
Educatie

Slănic Moldova. Orientarea
liceenilor în alegerea carierei
de  Ion Fercu  - 24 octombrie 2017

Reuniunea de lucru desfășurată sub genericul

„Consilierea și orientarea liceenilor băcăuani pentru o

decizie informată privind cariera”, desfășurată la Slănic

Moldova, în perioada 16-20 octombrie 2017, la care au

luat parte adolescente ale Colegiului „Ion Borcea” din

Buhuși, a ajuns la final.

Participantele au avut oportunitatea să se implice în

activități de dezvoltare personală și vocațională

motivante, interactive și antrenante, prin care au reușit

să-și cunoască mai bine propriul potențial, valorile de

care dispun, precum și obiectivele de viață. „Întrebări, în
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aparență simple – «Cine sunt eu?», «Care e scopul meu

în viață?» etc – au scos la iveală profunzimi nebănuite și

emoții puternice.

Adolescentele au plâns, au râs, au înțeles, au acceptat, și-

au asumat rolul important și unic pe care îl au în

dezvoltarea personală și căutarea propriei fericiri”, ne-a

spus prof. Cojocaru Andreea Ștefana, coordonatoarea

acestora. Proiectul a fost finanțat de Consiliul Județean

Bacău, managementul său fiind asigurat de Asociația

„Centrului European de Educație și Training”, coordonat

de Monica Andrei și Dan Ignat.

Iată și câteva impresii ale liceenelor… „A fost o

experiență frumoasă această tabără. Am învățat să am

încredere în mine. Mi-am depășit frica de a vorbi în fața

unor persoane, am fost mult mai deschisă și am cunoscut

persoane noi. Aș repeta această experiență cu mare

drag!” (Mihaela Boboc).

,,M-am descoperit și pe mine, iar acum mă simt un om

încrezător în propriile forțe. Sunt un om mai fericit, mai

bun. Această experiență m-a ajutat să-mi aleg drumul în

viață.” (Alina Ferică).

,,Am descoperit că eu sunt centrul fericirii, iar stima de

sine mi-a crescut considerabil. Acum am o altă

perspectivă asupra vieții mele.” (Maria Beruică).
 

,,A fost o săptămână ce m-a bulversat în unele privințe.

M-a făcut să deschid ochii mai bine. Mi-a plăcut foarte

mult că am reușit să mă descopăr pe mine, să descopăr

niște sentimente pe care nu știam că le am. Am aflat

lucruri despre mine pe care nu le știam și, cel mai

important, m-a făcut să mă apreciez mai mult și să pun

pe primul loc binele.”(Giorgiana Lupan).



,,Sunt mândră pentru că am reuşit să aflu ce îmi doresc

cu adevărat. Am reuşit să-mi accept greşelile şi să învăț

să le corectez, dar, cel mai important, am putut să-mi

înving temerile şi să-mi manageriez cât mai bine reursele

pe care le dețin, pentru a-mi contrui viitorul visat.”(Lucia

Georgiana Cobzariu). ,,Am înțeles că fericirea depinde de

mine. Trebuie doar să lupt, ca să fiu o persoană fericită și

să nu-i las pe ceilalți să pună stăpânire pe subconștientul

meu.” ( Bianca Iobașa). 


