surduc 

 

 

Sala de clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinetul școlar 

de asistență 

psihopedagogică 

21.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2020 

 

 

 

 

 

 

26.02.2020 

Elevii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevi 

16. Consiliere colectivă Aplicare online şi interpretare de 

chestionare de aptitudini şi de 

interese 

de către elevii din clasa a XII-a 

CJRAE 

Sălaj/Liceul 

Tehnologic 

„Cserey-Goga” 

Crasna 

Liceul Tehnologic 

„Cserey-Goga” Crasna 

Sala de clasă 

 

6 martie elevi 

17. Consilieri 

individuale 

Orientare şcolară şi profesională: 

autocunoaştere, evaluare a 

intereselor, valorilor personale, 

evaluare folosind BTPAC în scop de 

autocunoaştere şi/sau orientare 

şcolară şi profesională. 

CJRAE 

Sălaj/Liceul 

Tehnologic „Ïoan 

Ossian” Şimleu 

Silvaniei 

 

Liceul Tehnologic Ïoan 

Ossian” Şimleu 

Silvaniei 

Cabinetul școlar 

de asistență 

psihopedagogică 

februarie- 11 

martie 

elevi 
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18. Consilieri 

individuale 

 

 

 

 

 

Consilieri de grup la 

clasă 

 

 

Consilieri colective 

„Meseria e brăţară 

de aur” 

Orientare şcolară şi profesională: 

autocunoaştere, evaluare a 

intereselor, valorilor personale, 

evaluare folosind BTPAC în scop de 

autocunoaştere şi/sau orientare 

şcolară şi profesională. 

 

Promovarea/informare a elevilor de 

gimnaziu a claselor din învîţîmântul 

profesional şi profesional-dual 

 

Activităţi de creştere a motivaţiei în 

procesul de învăţare şi pregătire 

practică a elevilor din învăţământul 

profesional şi profesional-dual 

CJRAE 

Sălaj/Liceul 

Tehnologic „Mihai 

Viteazul” Zalău şi 

Şcoala Gimnazială 

Nr. 1 Buciumi 

Liceul Tehnologic 

„Mihai Viteazul” Zalău 

şi 

Şcoala Gimnazială 

Nr. 1 Buciumi 

Cabinetul școlar 

de asistență 

psihopedagogică 

 

 

 

 

Sala de clasă 

 

 

12 februarie 

– 11 martie 

24 februarie 

Elevi din ciclul 

gimnazial, liceal 

şi învăţământ 

profesional şi 

profesional – 

dual 

 

 

 

 

Elevii clasei a 

VIII-a 

19. Ședință cu părinții Workshop 

Implicarea părinților în procesul de 

învîțare al copiilor 

CJRAE 

Sălaj/Școala 

Gimnazială 

„George Coșbuc” 

Școala Gimnazială 

„Porolissum” 

Școala.Gimnazială 

„George Coșbuc” 

Școala.Gimnazială 

Porolissum 

DASC Zalău 

Poliția Zalău 

Sala de clasă 

 

Februarie-

martie 

Părinți 

20. Consiliere colectivă 

cu elevii 

Informare 

 

Consiliere colectivă 

cu elevii 

Planurile mele de viitor 

Prezentarea unor meserii (filmulețe) 

 

 

Planurile mele de viitor 

Prezentarea unor meserii (filmulețe) 

CJRAE 

Sălaj/Liceul 

Tehnologic „Petri 

Mor” Nușfalău 

Liceul Tehnologic 

„Petri Mor” Nușfalău 

Sala de clasă 

 

26.02.20 

 

 

 

 

04.03.20 

Elevii claselor a 

VIII-a 

 

 

Elevii claselor 

IX-XI 

21. Workshop 

 

Pași în alegerea profesiei CJRAE 

Sălaj/Școala 

Gimnazială 

„Andrei Mureșanu” 

Cehu Silvaniei 

Școala Gimnazială 

„Petre Dulfu” 

Sălățig 

Școala Gimnazială 

„Andrei Mureșanu” 

Cehu Silvaniei 

Școala Gimnazială 

„Petre Dulfu” Sălățig 

CDI 

Sălățig 

14 02 2020 

19 02 2020 

Elevi clasa a – 

VII  

a  -  VIII – a 
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22. Factorii de influenta 

a carierei; 

Modalitati de 

realizare a unuI CV 

 

 

Dinamica pieței   

muncii  la nivel 

local, regional  și 

național 

 

Pregătirea pentru 

interviu 

 

 

Oportunități de 

muncă 

 

 

 

Meserii / profesii 

traditional, de viitor, 

actuale; 

Identificarea principalilor factori  

care i-au influentat in decizia de 

cariera; 

elaborarea unui  CV si a unei  scrisori 

de intentie; 

 

Explorarea ocupatiilor precum si 

identificarea meseriilor  de actualitate 

pe piata muncii; 

 

 

Simularea participarii la un interviu 

de angajare; 

 

Dezbateri pro si contra pentru 

identificarea si evaluarea optiunilor  

legate de posibilitatile de munca: cu 

norma intreaga, cu jumatate de 

norma, consultanta, liber-profesionist 

etc; 

 

Consultarea online a unor profiluri  

ocupationale pentru identificarea  

cerintelor si competentelor necesare 

exercitarii unei profesii; 

CJRAE 

Sălaj/Liceul  

Tehnologic   

„Voievodul Gelu” 

Zalau 

Liceul  Tehnologic   

„Voievodul Gelu” 

Zalau 

Sala de clasă 

 

11-

12.02.2020 

 

 

 

18 -

19.02.220 

 

 

 

25-

26.02.2020 

 

 

 

3-4.03.2020 

 

 

 

 

 

10-

11.03.2020 

42 de elevi elevi 

din clasa a IX-a 

 

 

 

24 de elevi din 

clasa a X-a 

 

 

 

 

42 de elevi elevi 

din clasa a IX-a 

 

 

 

24 de elevi din 

clasa a X-a 

 

 

 

42 de elevi elevi 

din clasa a IX-a 

24 de elevi din 

clasa a X-a 

23. Avantajele 

învățământului 

profesional/dual 

 

 

„Sunt un diriginte 

responsabil” 

Elevii vor fi informați de către un 

profesor și de către un reprezentant al 

Companiei Michelin asupra 

avantejelor invățământului 

profesional 

Profesorii diriginți vor fi consiliați în 

privința importanței consilierii 

elevilor și a metodelor/mijloacelor 

eficiente în acest sens 

CJRAE 

Sălaj/Liceul 

Ortodox 

„Sf. Nicolae” Zalău 

Școala Gimnazială 

Nr.1 Agrij 

Școala Gimnazială 

„Vasile Breban” 

Crișeni 

Liceul Ortodox 

„Sf. Nicolae” Zalău 

Școala Gimnazială Nr.1 

Agrij 

Școala Gimnazială 

„Vasile Breban” Crișeni 

 

Michelin 

 

 

Cabinet de 

asistență 

psihopedagogică 

 

Sala de clasă 

 

Luna 

februarie 

 

 

 

Luna 

februarie 

elevi 

 

DIRECTOR, 

Prof. psiholog dr. Melania-Maria Gârdan 


