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O iniţiativă a Asociaţiei pentru Formare 

PROGRAM RECOMANDAT ÎN SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL 
 

Programul „Despre Meserii” 
"Ce vrei să te faci când o să fii mare?", „La ce liceu vrei să înveţi?”, „Spre ce facultate te 
îndrepţi?”, „Ce ai vrea să faci după ce termini liceul?”  sunt întrebări care ne-au pus la 
încercare în copilărie şi pe care le punem la rândul nostru copiilor. 
 
În cadrul Programului „Despre Meserii” îi punem 
faţă în faţă pe copii şi adolescenţi cu meseriaşi dornici 
să împărtăşească ce înseamnă meseria lor, care sunt 
avantajele şi beneficiile practicării meseriei dorite de 
adolescenţi şi care sunt sacrificiile pe care le facem 
pentru profesarea meseriei dorite.  
 
Întâlnirile cu oameni care practică meseria dorită de copii şi adolescenţi îi vor ajuta să facă 
alegerile potrivite pentru "când vor fi mari", să-şi canalizeze energia spre un domeniu în 
care au talent, să aibă modele de carieră profesională. În felul acesta îi vom ajuta să nu se 
risipească în tot felul de activităţi spre care nu au înclinaţie şi vom evita apariţia întrebării 
„Mami, eu când mă mai joc?”. 
 
În cadrul „Săptămânii Altfel” întâlnirile se derulează zilnic şi durează câte 1 oră pe fiecare 
meserie, ora fiind dedicată discuţiilor şi întrebărilor adresate de copii şi adolescenţi. Astfel, 
în săptămâna „Altfel” pot fi derulate 4 sau 6 grupe de meserii la aceeaşi clasă, în funcţie 
de numărul de ore zilnic, din orar. Grupele de meserii se pot derula în paralel la mai multe 
clase din aceeaşi şcoală. 
 
Derularea Programului „Despre meserii” se va face în sala de clasă, cu maxim 25 de copii. 
 
Am pregătit 12 Grupe de Meserii cu 60 de meserii: 
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1. Grupa Artă: Pictor, Sculptor, Scriitor, Grafician, Fotograf 
2. Grupa Cercetare: Paleontolog, Explorator, Geolog, Arheolog, Inventator 
3. Grupa Conducere: Director / Manager, Patron, Diplomat, Avocat, Politician 
4. Grupa Educaţie: Profesor / Învăţător, Bibliotecar, Psiholog, Jurnalist, Preot 
5. Grupa Execuţie: Şofer, Mecanic, Vânzător, Paznic, Bucătar 
6. Grupa Natură: Fermier, Grădinar / Peisagist, Ecolog, Pădurar, Pescar 
7. Grupa Ordine, Apărare: Jandarm, Militar / Ofiţer, Marinar, Poliţist, Pompier 
8. Grupa Printre Stele: Astronaut / Cosmonaut, Astronom, Pilot, Stewardesă 
9. Grupa Sănătate: Farmacist, Medic chirurg, Medic, Medic veterinar, Stomatolog 
10. Grupa Scenă: Interpret muzică, Balerină, Actor, Clovn, Magician 
11. Grupa Sport: Fotbalist, Antrenor, Gimnast, Atlet, Arbitru 
12. Grupa Tehnic: Inginer, Arhitect, Constructor, Informatician, Contabil / Economist 
 
Cadrele didactice şi Asociaţiile de Părinţi interesate sunt rugate să ne contacteze pentru 
detalii suplimentare şi înscriere, la adresele de email: asociatia.formare@gmail.com sau 
office@scoalacopiilor.ro sau le telefon: 0213309445, mobil: 0722363737, Gabriela 
Ionescu. 
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