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Dragi părinți!

În jurul vârstei de 18 ani, tinerii trebuie să decidă dacă își vor continua studiile sau 
dacă vor opta pentru începerea unei activități profesionale. De multe ori, identificarea 
deciziei corecte nu este atât de facilă. Programul 18plus ajută la adoptarea acestei 
decizii. Acesta îi sprijină și îi însoțește pe elevi în această pregătire pentru piața 
muncii și a lumea studiilor. Ministerul Federal pentru Educație, Științe și Cercetare a 
dezvoltat acest program împreună cu experți.
 
CE OFERĂ 18PLUS?
18plus încurajează tinerii să se gândească la cariera profesională și la opțiunile de 
studiu încă din perioada școlii. Consilierii școlari și educaționali din cadrul școlii ajută 
la descoperirea punctelor forte personale și la identificarea intereselor. În acest pro-
ces, elevii au acces și la numeroase informații și servicii de consiliere.
 
CARE ESTE ROLUL ELEVILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI 18PLUS?
În cadrul programului 18plus, elevii își pun următoarele întrebări:

 » Știu deja ce vreau să fac după bacalaureat?  
Cât de sigur sunt de decizia mea? 

 » Care sunt punctele mele forte?

 » Ce este important pentru mine? Care sunt interesele mele?

 » Ce vreau să realizez în următorii ani, respectiv în viață?

 » Unde pot acumula experiență practică?

 » Care sunt următorii pași pe care trebuie să îi urmez?

 » Cum pot găsi informațiile potrivite pentru alegerea carierei mele profesionale și a 
studiilor?

O întrebare deosebit de importantă este: Cine mă poate sprijini în decizia mea de 
a alege între începerea unei activități profesionale sau un studiu? În acest context 
interveniți dumneavoastră, în calitate de coordonatori! Vă invităm să însoțiți proce-
sul de alegere a unei cariere profesionale sau de continuare a studiilor cu sfaturi și 
sprijin. Puteți descoperi sugestii valoroase pe site-ul www.18plus.at.
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