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Mă numesc Florina Nedelcu și sunt studentă în anul II la Facultatea de 
Mecanică și Tehnologie, Specializarea INGINERIE ECONOMICĂ 
INDUSTRIALĂ. 

Educația are un rol important în evoluția profesională a individului. Școala 
este mediul direct, ce oferă informațiile necesare evoluției fiecărei persoane.  

Gândul cu care am ales liceul pe care apoi l-am absolvit – respectiv Colegiul 
Național Pedagogic „CAROL I din Câmpulung - a fost avantajul obținerii unui 
atestat, a unei diplome care să  îmi acorde șansa de a profesa în învățământ.  

Datorită faptului că percepem diferit cariera de la o vârstă la alta, că trăim 
experiențe diferite, ne îndreptăm spre școli care ne pun bazele carierei pe care ne-o 
dorim. 

Alegerea Pedagogiei pentru mine, eleva aflată  la adolescență, a fost una cât 
se poate de personală, iar dacă aș fi avut vârsta de acum, tot asta aș alege să fac. 
Liceul a fost un pas mare, a fost în câteva cuvinte: dezvoltare, explorare, integrare. 
Contactul cu copiii, predarea, ,,postul de profesor,, pentru ore bune de predare, 
acestea au condus la o dezvoltare a capacităților, a limbajului, a stăpânirii de sine, 
la plăcerea de a împărtășii cu cei mici și de a-i învăța lucruri noi, folositoare pentru 
viitor, la dezvoltarea imaginației. 

Plecarea în Franța cu programul Euroscola, a fost o experiență uriașă, o 
oportunitate. Am cunoscut oameni noi, civilizații diferire, concepte diferite, mi-am 
dezvoltat capacitățile lingvistice, am fost pusă în postura unor cariere a oamenilor 
care ne reprezintă țara (am simulat alături de copii din mai multe țări o zi de lucru a 
parlamentarilor europeni de la Strasbourg, implementarea unor noi legi prin vot 
deschis). 

Se spune că între 15 si 25 de ani, persoanele explorează, încercând să 
descopere diferite alternative profesionale.  

Schimbarea profilului de studiu dintre liceu și facultate îmi oferă posibilitatea 
construirii unei cariere prin compararea celor două, sau chiar prin îmbinarea lor. 
Este de știut că oamenii tind să se îndrepte către o carieră pe care să o îndrăgească, 
nu neapărat către una care să le aducă satisfacție materială.  

Preferința pentru o altă ocupație, a fost alegerea specializării pe care să o 
studiez la facultate, ingineria. Aș prefera o carieră atât la catedră, cât și una la 
birou, iar poate pe parcurs voi descoperi și altceva. 

Schimbarea economică, socială, tehnologia, ne determină la o abordare mult 
mai complexă a carierei noastre individuale. 

 


