
 

O conversație autentică facilitează  apropiere între oameni, deschidere de inimă, 

deschidere de minte,curiozitate, explorare, descoperire, uimire,umor,  emoție, respect. 

Valoarea unei conversații nu este dată de ceea ce este inteligent în tine, ci de ceea ce 

este bun, autentic, deschis și iubitor în tine.  

Într-o conversație, oamenii își arată cu adevărat interesul unul de celălalt. Își 

doresc să se apropie, să se înțeleagă, să se cunoască, să știe ce gândește, ce simte și ce 

are celălalt de spus. Astfel că devenim mai deschiși, mai empatici, mai inteligenți 

emotional, mai disponibili, mai sociabili, mai introspectivi.  Când stăm cu adevărat 

de vorbă descoperim puterea lui și nevoia de „împreună”, mai ales în aceste 

momente. 

Așa că, vă invităm la descoperire prin… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERSAȚII 
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CARIERĂ 
 
 

 
 
 
Există serviciul ideal? Cum arată? Cum îți alegi un loc de muncă atunci când nu ai nicio idee 
despre "ce vrei să te faci când o sa fii mare"?  Alegerea nu e deloc ușoară si poate să fie o 
provocare mai ales la vârsta adolescenței. Omul este propriul său manager, el trebuie să-şi 
evalueze resursele cu realism, să-şi stabilească obiectivele şi să elaboreze proiecte existenţiale 
pe termen lung, mediu şi scurt, să se folosească de oportunităţi pentru a atinge scopurile de 
etapă. Parcurgerea întrebărilor pe care vi le propunem reprezintă o invitație la introspecție care 
te poate ajuta să înțelegi cine ești cu adevărat și un pas spre alegerea carierei astfel încât aceasta 
să aduca împlinire și echilibru pe toate nivelurile vietii. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce imagine îți apare în 

minte, când auzi 

cuvântul “muncă”? 

Când erai copil, ce 

profesie visai să ai atunci 

când vei fi mare? De ce? 

În țara noastră (orașul 

nostru), ce profesie este 

considerată a fi “una 

bună”? De ce? 

Care ar fi locul de muncă 

ideal pentru tine? De ce? 

Ce poți spune despre 

condițiile de muncă de la 

noi? Pot fi ele 

îmbunătățite? Cum? 

Ți-ar plăcea să ai propria 

afacere? Care ar fi 

argumentele pro și care 

contra? 

Ți-ar plăcea să lucrezi 

dimineața, după amiaza 

sau noaptea? De ce? 

Vei ajunge vreodată 

milionar cu profesia la 

care te-ai gândit? Ce poți 

face ca să ajungi 

milionar? 

Ți-ar plăcea să lucrezi în 

străinătate? De ce da, de 

ce nu? Care ar fi 

avantajele și 

dezavantajele? 



 

 

 

 

 

 

 

Care crezi că este cea mai 

“rea” profesie din lume? 

De ce? 

De ce trebuie să 

muncim? Te poți gândi la 

o viață în care nu ar 

trebui să muncim? 

Descrie-o! 

Cum ai descrie un 

“workaholic” (cineva 

dependent de muncă)? 

Cum ajungi unul? Cum ar 

puta cineva depăși această 

depenendență? 



  

Ce calități ar trebui să 

aibă un șef bun? Dar un 

angajat bun? 

Cât de important este să 

te înțelegi cu colegii? 

Este o idee bună să 

relaționezi cu ei și în 

afara serviciului? 

Sunt profesii potrivite 

mai degrabă pentru 

bărbați? Dar pentru 

femei? 

De la ce vârstă poți lucra 

în țara noastră? Ar trebui 

schimbată? Dacă da, de 

ce? Dacă nu, de ce? 

Ești o persoană 

ambițioasă? Care sunt 

obiectivele tale de 

carieră? 

Ce argumente pro și 

contra găsești pentru a fi 

manager? 

Care sunt efectele, pe 

plan personal și social, 

lipsei unui loc de muncă? 

Mai sunt importante, în 

ziua de azi, studiile 

superioare? Dacă da, de 

ce? Dacă nu, de ce? 

Care sunt efectele 

negative ale unui 

program lung de lucru? 

Ce părere ai despre 

munca în schimburi? 

Ce părere ai despre  

profesiile care implică 

multe deplasări? De ce ai 

alege o asemenea 

profesie? De ce nu? 

După părerea ta, sunt 

profesii care nu sunt 

remunerate suficient? De 

ce crezi că se întâmplă 

asta? 

Cum îi pregătește pentru 

muncă, pe tineri, 

sisitemul educațional? 

Este suficient ceea ce se 

face? 

Ce profesii sunt bine 

plătite astăzi? De ce  

crezi că, societatea 

acordă o valoare mai 

mare acestor profesii? 

 

Ce ar trebui să faci la un 

interviu? Ce nu ar trebui 

să faci? 

Dacă ai fi angajator, ai 

angaja pe cineva cu 

multă experiență sau pe 

cineva cu foarte multe 

studii în domeniu 

(supercalificat)? De ce? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Continuăm… 

Crezi că profesia 

definește o persoană? 

Argumentează! 

Care este cea mai 

excitantă/ plictisotoare/ 

periculoasă/ prestigioasă 

profesie? 

Pentru ce firmă/ 

companie este cel mai 

bine să lucrezi? De ce? 

Numește 3 lucruri 

importante pentru tine la 

o profesie! 

Argumentează! 

În familia ta, cine are cea 

mai interesantă profesie? 

Dar cea mai plictisitoare? 

Cât de importantă este 

ținuta la locul de muncă? 

La ce locuri de muncă 

este obligatorie o 

anumită ținută? 

Dacă ai avea afacerea ta, 

care ar fi aceasta? 

Preferi p profesie în care 

să faci același lucru zi de 

zi sau una în care ai de 

luat multe decizii? De ce? 

Cum a influențat 

tehnologia lumea 

profesiilor? Crezi că a creat 

locuri de muncă/ profesii 

noi sau a redus numărul 

lor? 

Dacă ar fi ca, pentru o zi, 

să practici o meserie, 

pentru a vedea cum e, 

care ar fi aceasta? 

Argumentează! 


