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Școala este un subiect pe care îl discuţi inevitabil cu copilul tău. Dacă vrei însă 
ca aceste discuţii să fie cu adevărat utile și să contribuie la menţinerea unei 
relaţii speciale între voi, atunci încearcă să depășești nivelul întrebărilor de tipul 
”Ce ai făcut azi la școală? Ce note ai luat?”.

Conţinutul acestui KIT te va ajuta să începi o conversaţie deschisă și sinceră 
despre așteptările sale din punct de vedere academic și al carierei și să îi 
prezinţi o oportunitate de a studia într-o ţară diferită.  

Începe conversaţia cu câteva întrebări ușoare, pentru a afla perspectiva sa 
despre educaţie și viitor, pentru ca mai apoi să aflaţi mai multe despre 
programul Duales Studium. 

În rolul de părinţi ne dorim tot ce este mai bun pentru copiii noștri. Tocmai de 
aceea, ne interesează constant viitorul lor și mai cu seamă ce carieră vor urma. 
Un pas important în construirea carierei este discuţia despre alegerea facultăţii 
care să îi echipeze cu abilităţile necesare pentru a face faţă condiţiilor de pe 
piaţa muncii actuale, dar și viitoare. Și acum ne punem noi, părinţii întrebarea:

Introducere



Primul pas este un exerciţiu de introspecţie, pe care este bine să-l aibă părintele 
cu el însuși:

• Cât de bine îmi cunosc copilul? 
• Știu care sunt pasiunile lui? 
• Știu ce nu îi place? 
• Știu ce talente are? 
• Care este ritmul și mediul preferat de lucru? 
• Mă interesează mai mult să aibă un salariu bun sau să facă ce-i place? 
• Aș vrea să urmeze o carieră, doar pentru că eu n-am avut posibilitatea să o fac? 
• Aș prefera să aibă o anumită carieră, doar pentru că eu o consider mai 
  valoroasă decât alta? 
• Cât de mult iau în considerare părerea lui? 
• Cât de mult vorbesc cu el despre aceste lucruri?

Mulţi părinţi aleg pentru copiii lor o carieră pe baza propriei experienţe. 
Întrebările de mai sus vă ajută să vă concentraţi mai mult pe ceea ce își dorește 
copilul vostru, și mai puţin pe propriile așteptări. Puteţi să îi ghidaţi să își dea 
seama singuri ce vor și să îi susţineţi în drumul lor. 

Deși piaţa muncii se schimbă constant și un loc de muncă considerat bun azi, 
poate dispărea mâine – constantă rămâne pasiunea. Ajutaţi-vă copiii să își 
descopere pasiunile și să le cultive mai departe în viitoarea carieră.

Cum pot sa îmi ajut copilul
în alegerea unei cariere?
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Un factor important pentru copilul tău și viitorul său academic este ca acesta 
să știe că indiferent de alegerea sa, el/ea va avea parte de suportul tău. Rolul 
tău în această situaţie este de a-i prezenta cât mai multe variante de 
perspectivă și potrivite cu caracterul copilului. 

Deși ne dorim tot ce este mai bun pentru ei, părerile noastre sau sugestiile 
noastre nu ar trebui să fie impuse asupra dorinţelor copiilor. Așa că înainte să îi 
spui care este sfatul tău, încearcă să afli mai multe despre dorinţele sale. 

Va fi necesar să aveţi mai multe discuţii despre direcţia pe care vor să o adopte. 
Este bine să îi încurajaţi să își aleagă propria direcţie, pe baza a ceea ce își 
doresc.

Vă propunem următoarele aspecte de care să ţineţi cont în acest demers:
• Ce le-ar plăcea să facă în viitor, din perspectiva carierei
• Care sunt lucrurile la care sunt buni și pe care le fac cu plăcere
• Ce temeri au legate de viitoarea lor carieră 
• Dacă și-au ales un anumit drum, cât de mult exprimă acest lucru dorinţa 
  proprie sau a grupului de prieteni
• Care sunt programele de voluntariat la care ar putea să participe astfel încât 
  să aibă o percepţie mai bună a capacităţilor lor, dar și a mediului de lucru

De la cariera mea
la cariera lui

Discutia legata de cariera...
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• Crezi că este vreo diferenţă între a fi inteligent și a fi înţelept?

• Care sunt cele mai bune/ cele mai rele 3 lucruri legate de școală?

• Ce anume crezi că stă la baza diferenţelor dintre copii la școală? Munca, 
  abilităţile, supravegherea de către părinţi, atitudinea colegilor sau cât de bună 
  este școala?

• Ce anume crezi că îl determină pe un elev să înveţe?

• Ce reprezintă notele pentru tine?

Duales Studium este o alternativă pentru cariera copiilor și o oportunitate din 
care aceștia pot învăţa multe.

Programul le oferă oportunitatea tinerilor absolvenţi de liceu să studieze în 
străinătate și în același timp să acumuleze experienţă profesională pentru a 
deveni persoane independente și de succes.

Acesta se adresează absolvenţilor de liceu sau viitorilor absolvenţi din anul 
acesta care au cunoștinţe avansate de limba germană (nivel minim B2.2) și se 
desfășoară pe durata a 3 ani, la finalul cărora studenţii obţin o diplomă 
recunoscută la nivel internaţional și sunt pregătiţi pentru funcţia de șef vânzări 
în cadrul companiei Lidl.

Întrebari care sa te ajute
în timpul discutiei

Despre Duales Studium
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