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Personal cred că la un moment dat în viată lucrurile se schimbă mereu tocmai ca să fim
puși în mișcare și să avansăm, să creștem, să ne dezvoltăm holistic. Când am studiat mai

demult posibilele meserii care vor fi în viitor cu scopul de a realiza activități de orientare
școlară mi-a fost greu să cred când s-a ,,prezis‘’ că va trebui să lucrăm inteligent și nu 
mult, iar că multe din meseriile de astăzi vor fi înlocuite de roboți și că se vor digitaliza.

Intr-un mod sau altul domeniul nostru în care activăm este afectat și poate unii ne punem
întrebarea ce se va întâmpla cu activitatea noastră dacă nu vom ieși cât mai repede din 

această pandemie.

Sunt recunoascătoare că în comparație cu alte domenii pot lucra de acasă cu cei cu care 
până acum m-am obișnuit în sala de clasă, păstrând aceleași obiective formate la 

începutul anului școlar, însă doar schimbând mijlocul de activitate.

În contextul prezent în care ne aflăm, doresc în calitate de consilier școlar, să vin în 
întâmpinarea dumneavoastră ca un suport de resurse psihopedagogice practice atât în 
sfera online cât și după ce va trece această perioadă și aș dori sincer să vă fiu de folos.

Consilierul școlar în contextul

actual:
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De ce va trebui să se întâmple acest lucru?

▪ Nevoia de a reduce timpul petrecut la muncă

▪ Nevoia de a flexibiliza timpul de muncă

▪ Nevoia de a crește nivelul de satisfacție la locul de muncă

▪ Nevoia de a reduce costurile

▪ Nevoia de a produce mai rapid

▪ Nevoia de a face produse mai ușor de utilizat

▪ Nevoia de a îmbunătăți siguranța și fiabilitatea produselor și serviciilor

▪ Nevoia de a micșora impactul nefast asupra mediului
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▪Pentru a putea împlini aceste nevoi, învățământul de astăzi va fi înlocuit de 

învățământul virtual, cu profesori virtuali, unde vor exista structuri de 

dezvoltare a matarialelor educaționale online, inclusiv formare profesională cu 

emitere de diplome Online - Courses , diplome ce vor fi recunoscute la nivel

global.

▪Dacă până acum, atunci când făceam Orientare Școlară și Profesională

pornind de la întrebarea ,,Eu ce vreau să fiu când voi fi mare?”, cred că în 

prezent ar trebui să schimbăm puțin direcția și să ne punem întrebarea

,,Eu ce problemă voi rezolva când voi fi mare? ”

▪ În topul locurilor de muncă care se preconizează că vor dispărea în următorii 

10 ani ( șofer, lucrător agricol, curier, poștaș, croitor, operator telefonic,

bucătarii de tip fast–food, operatori de date, vânzători door-to-door, vânzători 

la tarabe/piață, lucrători linii asamblare, tipografi, operatori de computer, 

petroliști, funcționari bancari) este nevoie de o gândire critică și creativă în 

rezolvarea de probleme.
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Care sunt totuși meseriile în care ar putea lucra copilul și elevii mei?

Domeniile pentru care 
au fost proiectate sertarele viitorului sunt: Sănătate, Educație, Energie, Viitorul Apei, 
Transport, Tehnologie și Viitorul Spațiului

Asistarea
persoanelor în 

vârstă

Asistarea
roboților din 

domeniul medical

Ofițerul în 
diversitate
genetică

Analiza datelor
primite prin
Internetul
Lucrurilor

Gestionarea
datelor complexe

din orașele
inteligente

Generarea de 
realități virtuale

paralele

Detectivul de 
date

Brokerul de date 
personale
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Comerțul cu 
inteligența artificială

Oferirea de 
consultanță în fitness

Supravegherea
traficului pe drumurile
publice pe care vor
circula mașinile cu 

pilot autonom

Moda digitală cu 
croitori digitali

Construcția de 
călătorii personalizată

Managerul de echipe
combinate om-mașină

Ofițerul de etică
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Cuvinte secrete pentru profilul angajatului și câteva din calitățile ce se caută în 
piața muncii la ora actuală

ADAPTABILITATEA, CREATIVITATEA, INTERDISCIPLINARITATEA

▪ Flexibilitate mintală și capacitatea de a rezolva

probleme complexe

▪ Gândire critică

▪ Sociabilitate

▪ STEM - știință, tehnologie, inginerie, matematică

▪ SMAC - social, mobil, analitic, cloud (concept pentru

a defini sociabilitatea în domeniul digitalizat)

▪ Cunoștiinte interdisciplinare

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.

http://www.freestockphotos.biz/stockphoto/9551
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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IMPORTANȚA PROFILULUI UMAN ÎN PREGĂTIRE: 
arta și filosofia - domenii în care oamenii
creativi excelează în domeniul umanist și cu care 
mașinile inteligente nu pot concura

A NU TE SPECIALIZA PREA ÎNGUST PE CEVA 
sinonim cu MULTIDISCIPLINARITATEA

SĂ TE PRICEPI LA TEHNOLOGIE - acest lucru te va
diferenția între candidații creativi dar atehnici

Recomandări privind deprinderi fundamentale în a te

pregăti pentru actualul și viitorul tău loc de muncă
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În concluzie: Te îngrijorează sau te entuziasmează?

Ce ai înțeles din ce va
fi?

Cât de bine îți
cunoști personalitatea
și pe cei din generația

cu care lucrezi?

Cum poți fi creativ
adaptându-te la 

situația prezentă?

Pentru o aprofundare a celor prezentate, vă recomand accesarea linkului:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb3J0b2ZvbG

l1bHByb2Zlc29ydWx1aXNhYmxvbnxneDoxYWNlMTA2YmVmNDk4MjUw

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb3J0b2ZvbGl1bHByb2Zlc29ydWx1aXNhYmxvbnxneDoxYWNlMTA2YmVmNDk4MjUw
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Ce este de făcut 
în aceste situații?

▪Specialiștii de pe piața muncii

ne recomandă să facem

schimbări și să devenim

flexibili prin:

▪ 1.RECALIFICARE

▪ 2.ÎNVĂȚAREA 

PERMANENTĂ


