
 

Informații referitoare la Instrumentul pentru Orientare 
Școlară și Profesională (BBO-Tool) „Viitorul tău“ pentru 

elevii/elevele din clasa a 7 -a 

Stimaţi părinţi și tutori! 

Orientarea educaţională și profesională în clasele a 7-a și a 8-a are rolul de a pregăti deciziile 

pentru parcursul educaţional ulterior celei de-a 8-a clase școlare, respectiv cu privire la pașii 

ulteriori pentru o formare profesională adecvată.  

Începând cu anul școlar 2021/22 există posibilitatea ca elevele și elevii să completeze un 

chestionar online în cadrul cursurilor obligatorii de orientare profesională. Instrumentul pentru 

Orientare Școlară și Profesională (BBO-Tool) dorește să vină în ajutorul tinerilor la începutul clasei 

a 7-a care își fac primele gânduri cu privire la decizia, pe care vor trebui să o ia cu privire la viitorul 

lor școlar sau profesional. Obiectivul este ca elevele/elevii să se gândească individual, activ, la 

propriul lor viitor. Tinerii trebuie să fie sensibilizaţi cu privire la pașii, pe care trebuie să îi facă, 

pentru a lua decizia corectă cu privire la continuarea studiilor sau la îndreptarea către o formare 

profesională. În acest scop, imediat după încheierea chestionarului, va fi oferit un rezultat 

individual, care conţine propuneri cu privire la pașii recomandaţi în continuare cu privire la 

orientarea în domeniul școlar sau profesional. 

În cazul în care, după încheierea chestionarului, fiica sau fiul dvs. simte nevoia unei consilieri, 

puteţi confirma acest lucru, în calitate de părinte sau tutore, aplicând semnătura pe pagina de 

rezultate individuale. Aceasta permite unui cadru didactic cu o calificare corespunzătoare să 

cerceteze rezultatele fiicei sau fiului dvs. și să o/îl consilieze.  

Dorim să vă încurajăm de asemenea să vă susţineţi fiica, respectiv fiul în cadrul acestui proces 

important de selecţie a viitorului școlar și profesional și ne-am bucura dacă v-aţi face o imagine 

cu privire la conţinuturile și ofertele orientării școlare și profesionale la https://portal.ibobb.at/.  

Echipa BBO-Tool din cadrul BMBWF (Ministerul Federal al Educaţiei, Știinţei și Cercetării) 
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