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INTRODUCERE 
 

 

Scopul principal al prezentei cercetări este definitivarea unui instrument de evaluare a 

activităţii consilierilor şi instituţiilor de Consiliere a Carierei. 

 

În acest sens, ne-am propus ca printr-o analiză psiho-socio-pedagogică să se 

stabilească un inventar al criteriilor / indicatorilor de evaluare, atât a activităţii de Consiliere a 

Carierei la nivel instituţional (baza legală, aspecte financiare, aspecte relaţionale), cât şi la 

nivelul personalului care asigură acest tip de servicii (cu pregătire în specialitate, cu stagii de 

pregătire sau care nu au pregătire de specialitate). Prin acest prim obiectiv urmărim să 

elaborăm un instrument standardizat de (auto)evaluare a activităţii de Consiliere şi 

orientare şcolară şi a instituţiei în care lucrează consilierul şcolar. 

 

Obiectivele propuse s-au materializat în două instrumente de (auto)evaluare: 

 

F 1: FIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII CONSILIERULUI DIN CENTRUL 

JUDEŢEAN / MUNICIPAL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI A ACTIVITĂŢII 

CONSILIERULUI DIN CENTRUL (INTER) ŞCOLAR DE ASISTENŢĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

F 2: FIŞA DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ PENTRU CENTRUL JUDEŢEAN / 

MUNICIPAL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI PENTRU CENTRUL (INTER) 

ŞCOLAR DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

 

Instrumentele elaborate sunt destinate: 

1. Consilierilor şcolari din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care îşi desfăşoară 

activitatea în: 

 Cabinetele Şcolare şi Interşcolare de Asistenţă Psihopedagogică (CS/IAP), 

 Centrele Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP), 
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 Centrul Municipal de Asistenţă Psihopedagogică Bucureşti (CMAP Buc.). 

2. Consilierilor pentru Informare şi Consiliere privind Cariera care îşi desfăşoară activitatea în 

instituţii de profil ale Ministerului Muncii. 

Precizăm că instrumentul poate fi utilizat de către toţi profesorii consilieri, indiferent 

de specializarea acestora (profesori psihologi, profesori pedagogi sau psihopedagogi, 

profesori sociologi), precum şi de profesorii care au urmat cursurile programului de master în 

Politici Publice, cu specializarea Informare şi Consiliere privind Cariera, în cadrul Proiectului 

cu acelaşi titlu (proiect finanţat de Guvernul României şi Banca Mondială). 

 

 

 Acest demers a fost gândit ca o incursiune în contextul social-politic şi academic ce 

circumscrie activitatea de Consiliere a carierei , finalizându-se cu elaborarea unui model de 

evaluare a acestui tip de activitate. Am considerat necesară această fundamentare pentru o mai 

bună înţelegere a cerinţelor ce se impun practicienilor din acest domeniu, precum şi pentru 

sublinierea importanţei pe care o ocupă Consilierea carierei în societatea modernă. 
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CONSILIEREA CARIEREI ŞI POLITICILE PUBLICE ADIACENTE 

 

 

Consilierea Carierei (CC) a constituit o vreme îndelungată un domeniu anex al 

sistemului educaţional, fiind integrată mai mult sau mai puţin ca o arie de competenţă aparte. 

Dezvoltarea sa autonomă, în România, se datorează, în special, ultimilor ani ai deceniului IX 

şi a apărut ca o consecinţă a profundelor transformări economice şi sociale caracteristice 

perioadei de tranziţie la un sistem democratic coerent şi consolidat. 

Natura specifică a Consilierii Carierei este dată de rolul său de interfaţă între individ şi 

societate, între aspiraţiile şi valorile individuale şi evoluţia societăţii căreia acesta îi este 

circumscris. Din această poziţie, CC poate constitui o formă a reformei sociale; mai mult, 

poate fi o formă de control social. De aceea, pentru a înţelege importanţa acestui domeniu 

pentru existenţa unei democraţii funcţionale şi stabile, precum şi nevoia unei considerări mai 

atente din perspectiva politicilor adoptate / de adoptat, o expunere a ideologiilor care au stat la 

baza cristalizării consilierii carierei pe plan mondial constituie un demers necesar pentru 

înţelegerea tendinţelor actuale. 

 

Ideologii explicative 

 

Ideologiile social-politice care au format şi transformat poziţia consilierii carierei în 

condiţiile schimbărilor sociale ce au caracterizat a doua jumătate a secolului XX se grupează 

în patru categorii: liberale (non-directive), conservatoare (control social), progresive 

(transformare individuală) şi radicale (transformare socială), ce descriu funcţiile atribuite 

acestui domeniu şi direcţiile generale ale politicilor adoptate.(Watts, 1996). 

Ideologia liberală în CC nu este corelată cu cea caracteristică accepţiunii politice a 

termenului “liberal”, ci apare ca o descriere a caracterului non-directiv al procesului - adică 

centrat pe ajutorul acordat indivizilor în identificarea şi alegerea oportunităţilor adecvate lor. 

Ceea ce înseamnă valorizarea nu numai a abilităţilor şi calităţilor personale, ci şi a intereselor 

şi valorilor fiecărui individ în parte. Astfel, natura procesului este una de facilitare a 

dezvoltării individuale şi a luării unei decizii bazată pe înţelegerea calităţilor şi aspiraţiilor 

proprii. 



 8 

Ideologia conservatoare este axată în principal pe nevoile pieţei muncii la un moment 

dat şi are ca strategie adecvarea individului la oportunităţile existente şi potrivite lui. Văzută 

în această dimensiune, CC operează ca agent al controlului social şi se manifestă, în principal, 

ca o forţă conservatoare în plan social. 

Ideologia progresivă vede CC ca un element al transformării individuale. Accentul se 

mută pe o abordare pro-activă, ce are ca principal obiectiv creşterea aspiraţiilor individuale a 

celor proveniţi din medii defavorizate. În această perspectivă, un rol deosebit de important îl 

are construirea şi întărirea încrederii în sine specifice fiecărui individ în parte. 

Ideologia radicală apare ca o translare - cu diferenţele specifice şi păstrând caracterul 

său propriu – a progresului în plan individual, fiind centrată pe transformarea socială pe care o 

poate promova CC. Premiza de bază este că nu pot fi promovate interesele unui anumit grup 

(de indivizi – vezi: persoane provenind din medii defavorizate), fără ca aceasta să ducă la 

apariţia de schimbări în structurile sociale. 

După cum se poate observa din scurta prezentare anterioară, cele patru abordări socio-

politice ale CC se structurează pe două dimensiuni, în funcţie de ceea ce consideră a fi centrul 

activităţii lor: individul sau societatea, ambele văzute din perspectivă dinamică sau statică. 

Din modul în care cele patru abordări conjugă cele două dimensiuni avute în vedere 

(individ/societate) şi variază în priorităţile lor, se evidenţiază faptul că nici una dintre ele, 

luată separat, nu poate da seama, în totalitate, de evoluţia şi caracteristicile domeniului la un 

moment dat; dimpotrivă, după cum se va vedea ulterior, o mulţime de alţi factori interferează 

şi conturează dimensiunea social-politică a CC. Mai mult, a susţine că o singură perspectivă 

ideologică este responsabilă, independent de celelalte, de o anumită direcţie de dezvoltare a 

domeniului consilierii şi orientării ar fi nu numai inadecvat, ci şi limitativ pentru analiza avută 

în vedere în studiul de faţă. Motivul utilizării acestei distincţii este dat exclusiv de natura şi 

obiectivele demersului abordat - de a situa CC ca obiect de politici publice şi de sublinia 

importanţa acesteia pentru structurarea unei societăţi ce se conduce după regulile democraţiei. 

 

Factori ce influenţează politicile publice din domeniu 

 

Aşa cum am subliniat anterior, există o serie de factori responsabili de orientarea 

politicilor de CC, independent de principiile ideologice ce stau la baza demersului ca atare. 

Aceştia variază în funcţie de nivelul de dezvoltare socială din diferite ţări, iar politicile pe care 

le generează stau ca bune practici şi sunt transferabile, prin puterea exemplului, de la un 
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context naţional la altul. Se disting două direcţii care ordonează factori şi aspecte particulare 

ale politicilor de consiliere a carierei: (1) evoluţia societăţii şi (2) managementul domeniului. 

Factorii care se înscriu în prima direcţie sunt: nivelul de dezvoltare economică, tipul 

de sistem/organizare politică, factori sociali şi culturali; ei reprezintă aspecte exterioare CC ca 

atare, dar care identifică nevoi cărora aceasta trebuie să le răspundă. De asemenea, 

structurarea politicilor de consiliere a carierei pe această direcţie subliniază corelarea directă 

cu democratizarea, creşterea mobilităţii sociale şi dezvoltarea individualismului cultural 

(Watts, 1996). 

Nivelul de dezvoltare economică 

O dată cu apariţia industrializării, a progresului economic indus de aceasta şi a 

dezvoltării unor sectoare de activitate diverse, s-a impus din ce în ce mai puternic nevoia 

alegerii unei meserii/profesii în funcţie de o serie de beneficii colaterale asigurării 

subzistenţei. Gradual, s-a ajuns la situaţia în care, cu cât o societate are un nivel economic mai 

ridicat, cu atât mai mult predomină - în alegerea unei ocupaţii - aspecte ce ţin de valori 

personale (statut, timp liber etc.) sau de scopuri sociale (obiectivele spre care tinde societatea 

respectivă). Astfel, în ţările în curs de dezvoltare, politicile după care sunt orientate serviciile 

de CC sunt ajustate scopurilor economiei naţionale şi răspund, mai degrabă, nevoilor pieţei 

muncii decât aspiraţiilor educaţionale individuale, orientarea făcându-se pentru societate şi 

mai puţin pentru individ. Tot de gradul de dezvoltare economică şi de obiectivele sociale ţin şi 

schimbările ce apar în politicile de orientare. De exemplu, pentru ţările cu foste regimuri 

comuniste, trecerea de la o economie planificată la o economie de piaţă a generat adoptarea de 

politici ce duc la întărirea domeniului CC, în vederea promovării iniţiativei personale în 

stabilirea unui traseu ocupaţional individual. De asemenea, nivelul de bunăstare ce 

caracterizează o societate determină şi gradul de dezvoltare a serviciilor de consiliere a 

carierei existente (în special prin alocarea de resurse şi formarea personalului). 

Tipul de sistem politic 

Activitatea de consiliere a carierei presupune, prin însăşi natura sa, o libertate de 

alegere, decizie şi exprimare individuală care nu poate exista în absenţa unui sistem 

democratic de guvernare. Dacă nu există garantarea acestei libertăţi, actul de orientare îşi 

pierde din semnificaţie şi se rezumă la un simplu procedeu de potrivire a calităţilor 

individuale cu cerinţele pieţei muncii, ajungând până la anihilarea domeniului ca atare. Un 

exemplu reprezentativ este dat de politicile de orientare din fostele ţări comuniste ale Europei 

Centrale şi Est, care constau în transferarea rolului profesioniştilor de CC unor organizaţii 

birocratice responsabile de păstrarea nivelului şomajului la cota zero printr-un proces mecanic 



 10 

de “umplere” a posturilor vacante, independent de aspiraţii şi caracteristici individuale. Astfel, 

politica dominantă în domeniu s-a dovedit a fi desfiinţarea serviciilor de consiliere a carierei, 

ce nu mai erau justificate de organizarea politică existentă. 

Un argument suplimentar în demonstrarea corelaţiei dintre politicile de CC şi forma de 

organizare politică a unui societăţi este dat de inflorescenţa şi diversitatea celor dintâi în ţările 

din spaţiul Uniunii Europene (UE). După cum subliniază Plant (2001), politicile publice 

adoptate în ţările UE şi în ţările candidate sunt determinate de politicile UE (Eeste vorba 

despre: EU Social Charter, EU Employment Action Plan, Structural Indicators) şi  

determină, la rândul lor, direcţiile naţionale de dezvoltare a politicilor de orientare. 

Factori sociali şi culturali 

Normele sociale şi culturale au un rol important în dezvoltarea de politici publice în 

domeniul CC, în special atunci când sunt transferate bune practici de la un context naţional la 

altul. În aceste situaţii trebuie atent considerate determinantele sociale şi, în special, culturale 

care pot influenţa negativ translarea modelului (dacă acesta nu este prealabil adaptat la 

condiţiile specifice ţării care îl importă). În cazul în care politicile adoptate sunt generate 

local, acestea trebuie să aibă în vedere aspecte precum: gradul de integrare şi structurare 

familială al societăţii respective (cu cât indivizii sunt mai integraţi familial, cu atât mai mică 

va fi nevoia lor pentru servicii de CC, ei obţinând îndrumarea necesară în familie), 

preponderenţa pe care o deţin rolurile de gen tradiţionale, nivelul de mobilitate socială a 

indivizilor, numărul şi importanţa reţelelor informale (colegii, prietenii), religia, etc. 

Factorii care ţin de managementul domeniului şi care influenţează politici în vederea 

sporirii eficienţei serviciilor de CC, accesibilităţii persoanelor şi adresabilităţii unor grupuri 

ţintă diferite, au în vedere, în principal: tipul de sisteme de educaţie şi formare, structurile 

organizaţionale şi profesionale din domeniu, parteneriatele sociale, finanţarea, centralizarea 

vs. descentralizarea serviciilor. 

Tipul de sisteme de educaţie şi formare 

Tipul sistemelor de educaţie şi formare şi modul în care acestea ar trebui să 

încorporeze (şi dacă ar trebui) servicii de orientare constituie, în sine, o politică publică. 

Natura sistemelor de educaţie naţionale dezvoltate într-o anumită tradiţie specifică şi variaţiile 

pe care le înregistrează obiectivele acestora la nivelul curriculum-ului creează un spaţiu, 

variabil de la caz la caz, pentru activităţile de CC. Există trei modele curriculare care stau la 

baza sistemelor educaţionale (Watts, 1996): 

1. Clasicismul european - se urmăreşte achiziţionarea de cunoştinţe de dragul 

cunoaşterii, fără nici o legătură cu domeniul practicii; 
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2. Marxism-leninismul - şcoala ca mijloc de construcţie a societăţii comuniste şi 

formare a individului de care are nevoie o astfel de societate; 

3. Liberal-pragmatismul - şcoala în slujba individului, ca mijloc de obţinere a 

libertăţii şi mobilităţii sociale. 

Dintre aceste abordări, cea mai deschisă prin obiectivele ei consilierii carierei se arată 

a fi cea liberal-pragmatistă, prin conjugarea celor două domenii pentru atingerea aceluiaşi 

scop. 

Tot natura sistemelor de educaţie şi formare dă seama şi de alte politici ale domeniului 

CC. Astfel, se disting două tipuri de sisteme de formare profesională: (a) axat pe practică la 

locul de muncă şi (b) în care practica profesională are loc în cadrul unităţii şcolare, în ateliere 

specifice. În primul caz, serviciile de CC sunt localizate în instituţii ce ţin de piaţa muncii; în 

al doilea caz, serviciile de orientare aparţin educaţiei. Localizarea serviciilor de CC în sfera 

pieţei muncii sau a educaţiei constituie un aspect important, întrucât influenţează obiectivele 

acestora, accentul fiind pus pe realităţile pieţei muncii (alegere profesională, plasament), 

respectiv pe importanţa educaţiei şi a dezvoltării personale. Un rol important în această 

structurare îl are gradul de dezvoltare economică şi bunăstare a ţării respective. 

Structurile organizaţionale şi profesionale din domeniu 

O serie de diferenţe în natura CC sunt determinate de structurile profesionale şi 

organizaţionale în care sunt localizate serviciile de orientare. Cel mai adesea, profesioniştii 

din acest domeniu sunt psihologi, profesori sau specialişti în problemele de pe piaţa muncii. 

Calificările acestora variază, iar asigurarea unor standarde internaţional recunoscute este 

blocată de condiţii naţionale specifice, un exemplul este cazul Danemarcei, unde gama celor 

ce oferă servicii de orientare variză de la simpli profesori la personal specializat prin cursuri şi 

educaţie specială (Plant, 2001). 

Sub aspectul organizării, piaţa muncii are propriile servicii de CC, de obicei organizate 

în cadrul agenţiilor de plasare a forţei de muncă. Sistemul educaţional se distinge printr-o mai 

mare diversitate organizaţională, CC fiind oferită de: 

 specialişti din afara şcolii (Franţa, Belgia, Germania); 

 specialişti din cadrul şcolii; 

 profesori implicaţi în CC. 

Toate aceste aspecte constituie exemple de politici publice legate de sporirea eficienţei 

serviciilor de CC şi care răspund nevoilor specifice fiecărui context naţional. 
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Parteneriatele sociale  

În majoritatea ţărilor (Suedia, Germania, Danemarca), partenerii sociali sunt profund 

implicaţi în dezvoltarea şi implementarea politicilor publice, fenomen datorat, în special, 

dominanţei unei anumite politici culturale. Implicarea diferitelor structuri şi organisme sociale 

în dezvoltarea de politici a fost adoptată şi de ţările Europei Centrale şi de Est. În domeniul 

CC parteneri sociali pot fi: asociaţiile profesionale (Marea Britanie), sindicatele / patronatele / 

camerele de comerţ şi industrie, precum şi grupuri mai largi: (de ex., Regiunile Autonome în 

Spania, asociaţii ale municipalităţilor în dezvoltare de politici în domeniu; partenerii sociali 

pot face lobby pentru promovarea CC şi crea presiuni pentru adoptarea unor noi direcţii de 

dezvoltare a domeniului în Danemarca, etc.). În Suedia, asociaţiile profesionale de CC joacă 

un rol cheie. 

Finanţarea 

Politicile adoptate referitoare la finanţarea serviciilor de CC variază în funcţie de 

nivelul de dezvoltare economică al fiecărei ţări şi de organizarea administrativ-politică a 

acesteia. Scenariul cel mai des întâlnit este cel al finanţării din resurse bugetare (prin fonduri 

provenind de la ministerele educaţiei şi muncii, în funcţie de caz). În noile democraţii 

europene, fondurile ce susţin acest domeniu provin de la diverse organisme internaţionale, 

cum ar fi Banca Mondială (în Ungaria şi România), Fondul Social European (în alte ţări). În 

ţările cu economii şi democraţii puternice, susţinerea financiară este asigurată de diverse 

autorităţi locale (Suedia, Olanda). 

Centralizare vs. Descentralizare 

Argumentele referitoare la descentralizare în defavoarea centralizării constituie un 

subiect de dezbatere caracteristic ultimilor ani ai deceniului trecut. Iniţiative de 

descentralizare a serviciilor de CC au fost luate de ţări precum Marea Britanie şi Germania, 

dar şi de noi democraţii ca Ungaria şi Polonia. 

Dat fiind că discuţia acestui aspect va fi detaliată în secţiunea următoare a lucrării de 

faţă, vom menţiona doar că, acolo unde a avut loc, descentralizarea s-a manifestat 

preponderent în sectorul educaţional (comparativ cu sectorul pieţei muncii). 

 

Funcţii şi modele 

 

Există trei funcţii ale politicilor îndreptate spre consilierea carierei: (1) finanţarea 

domeniului, (2) influenţarea naturii sale, şi (3) reglementarea (Watts, 1996). Deşi strict 

instrumentală şi ne-edificatoare în privinţa unor funcţii mai importante ale acestor politici 
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pentru armonizarea traseelor individuale cu nevoile societăţilor în care trăiesc, am optat 

pentru prezentarea acestei distincţii datorită centrării sale pe mijloacele guvernamentale de 

intervenţie în domeniu. 

Astfel, finanţarea ca funcţie a politicilor publice preia din argumentele prezentate 

anterior în discuţia despre factorii care influenţează politicile din domeniu şi subliniază faptul 

că majoritatea serviciilor de orientare sunt finanţate de la guvern, direct - la nivel central sau 

local, sau indirect - prin alocarea de fonduri şcolilor, diverselor agenţii guvernamentale etc. 

care, la rândul lor, distribuie o parte din ele serviciilor de CC. Independent de finanţare, 

guvernele încearcă, în general, să influenţeze natura serviciilor de orientare, prin declaraţii şi 

prin stabilirea unor linii şi priorităţi de dezvoltare. În unele cazuri, intervenţia este mai mult 

decât modelarea domeniului şi se manifestă prin intermediul unei serii de reglementări. Un 

exemplu este cel al stabilirii unor standarde de calitate şi funcţionare, în special dacă există o 

piaţă a serviciilor private de CC ce nu pot fi reglementate prin finanţare. 

Determinate de toate aspectele prezentate anterior, se conturează trei modele de 

politici publice referitoare la consilierea şi orientarea carierei: (1) un model al bunăstării 

sociale (social-welfare model), un model bazat pe economia de piaţă (market model) şi (3) un 

model intermediar (quasi-market model). 

Primul model este cel asociat statului asistenţial (welfare state) şi se cristalizează în 

jurul finanţării şi controlului guvernamental. 

Modelul economiei de piaţă aplică regulile specifice acesteia şi presupune că serviciile 

de orientare pot fi plătite (şi, astfel, susţinute financiar) de către beneficiarii lor direcţi, fie ei 

indivizi, angajatori sau sindicate. 

Ultimul model reprezintă o mediere între principiile ce stau la baza primelor două şi 

presupune surse variate de finanţare şi un grad mai mare de autonomie comparativ cu modelul 

asistenţial. Acest din urmă model a permis experimentarea unor forme diferite de funcţionare 

a serviciilor de orientare, prin contractarea acestora unor agenţii private sau non-

guvernamentale şi prin sistemul de vouchere - bonuri valorice prin care finanţarea acestor 

servicii este de natură bugetară, dar se face prin intermediul beneficiarului de consiliere şi 

orientare, care dispune, astfel, de un credit pe care îl poate utiliza cum doreşte. Argumentele 

care au pledat în favoarea acestei forme de finanţare sunt: centrarea pe utilizator, care poate 

alege dintr-o gamă mai largă de ofertanţi de CC, sporirea calităţii serviciilor prin favorizarea 

competiţiei, accentul pe dezvoltarea profesională permanentă. Sistemul a fost pilotat in Marea 

Britanie, însă cu un succes redus şi o eficienţă scăzută, datorat reţinerii beneficiarilor faţă de 

această formulă şi lipsei de expertiză a acestora în alegerea între serviciile concurente.  
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Ca o concluzie, se poate observa că statul este încă cel mai important actor în 

susţinerea şi dezvoltarea serviciilor şi strategiilor din domeniul consilierii şi orientării carierei, 

dat fiind că principiile economiei de piaţă transpuse în acest plan - chiar dacă au un rol 

important în structurarea politicilor adoptate - nu răspund suficient funcţiilor sociale ale CC. 

 

Consilierea carierei în Uniunea Europeană 

 

Politicile de consiliere a carierei adoptate şi dezvoltate de Uniunea Europeană se 

structurează pe trei direcţii: 

1. orientarea permanentă (lifelong guidance), adiacentă învăţării permanente 

(lifelong learning), ca proces continuu ce începe în şcoală şi se dezvoltă pe tot 

parcursul vieţii adulte şi profesionale; 

2. un model profesional mai deschis, permiţând o gamă variată de intervenţii şi 

întărind rolul reţelelor de sprijin; 

3. accentuarea rolului individului ca agent activ şi nu ca receptor pasiv al 

serviciilor de consiliere şi orientare. 

Aspectele subliniate anterior, înţelese ca linii de dezvoltare a politicilor publice, se 

constituie ca priorităţi pe care acestea le au în vedere şi care sunt subliniate prin diferite 

iniţiative şi programe comunitare. Ele dobândesc astfel un caracter cros-sectorial şi se 

regăsesc ca măsuri în acţiuni ce se adresează unor probleme din anumite sectoare de 

activitate. Astfel, deşi nu există un program comunitar care să se adreseze direct consiliereii 

carierei, domeniul nu rămâne ignorat, ci este integrat în programe precum Socrates (educaţie), 

Leonardo da Vinci (formare profesională) şi asimilat unor obiective mai largi (educaţia 

permanentă). Aceste iniţiative corespund unor nevoi reale, mai accentuate în ţările în curs de 

aderare, care nu au încă un sistem de orientare şi consiliere profesională bine dezvoltat (ETF, 

1998). 

Locul important pe care îl ocupă consilierea şi orientarea profesională în politicile 

Uniunii Europene este reflectat de ultimul document de poziţie al UE - Memorandum-ul 

privind învăţarea permanentă - care subliniază direcţiile de acţiune în acest domeniu şi este 

structurat în şase mesaje cheie. Dintre acestea, mesajul cheie nr. 5 - “Regândirea consilierii şi 

orientării”(rethinking guidance and counselling) are ca obiectiv: 
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“Să se asigure condiţiile ca fiecare să poate avea acces cu uşurinţă la informaţie 

de calitate şi la consiliere privind oportunităţile de educaţie pe tot cuprinsul 

Europei şi pe tot parcursul vieţii” (COM, 2000). 

 

Se consolidează, astfel, o nouă abordare a CC - orientarea permanentă (lifelong 

guidance). Trebuie menţionat că acest document de poziţie stă ca justificare conceptuală a 

programelor de acţiune Socrates II, Leonardo da Vinci II şi Youth. 

Programul de educaţie Socrates este structurat în nouă acţiuni (Comenius, Erasmus, 

Grundtvig, Lingua, Minerva, Tehnologiile în educaţie, Observaţie şi inovare - Acţiunea 6 -, 

Acţiuni comune, Măsuri însoţitoare). Dintre acestea, cele care vin în sprijinul direct al CC 

sunt: Grundtvig, Minerva şi Observaţie şi inovare. Grundtvig răspunde direcţiilor de 

dezvoltare a CC subliniate anterior prin sub-acţiunile sale; Grundtvig 1 sprijină proiecte de 

cooperare europeană, în care una dintre temele cheie este dezvoltarea serviciilor de 

informare, consiliere şi orientare pentru adulţi şi/sau furnizori de educaţie pentru adulţi. 

Iniţiativa este continuată de Grundtvig 2, 3 şi 4 prin: promovarea parteneriatelor de învăţare şi 

oferirea de grant-uri individuale de formare între şi pentru profesioniştii din domeniu (2 şi 3); 

încurajarea reţelelor tematice şi de diseminare (4) pe linia stabilită de Grundtvig 1. Acţiunea 

Minerva încurajează aplicarea tehnologiilor de informaţie şi comunicare, iar Acţiunea 6 oferă 

un program de vizite pentru specialişti şi decidenţi în educaţia adulţilor (Arion). 

Programul de formare profesională Leonardo da Vinci (în a doua sa fază)
1
 se 

adresează mult mai direct CC, subliniind că “abordările inovatoare în consiliere şi orientare 

sunt de importanţă deosebită pentru atingerea obiectivelor (a) şi (b)
2
 şi trebuie sprijinite ca 

atare” (EC, 1999). De asemenea, măsurile însoţitoare ce duc la îndeplinirea obiectivelor 

subliniate anterior menţionează reţeaua transnaţională a Centrelor Naţionale de Resurse 

pentru Orientare Profesională şi confirmă sprijinul comunitar oferit întăririi acesteia. De 

altfel, aceste centre - organizate în reţeaua Euroguidance - vor avea un rol important şi în alte 

iniţiative ale Uniunii Europene. 

Revenind la Memorandum-ul elaborat de Comisia Europeană, poziţia acestuia este 

întărită de o Comunicare a Comisiei (COM, 2001) ce stă ca document explicativ pentru noile 

politici europene deschise de Memorandum şi accentuează rolul deosebit de important al CC 

în acest context. Astfel, în exprimarea necesităţii unor strategii coerente şi comprehensive de 

                                                 
1
 Programul a fost stabilit în 1994; în 1999 s-au trasat direcţiile de dezvoltare şi priorităţile pentru faza a doua, 

2000-2006. 
2
 Obiectivul (a): îmbunătăţirea competentelor şi abilităţilor celor aflaţi în formare profesionalã iniţială; obiectivul 

(b): îmbunătăţirea calităţii formãrii profesionale continue şi a accesului la aceasta. 
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învăţare permanentă se pledează pentru “recunoaşterea serviciilor de informare, consiliere şi 

orientare ca interfaţă cheie între nevoile şi ofertele de învăţare. Aceste sunt, de asemenea, 

determinante în ajutarea clientului să îşi găsească locul în sistemele de învăţare din ce în ce 

mai complexe” (COM, 2001). 

Este, de asemenea, subliniată nevoia de promovare a rolului furnizorilor de CC în 

acest context, iar ca priorităţi de acţiune se menţionează importanţa reţelei Euroguidance şi 

aria informării, consilierii şi orientării este tratată ca prioritate de sine stătătoare. În acest din 

urmă aspect, Comisia şi-a stabilit trei obiective importante: 

1. lansarea, pe Internet, a unui portal cu oportunităţi de învăţare - în anul 2002; 

2. stabilirea unui Forum European de Orientare (European Guidance Forum) - 

sfârşitul anului 2002; 

3. examinarea structurilor şi reţelelor europene existente în domeniul informării, 

consilierii şi orientării, în vederea stabilirii unui cadru coerent scopului şi 

activităţii acestora - sfârşitul anului 2003. 

În realizarea primului obiectiv un rol deosebit de important îi revine reţelei 

Euroguidance, care va fi responsabilă pentru stabilirea, funcţionarea şi administrarea acestui 

portal. Obiectivul va fi îndeplinit prin colaborarea între Direcţia Generală Educaţie şi Cultură 

şi Direcţia Generală pentru Combaterea Şomajului
3
, deoarece Portalul va avea o secţiune şi cu 

oportunităţi de angajare. 

În concluzie, se observă că domeniul CC ocupă o poziţie din ce în ce mai centrală în 

politicile şi iniţiativele UE, ceea ce determină, la rândul său, o întărire a rolului acestuia în 

contextele naţionale. 

 

Consilierea carierei în România 

 

Consilierea carierei în România a început să beneficieze de atenţie ca obiect de politici 

publice (prin ordine, reglementări şi iniţiative guvernamentale) în cadrul procesului de 

reformă a educaţiei. 

Activitatea de consiliere a carierei în România a re-apărut într-o formă apropiată de 

înţelesul său contemporan în cadrul sistemului de educaţie, prin Ordinul 7 895/1991 privind 

“constituirea şi statutul Centrelor de Asistenţă Psihopedagogică (CAP)” pentru “cadre 

didactice, elevi şi părinţi”. Activitatea acestora a fost însă definită trei ani mai târziu, în 1994, 

prin elaborarea fişei postului profesorului consilier din cadrul CAP  şi înfiinţarea Cabinetelor 

                                                 
3
 DG Education and Culture şi DG Employment. 
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Interşcolare de Asistenţă Psihopedagogică (31314/10.05.1994), la aceeaşi dată la care a fost 

stabilit şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora (31315/10.05.1994). Ulterior, 

regulamentul a fost amendat în 1998, în cadrul reformei menţionate anterior. A fost 

dezvoltată, astfel, o reţea naţională de consiliere a carierei în cadrul sistemului educaţional, 

serviciile acesteia fiind adresate exclusiv elevilor, părinţilor acestora şi profesorilor. În 

paralel, tot în anul 1998, a fost emis ordinul comun al Ministerului Muncii şi Protecţiei 

Sociale, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerul Tineretului şi Sportului, privind 

organizarea şi funcţionarea reţelei de “Centre de Informare şi Consiliere Profesională”. 

Iniţiativa se înscrie politicii comune adoptate de cele trei ministere şi iniţiată deja prin 

intermediului proiectului “Informare şi consiliere privind cariera”. Se pun, astfel, bazele unei 

reţele naţionale de CC care oferă servicii utilizatorilor din sistemul educaţional, tinerilor şi 

adulţilor de pe piaţa muncii, răspunzându-se unei nevoi reale determinate de perioada de 

tranziţie şi schimbările induse de aceasta în plan naţional. Întărirea CC în plan educaţional se 

continuă prin înfiinţarea unei noi arii curriculare “Consiliere şi orientare” (Ordinul MEN 

4683/1998), şi prin “Ordinul privind Orientarea şcolară şi profesională în învăţământul din 

România” (Ordinul MEN 3064/2000). Aceste două iniţiative reflectă considerarea din ce în ce 

mai puternică de care beneficiază CC ca rezultat al conştientizării rolului său esenţial în 

adaptarea rolului educaţiei şi schimbării obiectivelor sale în conformitate cu construcţia unei 

societăţi bazate pe principiile economiei de piaţă. 

Deşi prezentă la nivelul măsurilor legale de reglementarea sa ca arie de importanţă 

naţională, consilierea carierei nu este abordată explicit în documentele de poziţie şi în cadrul 

conceptual al reformei educaţiei din România, iar implicit apare doar sub aspectul reformei 

curriculare - prin introducerea manualelor alternative şi a ariei curriculare “Consiliere şi 

orientare” - ce se înscrie în teoria liberal-pragmatică şi care, aşa cum am arătat anterior, 

creează premisele pentru un rol mai important al consilierii carierei. 

Influenţa politicilor UE în domeniul informării şi consilierii carierei prin modelarea 

iniţiativelor naţionale este indicată de existenţa Centrului Naţional “Leonardo da Vinci” şi a 

Centrului Naţional de Resurse pentru Orientare Profesională (parte a reţelei Euroguidance), 

precum şi a Agenţiei Naţionale Socrates, componente cheie ale promovării şi implementării 

politicilor comunitare la nivelul ţărilor membre şi a celor candidate. Alături de acestea se 

înscriu iniţiative ale profesioniştilor din domeniu prin derularea de programe şi parteneriate 

europene ce duc la importul şi dezvoltarea de bune practici, promovarea mobilităţii 

profesionale şi constituirea de reţele de sprijin. 
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EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE CONSILIERE A CARIEREI.  

FUNDAMENTARE TEORETICĂ 
 

 

Orice întreprindere umană care presupune investiţii se cere însoţită şi finalizată cu un 

proces de evaluare. Astfel se poate urmări eficienţa şi eficacitatea intrărilor, validitatea şi 

fidelitatea ieşirilor, progresul datorat unei anumite variabile. Mai mult şi, cu siguranţă, altfel 

decât în alte domenii (economic, tehnologic, artistic etc.) - educaţia şi învăţământul impun 

existenţa şi funcţionarea unei instanţe de urmărire a modului cum resursele sunt convertite în 

rezultate. Acest fapt acoperă o arie largă de aspecte, după scopul, mijloacele şi dimensiunile 

acţiunii evaluative. Nu este vorba despre o acţiune “pură sau perfectă în sine sau în mod 

absolut”, ci de una care se perfectează “prin adecvarea la obiectivele pentru care este 

făcută”. În cazul asistenţei psihopedagogice, evaluarea poate viza impactul unei tehnici de 

muncă intelectuală, investigarea opiniilor unui grup de vârstă referitor la un fenomen 

psihosocial, determinarea preferinţelor elevilor pentru o filieră de studiu, specificul campaniei 

de pregătire pentru examene etc. În funcţie de aceste obiective, se aleg metode şi instrumente 

de evaluare corespunzătoare: ancheta prin interviu sau chestionar, studiul de caz, testul, 

analiza comparativă etc., ştiut fiind că acest tip de influenţe nu este singurul exercitat asupra 

beneficiarilor/clienţilor. Rezultatele avute în vedere prin aceste metode sau combinaţii de 

metode nu sunt numai de genul reuşitei în carieră ale clienţilor, ci, şi/mai ales, cele de tip 

atitudinal (încrederea în sine, motivaţie, sentimentul utilităţii) care se dezvoltă individualizat 

în timpul sau în urma serviciilor de consiliere. 

Potrivit unui studiu al CEDEFOP (1998), evaluarea sistemului de consiliere trebuie să 

aibă în vedere atât aspectul instituţional: structura, funcţionarea, suportul teoretic, practicile şi 

finalităţile sistemului, cât şi aspectul expresiv: referitor la actori, roluri, modul lor de lucru, 

competenţe, formare continuă. 

În vederea exercitării unui anumit control asupra „produselor” sale, şcoala impune 

diferite forme de măsurare şi apreciere a prestaţiei didactice. 

În literatura psihopedagogică există numeroase încercări/propuneri de instrumente 

pentru evaluarea activităţii didactice a profesorului (Strungă, 1999). Unele dintre acestea (de 

exemplu, Fişele de apreciere) au ajuns la statutul de formalism necesar folosirii la o anumită 
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scară, prin recunoaşterea utilităţii lor de către practicieni, pretestarea pe eşantioane 

reprezentative, lipsa momentană a unei alternative viabile; aceste argumente “comode“ nu 

conferă însă imunitate pe termen lung la critici sau ameliorări. Cu deosebire în cazul 

consilierii şcolare, numeroşi indicatori din fişele de (auto)apreciere îşi pierd relevanţa, iar alte 

aspecte importante nu se regăsesc în indicatori (utilizarea tehnologiilor informatice şi de 

comunicare). De altfel, o critică formulată la adresa evaluării este “sărăcia informaţiilor 

furnizate de instrument, faţă de cunoaşterea intuitivă, mai bogată şi mai nuanţată, a elevilor 

de către dascălul lor” (Allal, 2000). Aceasta nu înseamnă că listele de criterii pentru evaluare 

trebuie abandonate, ci faptul că, după J. Ardoino şi G. Berger, “nu pot constitui o evaluare 

formativă, întrucât sunt unireferenţiale şi induc încercarea de conformare la o normă 

exterioară” (Meyer, 2000), mai degrabă, favorizează controlul, ca etapă ulterioară evaluării. 

În viziunea teoreticienilor amintiţi, evaluarea formativă se raportează la o competenţă 

dobândită, asupra căreia va avea control subiectul în viitor. 

Teoriile evaluării, indiferent de orientarea lor, menţionează două tipuri fundamentale 

de evaluare (Meyer, 2000), formativă şi normativă. În timp ce primul tip vizează elevii, în 

scopul dezvoltării setului cognitiv pentru dobândirea unui competenţe, al doilea tip de 

evaluare se adresează atât elevilor, cât şi profesorilor şi favorizează deciziile de selecţie 

pentru a admite/orienta predictiv sau pentru a atesta prezenţa unei competenţe însuşite. 

În evaluarea programelor sociale (de genul introducerii serviciului de asistenţă 

psihopedagogică în unităţile de învăţământ), teoriile aşa-numite unice au cinci componente. În 

continuare, prezentăm reperele care stau la baza construcţiei lor (Shadish, 1995): 

 Componenta Practică: se referă la specificul profesiei de evaluator (relaţia cu 

beneficiarii programului, decizia privind acţiunea în urma reflecţiilor teoretice, 

constrângerile temporale, financiare, de personal, procedurale); 

 Componenta Cunoştinţe: marchează ansamblul de informaţii acceptabile despre 

domeniul evaluat, cu metode care să producă dovezi credibile şi cu supoziţiile 

filozofice despre cele mai demne tipuri de cunoştinţe de studiat; 

 Componenta Valoare: se preocupă de valorile care ar trebui să fie reprezentate 

într-o evaluare şi cum să se construiască judecăţi asupra valorii programelor 

sociale; 

 Componenta Utilizare: se referă la modul cum poate fi folosită informaţia din 

ştiinţele sociale în politică şi programare socială, respectiv posibile tipuri de 
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utilizare, importanţa relativă acordată fiecăruia şi ce pot face evaluatorii pentru a 

mări utilitatea unui program social; 

 Componenta Programare socială: indică natura programelor şi rolul lor în 

rezolvarea problemelor sociale: structura internă şi funcţionarea programelor, 

relaţiile cu alte instituţii, procesele prin care programele şi componentele lor pot fi 

îmbunătăţite. 

 

Consilierul din Cabinete şi Centre de Asistenţă Psihopedagogică, fiind asimilat 

statutului de profesor, este tributar canoanelor organizaţionale specifice sistemului de educaţie 

şi formare în care funcţionează. Activitatea sa se împarte între şi îşi întemeiază sursele 

deopotrivă în învăţământ, mentorat, tutorat, cercetare, ca preocupare de graniţă - 

transdisciplinară, “teritoriu de sinteză care pretinde cunoaştere şi dăruire, inteligenţă şi 

talent” (Stoica, 1998). După care criterii profesionale, morale, etice se poate evalua o 

activitate de asemenea natură şi o persoană/instituţie investită cu asemenea responsabilităţi? 

Dificil de numit, dar nu imposibil. 

Acesta este rostul pentru care am considerat important să atragem atenţia practicienilor 

şi decidenţilor în materie de educaţie asupra componentei evaluare din zona asistenţei 

psihopedagogice. Discuţia se poate structura pe următoarele repere:  

 evaluarea activităţii elevilor la orele de Consiliere şi orientare; 

 evaluarea activităţii profesorului psihopedagog; 

 evaluarea instituţională a cabinetelor şi centrelor teritoriale de profil. 

În acelaşi timp, este important ca toţi actorii din sistemul educaţional - fie că sunt 

indivizi sau instituţii - să aibă capacitate de autoevaluare, precum şi o atitudine favorabilă 

evaluării externe (Lisievici, 1997). 

Wholey (1995) susţine că la un astfel de demers nu ar trebui să participe, principial 

vorbind, practicieni din domeniul evaluat, întrucât ar interfera cu obiectivitatea declarată a 

procesului de evaluare: “Nici un manager al programului nu trebuie să evalueze valoarea 

programului său, iar un membru din staff-ul managerului nu trebuie pus în situaţia de a-şi 

critica şeful”. 

Opinia noastră, în privinţa recent introdusei arii Consiliere şi orientare în 

curriculum-ul naţional, este tocmai contrară, respectiv că profesioniştii consilierii trebuie să se 

implice activ în elaborarea, etalonarea, validarea instrumentelor de investigaţie a activităţii de 

consiliere. Atitudinea unui practician faţă de problemele întâlnite în mod curent în profesie 
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are girul expertizei proprii, se fundamentează pe o cazuistică relativ bogată şi prezintă 

relevanţă - cel puţin sub ca semnal - pentru segmentul de activitate cercetat. Însumând şi 

valorificând opiniile personale sau reprezentative pentru marea masă a practicienilor dintr-un 

anumit spaţiu, la un anumit moment, exprimate prin intermediul chestionarului, am putut 

contura o imagine cuprinzătoare despre aspectele pe care consilierii le apreciază ca 

semnificative în activitatea lor. 

Alt teoretician al evaluării, Robert E. Stake, consideră că evaluarea este un serviciu 

public, menit să îmbunătăţească practica locală (şi nu să producă practici noi), iar evaluatorul 

ar trebui să îşi reţină impulsul de a consilia. El doar pune la dispoziţia contractorului / 

susţinătorului financiar al evaluării datele obţinute (“spune povestea a ceea ce se întâmplă, 

indiferent cât de nepopular este mesajul”), care se vor transforma în decizii la nivelul echipei 

manageriale. Forma recomandată în consecinţă este evaluarea reactivă, căci, spre deosebire 

de evaluarea prestabilită, permite studierea schimbărilor care au loc în program, se 

concentrează pe observarea interacţiunii profesor-student şi face referire la diferitele 

perspective valorice ale subiecţilor. 

Lee J. Cronbach vede rolul evaluării în aceea că ajută la elaborarea unor programe 

viitoare mai bune, mai degrabă decât să înregistreze realizările trecute. De aceea, pentru el 

este importantă validitatea externă a evaluării, adică plauzibilitatea concluziilor referitoare la 

UTOS (unităţi, tratamente, observaţii sau situaţii reprezentate în eşantion). 

Peter H. Rossi propune două tipuri de evaluare: comprehensivă şi personalizată. 

Primul constă în aplicarea sistematică a procedurilor cercetării sociale în toate etapele de 

activitate: conceptualizarea şi elaborarea intervenţiilor, controlul implementării programului 

şi evaluarea utilităţii programului. Personalizarea este un proces de adecvare a evaluării la 

stadiul de dezvoltare a programului; ajută la determinarea nivelului de efort şi proceduri 

tehnice întreprinse în timpul evaluării. Rolul pe care autorul îl atribuie evaluării este cel de 

martor expert pentru gradul de eficienţă al unui program, deci neesenţial (doar consultativ) 

pentru decizia finală din cadrul programului. Deşi formulează o serie de legi metalice şi 

plastice ale evaluării (care, în esenţă, neagă contribuţia evaluărilor de program la schimbările 

sociale majore), Rossi notează că evaluarea bazată pe teorie (contrabalans pentru dominarea 

paradigmei experimentale în evaluarea de program) oferă suportul conceptual pe care se pot 

construi noi înţelegeri ale problemelor sociale şi soluţiilor lor. 

Tipologia acţionarilor/iniţiatorilor de evaluări (Killeen, 2000) se prezintă, astfel, 

după scopurile urmărite prin acest proces: 



 22 

 Sponsori, care comandă ca evaluarea să fie condusă de un specialist sau o agenţie 

de profil, în scopul desfăşurării sale optime. 

 Manageri sau agenţii de consiliere, care conduc evaluarea pentru a monitoriza 

implementarea activităţilor prevăzute sau a ameliora eficienţa proprie. 

 Practicieni, care fac evaluare pentru ajustarea competenţelor, învăţarea de noi 

tehnici sau monitorizarea propriilor activităţi. 

 Clienţi sau consumatori (categorie inclusă convenţional), care rareori comandă 

evaluarea pentru a-şi fundamenta deciziile în domeniu. 

 

Evaluarea procesului de consiliere se desfăşoară pe următoarele paliere, considerate 

de autor cele mai importante, iar pentru moment chiar singurele posibil de operaţionalizat: 

 Descriere cantitativă – Cât de mulţi? Cât de des? 

 Descriere calitativă (adesea precede abordarea cantitativă) – Ce se întâmplă? 

 Percepţia despre calitatea procesului – Care sunt punctele slabe? 

 Reacţia clientului la proces – Ce aşteaptă clienţii şi cum interpretează ceea ce li se 

oferă? 

 Evaluarea tip expert a procesului – Ce metode convenţionale de inspecţie se 

folosesc? Care sunt calităţile tehnice ale proiectului? 

 Evaluarea bazată pe analiză – Cum identificăm informaţia non-expert? 

 Implicarea dinamică în proces – Ce rol are evaluarea în structurarea ulterioară a 

procesului evaluat? 

 

În ceea ce priveşte primul reper de discuţie, evaluarea activităţii elevilor la orele de 

Consiliere şi orientare, lucrurile sunt clare, cel puţin în învăţământul obligatoriu: Disciplina 

formală Consiliere şi orientare, ca element de noutate în spaţiul european, nu se evaluează 

prin notă/calificativ. Problema apare la nivelul învăţământului secundar superior (şcoala 

profesională), unde este încă în vigoare o prevedere a Ministerului Educaţiei aflată în 

dezacord total cu scopurile şi specificul activităţii de Consiliere şi orientare: fiind parte a 

trunchiului comun de pregătire a elevilor, aceasta “se predă şi se evaluează ca orice altă 

activitate de predare-învăţare” (Nota MEC nr. 37866/30.08.1999). Ca organism de 

consultanţă metodologică pentru reţeaua de cabinete/centre psihopedagogice, Institutul de 

Ştiinţe ale Educaţiei (prin Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională) în colaborare cu 

Consiliul Naţional pentru Curriculum au propus recent (2001) Ministerului Educaţiei şi 
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Cercetării modificarea practicilor de acest tip, în sensul definirii mai clare a metodelor de 

evaluare posibil a fi folosite în orele de Consiliere şi orientare. Printre altele, este vorba 

despre observaţie, analiza documentelor, simularea unor evenimente de viaţă, aplicarea de 

teste, iar materialul faptic supus unei relative cuantificări constă în: întocmirea de portofolii, 

implicarea în exerciţiile de autocunoaştere şi de grup, progresul în relaţiile interpersonale, 

ameliorarea performanţei la învăţătură, familiarizarea cu şi afilierea la grupuri de sprijin, 

clarificarea unor aspecte de viaţă personală şi comunitară etc. 

 

Referitor la al doilea reper de discuţie, evaluarea activităţii profesorului 

psihopedagog, există două filiere de urmărit: 

 informaţiile şi abilităţile tip output ale elevilor supuşi programului de “învăţare” la 

clasă; 

 profilul general al absolvenţilor care au beneficiat de serviciile de consiliere din 

cabinet/centru. 

Mai mult decât în cazul altor specialităţi didactice, consilierul şcolar este condiţionat 

în exercitarea rolului său profesional de perisabilitatea informaţiei vitale despre şcoală, lumea 

muncii şi dezvoltare personală. Între momentul încheierii formării sale iniţiale (punctual) şi 

cel al practicării meseriei (continuu), consilierul învaţă să identifice noi surse de informare 

despre capitolele critice/supuse schimbărilor rapide, să-şi construiască o reţea de colaboratori, 

să anticipeze nevoi şi tendinţe ale generaţiilor succesive de elevi, la care să se raporteze în 

mod expert. Consilierul, odată cu subiecţii săi, învaţă să înveţe (Toffler, 1990). 

Caracterul teleologic al activităţii de consiliere este prevăzut în documentele 

normative la un nivel de generalitate atât de înalt, de general uman, încât îl obligă pe 

practician să opereze permanente restructurări (personalizări, adaptări) ale prevederilor 

formale, în vederea asigurării unui demers centrat pe nevoile imediate ale elevilor săi şi 

comunităţii. În funcţie de caracteristicile grupului-clasă (nivel intelectual, interese dominante 

de studiu, aspiraţii, capacitate de efort), se poate determina eficacitatea activităţii de 

Consiliere şi orientare prin raportarea parametrilor iniţiali şi finali.  

Pentru mulţi specialişti, “calitatea învăţământului este în primul rând legată de 

rezultate”, iar acestea, de obicei, sunt preţuite dacă sunt explicit definite drept cognitive. 

Neglijarea aspectelor afective, morale, estetice, de integrare socială reprezintă o carenţă a 

sistemului evaluativ care se doreşte eminamente obiectiv şi riguros. Afirmaţia că “toate 

cunoştinţele, capacităţile şi atitudinile generate de învăţare sunt atât de strâns legate între 

ele, încât orice măsură a uneia constituie implicit o măsură a celorlalte este deocamdată o 
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ipoteză ce urmează a fi demonstrată” (Lisievici, 1997). Din punct de vedere tehnic, valoarea 

adăugată la formarea elevului prin contribuţia unui profesor se sedimentează la nivelul 

constructului general al personalităţii, sub formă de “competenţe, atitudini, aptitudini 

încorporate în indivizi”; acest fapt nu poate fi măsurat şi apreciat obiectiv la sfârşitul unei 

singure secvenţe de învăţare. 

 

În spaţiul unui cabinet/centru de asistenţă psihopedagogică, condiţiile se modifică 

radical faţă de spaţiul clasei, în special în ceea ce priveşte: 

 numărul redus de parteneri în actul de consiliere; 

 tipul de abordare a clientului, problemei sau categoriei problematice; 

 posibilitatea prelungirii şi aprofundării perioadei de dezbatere a unei anumite teme, 

prin diversificarea metodologiei de lucru; 

 persoana care iniţiază procesul de consiliere (profesor, părinte, elevul însuşi); 

 modalitatea de urmărire şi înregistrare a evoluţiilor personale, momentelor de 

clarificare, luare a deciziilor; 

 avantajul confidenţialităţii asupra unor puncte nevralgice de pe “harta” individului. 

 

De regulă, consilierul îşi descoperă o anume predispoziţie spre o tipologie de situaţii 

problematice, a cărei incidenţă este mai mare în cazuistica sa şi pe care este competent să o 

rezolve cu o rată sporită de succes. Faţă de aceste situaţii, rolul său este vizibil, remarcabil, iar 

unitatea de măsurare şi apreciere a rezultatelor poate fi asimilată evaluărilor de la alte domenii 

şcolare: inserţia imediată a absolvenţilor pe piaţa muncii graţie unei bune orientări şcolar-

profesionale, menţinerea aceluiaşi post de muncă pentru mai mult timp sau avansarea în 

ierarhia specialităţii respective ca urmare a deciziei personale de dezvoltare a carierei, 

reformularea opţiunii şcolar-profesionale în timp util potrivit noilor abilităţi şi interese 

descoperite, armonizarea dintre ideal şi real în ceea ce priveşte profesia etc. 

Un recent studiu canadian (Killeen, 2000) dezvăluie că 40% dintre practicienii 

consilierii nu au întreprins vreodată o formă de evaluare, iar un procent egal au făcut-o într-un 

mod informal, eventual întrebându-şi clienţii cât de folositoare li s-a părut şedinţa respectivă. 

Mai puţin de un sfert au realizat evaluări formale, ceea ce înseamnă că, practic, consilierii nu 

ştiu dacă aşteptările sponsorilor sunt sau nu îndeplinite. Consilierea şi orientarea se află, deci, 

într-o situaţie paradoxală şi deopotrivă periculoasă: aparent refuză să fie evaluată pe baza 

obiectivelor pe care a fost instituită să le atingă, pe motivul că nu exercită suficientă influenţă 
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asupra lor. La o privire realistă (în comparaţie cu bugetul naţional alocat educaţiei), 

consilierea reprezintă o investiţie minimă, dar semnificativă, în “produsul economic”. 

Problema cu informaţiile tip follow-up despre clienţi este că acestea nu măsoară efectul 

specific al consilierii, ci efectul global al intervenţiilor educative asupra clienţilor. Cum ar 

trebui să abordeze consilierii sarcina evaluării prin rezultate? Răspunsul se află pe două 

coordonate: opinii şi efecte atribuite şi rezultatele învăţării. 

Opiniile clienţilor se prezintă sub diferite forme, pot fi colectate în diverse moduri, cu 

anume grade de validitate. Important este însă ca aceste opinii să aibă semnificaţie. Clienţii 

sunt subiectivi la acest capitol, întrucât nu ştiu cum ar fi fost experienţa lor în absenţa 

consilierii. De aceea, tind să atribuie consilierii anumite sentimente, convingeri, realizări 

ulterioare (de ex., satisfacţia angajării în muncă). 

Rezultatele învăţării sunt mai sensibile la influenţa consilierii decât cele economice, 

întrucât practicienii continuă să spere şi să acţioneze pentru inducerea schimbărilor în termen 

scurt la clienţii lor. O întrebare se ridică în acest context: oare rezultatele învăţării 

prognozează rezultate economice pe măsură? Dacă răspunsul este afirmativ, înseamnă că, 

într-o anumită proporţie, produsele învăţării le substituie pe cele economice, iar evaluatorii 

din ambele domenii ar trebui să conlucreze mai strâns. 

 

Despre al treilea reper de discuţie, putem spune că evaluarea instituţiilor în care se 

face consiliere psihopedagogică este o problemă multiplu condiţionată, fie şi numai după 

criteriul sistemului de referinţă (Cine evaluează?): 

 personalul implicat în aceste instituţii; 

 beneficiarii; 

 finanţatorii (uneori identici cu); 

 autorităţile care decid pe baza rezultatelor evaluării. 

În fapt, ansamblul criteriilor după care se evaluează instituţiile trebuie să fie 

deopotrivă specific-reprezentativ şi elastic-adaptabil. În urma unui asemenea proces, se 

elaborează seturi de recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii, ce urmează a fi 

monitorizate şi încurajate neadministrativ (Lisievici, 1997).  

Evaluarea poate fi gândită în funcţie şi de finalităţile sale (CEDEFOP, 1998): (De ce 

evaluăm?) Cercetăm calitatea sau a rentabilitatea serviciului de consiliere? Astfel, se 

procedează la evaluare ori pentru atragerea de subvenţii suplimentare, sub motivul că având 

sprijin financiar sporit, rezultatele vor fi de calitate superioară, ori pentru testarea impactului 
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serviciilor oferite, în termeni de (re)inserţie individuală şi contribuţie la eficacitatea şi 

prestigiul structurilor de consiliere? 

Experienţa unor ţări occidentale în materie de evaluare a serviciilor publice de 

consiliere şi orientare profesională (Watts, 1997) arată următoarele: 

 Germania pune accent pe dimensiunile sociale, politice şi administrative ale 

procesului, în detrimentul celor economice. 

 Marea Britanie şi Olanda promovează, în special în ultimii ani, evaluările 

economice şi analizele de impact. 

 Italia insistă pe evaluarea procesului de consiliere în sine şi mai puţin pe rezultate. 

 Spania întreprinde un demers eminamente calitativ de evaluare, în sensul analizei 

viabilităţii sociale a serviciilor de consiliere faţă de obiectivele de performanţă şi 

eficacitate economică prevăzute pentru populaţia ţintă. 

În România, este important ca profesioniştii din domeniul Consilierii şi orientării să se 

pună de acord asupra unei forme-cadru de evaluare a activităţii de specialitate. Chiar dacă nu 

se pune în discuţie contribuţia formării profesionale la configurarea profilului general al 

personalităţii, rolul Consilierii şi orientării nu este încă suficient valorificat, iar acest fapt 

poate fi recuperat începând cu evaluarea a ce / cum / de ce / cât se face în mod curent în 

breaslă. 
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NECESITĂŢI ŞI ARGUMENTE PENTRU UN INSTRUMENT DE 

EVALUARE ÎN CONSILIEREA CARIEREI 
 

 

Aspecte generale 

 

Demararea procesului de evaluare a ofertei serviciilor de consiliere a carierei poate 

avea justificări diferite: 

 pentru ameliorarea calităţii interne şi externe a activităţii serviciilor de consiliere a 

carierei, 

 de politică a educaţiei şi formării profesionale, 

 de natură economico-financiară, 

 pentru angrenarea serviciilor de consiliere a carierei într-o strategie mai largă, de 

natură socio-economică, proiectată la nivel local, regional, naţional (Jigău, 2001). 

 

De regulă, evaluarea eficacităţii activităţilor de consiliere şi orientare şcolară şi 

profesională poate fi făcută având în vedere următoarele: 

 individul (beneficiile personale pentru cariera sa, adecvarea serviciilor oferite cu 

aşteptările acestuia), 

 şcoala (eficacitatea externă a activităţii instituţiei educative), 

 instituţiile specializate de consiliere a carierei, 

 angajatorul (angajabilitatea şi eficienţa forţei de muncă pregătite în şcoli), 

 societatea (utilizarea raţională a resurselor umane în plan naţional, regional, 

sectorial etc.). 

 

Desigur, există şi alte criterii / domenii de evaluare a calităţii activităţii de consiliere şi 

orientare şcolară şi profesională şi care se pot referi la: 

 centrarea pe client, personalizarea serviciilor de orientare profesională, 

 accesibilitatea, transparenţa şi coerenţa serviciilor, 

 buna pregătire profesională a personalului care lucrează în consilierea şi orientarea 

pentru carieră, 
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 caracterul precis şi complet al informaţiilor oferite clienţilor, 

 colaborarea cu alţi specialişti în consiliere şi orientare sau de altă specializare 

pentru rezolvarea problemelor clientului, 

 integrarea socio-profesională a clienţilor şi gradul de satisfacţie, 

 efectele consilierii şi orientării şcolare şi profesionale la nivelul instituţiei (şcolii, 

cabinetului, centrului), 

 activitatea din cadrul ariei curriculare Consiliere şi orientare, 

 rezultatele consilierii la nivelul beneficiarilor: elevi, părinţi, profesori, conducerea 

şcolii, comunitate etc. 

 

Reperele (auto)evaluării activităţii de consiliere şi orientare şcolară şi profesională 

desfăşurate trebuie să cuprindă: 

 precizarea principalelor repere de identificare (adresă, nume, telefon, fax, e-mail 

etc.), 

 descrierea cadrului general de organizare şi desfăşurare a muncii, 

 precizarea obiectivelor şi categoriilor concrete de sarcini asumate sau repartizate 

(în conformitate cu cadrul legal de activitate: Ordine ale Ministrului Educaţiei, 

Legea Învăţământului, Regulamentele proprii), 

 precizarea programului general de muncă (anual, semestrial, zilnic), 

 resursele umane disponibile (număr de consilieri, personal auxiliar, colaboratori 

etc. şi calificarea acestora), 

 resursele materiale, facilităţile şi echipamentele existente (săli, teste, chestionare, 

calculatoare, imprimantă, fotocopiator, profile ocupaţionale, programe informatice 

de consiliere şi orientare), 

 procedura / modelul / strategia cotidiană de lucru (şedinţe cu părinţii, conferinţe, 

consultaţii individuale, activităţi în grup, redactarea de articole, acordarea de 

interviuri pentru mass-media etc.), 

 ameliorarea permanentă a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de lucru utilizate 

în orientarea şcolar-profesională, 

 numărul diferitelor activităţi organizate: şedinţe cu părinţii, profesorii, autorităţile, 

conferinţe publice, stagii de formare-perfecţionare, colaborări cu alte instituţii, 

 conducerea activităţii (metode, ierarhii, responsabilităţi, asigurarea calităţii 
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consilierii şi orientării, perfecţionarea personalului, înlăturarea incompetenţei), 

 evaluarea rezultatelor cantitative şi calitative, a planului de muncă, a activităţii 

personale, 

 activităţi de prezentare / publicitate / diseminare / informare: articole, rapoarte, 

interviuri, pliante, studii, analize, cercetări, sondaje, materiale documentare, 

sinteze din reviste de specialitate, ziare de profil sau alte cotidiene, alte produse, 

 aprecierea gradului de „încărcare” cu sarcini a fiecărui consilier şcolar şi membru 

al cabinetului sau centrului, în relaţie cu poziţia, experienţa şi remuneraţia sa, 

 numărul de elevi / absolvenţi care continuă studiile în niveluri superioare de 

educaţie şi formare, a celor care se încadrează în muncă, rata abandonului şcolar, a 

repetenţiei etc., 

 gradul de satisfacţie, eficienţa activităţii, calitatea relaţiilor cu publicul etc. 

obiectivate prin chestionare, interviuri, evaluări externe, 

 concluzii, observaţii, recomandări. 

 

Principalii indicatori ai evaluării activităţii de consiliere a carierei vor trebui să se 

refere la: 

 stabilirea de obiective şi sarcini de consiliere în conformitate cu nevoile 

identificate ale elevilor, 

 consilierea şcolar-profesională a elevilor, individuală sau în grup, 

 proiectarea şi desfăşurarea activităţilor specifice ariei curriculare Consiliere şi 

orientare, exersarea tehnicilor de autoevaluare, de căutare a unui loc de muncă, 

dezvoltarea aptitudinilor de comunicare ale elevilor, 

 căutarea, producerea, sistematizarea şi furnizarea de informaţii complete şi 

accesibile, de natură să faciliteze luarea deciziei de către elevi cu privire la carieră, 

 asigurarea legăturii cu familiile elevilor, comunitatea, autorităţile, conducerea 

şcolii, alţi profesionişti ai domeniului, 

 colaborarea cu alte cadre didactice în scopul utilizării potenţialului de consiliere şi 

orientare şcolară şi profesională a celorlalte discipline şcolare, 

 rezolvarea problemelor şi sprijinirea elevilor care au dificultăţi de învăţare., de 

relaţionare cu părinţii, colegii, profesorii, comunitatea, autorităţile sau au trecut 

prin diferite situaţii de criză, 

 sprijinirea şi consilierea părinţilor pentru îndeplinirea deplină şi corectă a rolului 
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lor educativ, în creşterea, dezvoltarea şi asigurarea sănătăţii psihice şi fizice a 

copiilor, 

 sprijinirea celorlalte cadre didactice în rezolvarea unor situaţii speciale, de natură 

psihoeducativă, întâmpinate în activitatea la clasă, 

 testarea elevilor cu instrumente psihologice adecvate, interpretarea rezultatelor şi 

oferirea de recomandări fundamentate elevilor, în scopul sprijinirii alegerilor lor 

şcolare şi profesionale, 

 efectuarea de sondaje, cercetări şi investigaţii asupra cererilor, opiniilor şi 

alegerilor elevilor cu privire la aria problematicii legate de carieră, 

 acordarea de consultaţii personale elevilor şi punerea în practică de strategii 

individualizate de rezolvare a problemelor sau dificultăţilor întâmpinate de aceştia; 

lărgirea ariei de beneficiari, 

 consilierea părinţilor, profesorilor şi altor persoane care au legătură cu sistemul de 

educaţie şi formare profesională, 

 aplicarea şi diseminarea, pe diverse căi, a bunelor practici utilizate în activitatea de 

consiliere şi orientare şcolară şi profesională, 

 planificarea şi utilizarea raţională a timpului (personal şi al echipei), resurselor 

materiale, a echipamentelor şi facilităţilor de care se dispune în cadrul instituţiei, 

 acţionarea în favoarea elevilor, apărarea drepturilor, cerinţelor şi opţiunilor 

acestora şi sprijinirea lor pentru a le pune în practică, 

 acţionarea pentru îndeplinirea deplină a responsabilităţilor profesionale prin: 

 asigurarea unui fundament teoretic al activităţii de consiliere, 

 operarea în consens cu nevoile clienţilor, şcolii, comunităţii, 

 autoperfecţionarea profesională, 

 participarea la viaţa ştiinţifică a domeniului,  

 exersarea actului de consiliere în concordanţă cu normele etice şi 

deontologie stabilite de asociaţiile profesionale, 

 autoimpunerea de standarde profesionale care să vizeze: calitatea 

intervenţiilor, confidenţialitatea, eficienţa, imparţialitatea, acceptanţa, 

cooperarea, perseverenţa, entuziasmul, curajul profesional, flexibilitatea, 

iniţiativa, empatia, creativitatea, răbdarea, onestitatea şi loialitatea, respectul 

celorlalţi, toleranţa, obiectivitatea, stabilitatea emoţională, automotivarea, 

moralitatea, asumarea responsabilităţii deciziilor personale, deschiderea la 
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alternative.  

 susţinerea activităţii de către directorul şcolii, inspectorul şcolar, cadrele didactice, 

instituţii din domeniul educaţiei, muncii sau de către organizaţiile 

nonguvernamentale, 

 adecvarea serviciilor de consiliere şi orientare la specificul unităţii şcolare 

(învăţământ de stat / particular, învăţământ general din mediul rural / urban, special 

etc.) diversitatea tipurilor de probleme care revin spre rezolvare: consiliere, 

orientare, dificultăţi de învăţare, probleme de disciplină, soluţionarea conflictelor, 

educaţie sexuală, prevenirea utilizării drogurilor şi/sau alcoolului, probleme 

familiale ale copilului etc. 

Toate acestea presupun că în fiecare cabinet sau centru există documente, fişe, dosare 

(inclusiv baze de date instalate pe calculator), evidenţe clare şi aduse la zi cu privire la 

activitatea personalului şi contactelor profesionale ale acestora cu clienţii. 

În mod practic, evaluarea propriu-zisă va însemna măsurarea printr-o metodă 

considerată satisfăcător de exactă de ambele părţi (evaluator-evaluat), care să diminueze 

maxim posibil subiectivismul sau interpretările colaterale. Pentru aceasta se va apela la mai 

multe instrumente şi modalităţi de evaluare, dominant calitative, dar care au şi suficiente 

elemente de natură cantitativă: 

 cele de natură calitativă se referă la: satisfacţia beneficiarilor, sentimentul de 

utilitate a demersurilor puse în lucru, schimbarea în planul imaginii de sine, 

încrederea personală, flexibilitatea şi adaptabilitatea, ameliorarea 

comportamentelor de comunicare etc., 

 cele de natură cantitativă se referă la: numărul de clienţi din diferite categorii de 

persoane care au beneficiat de consultaţii, informaţiile oferite de consilieri sau 

serviciile de consiliere şi orientare şcolară şi profesională, rata continuării studiilor 

în niveluri superioare de învăţământ sau de angajare pe piaţa forţei de muncă etc. 

Pentru aceasta se vor utiliza ca materiale şi instrumente de evaluare: chestionare, grile 

de evaluare, interviuri ale clienţilor, opiniile experţilor externi etc. 

Reperele orientative recomandate a fi avute în vedere vor viza, astfel: 

1. evaluarea la nivel instituţional: 

 creşterea adresabilităţii şcolii, evidenţiată prin sporirea numărului de elevi 

înscrişi (ţinând cont de dinamica demografică a zonei, localităţii etc.), 

 creşterea duratei medii de rămânere în şcoală a elevilor (continuarea 
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studiilor), inclusiv stimularea interesului pentru formarea continuă, 

 orientarea elevilor spre profiluri şi specializări nou înfiinţate, care sunt în 

concordanţă cu cerinţele locale de forţă de muncă, cu direcţiile de 

dezvoltare economică şi socială a regiunii etc., 

 existenţa unei strategii de consiliere şi orientare şcolară şi profesională, de 

consiliere şi dezvoltare a şcolii, în comun discutată şi aprobată de 

personalul didactic al unităţii de învăţământ şi care să creioneze direcţiile 

de acţiune, priorităţile, etapele, 

 identificarea nevoilor locale de dezvoltare economică şi socială în 

conformitate cu tradiţiile comunităţii în planul muncă, a cererii de educaţie 

la nivelul elevilor, părinţilor, a infrastructurii necesare pentru aceasta,  

2. evaluarea predării ariei curriculare Consiliere şi orientare: 

 existenţa unui plan-cadru pentru aria curriculară Consiliere şi orientare, care 

să răspundă nevoilor identificate ale populaţiei ţintă, 

 graduarea complexităţii şi ariei de acoperire a domeniului Consiliere şi 

orientare de-a lungul unui an şi ciclu de învăţământ, 

 alternarea activităţilor de predare teoretică cu cele practice, de simulare sau 

exersare a situaţiilor specifice activităţii de consiliere şi orientare şcolară şi 

profesională, de căutare a unui loc de muncă (mai ales pentru absolvenţii 

şcolilor profesionale, de ucenici, ai liceului), 

3. evaluarea personalului: 

 existenţa unui plan de muncă detaliat, desfăşurat pe durata unui an şcolar, 

cuprinzând obiectivele, conţinutul activităţilor, resursele didactice necesare, 

metodele puse în lucru, modalităţile de evaluare preconizate, 

 existenţa unei fişe a postului care să cuprindă conţinutul activităţilor, 

obligaţiile şi responsabilităţile care-i revin consilierului, 

4. evaluarea rezultatelor la nivelul diferitelor categorii de beneficiari: 

 numărul de elevi, părinţi, profesori etc. care au beneficiat de consultaţii de 

specialitate în domeniul consilierii şi orientării şcolare şi profesionale, 

 opiniile beneficiarilor cu privire la utilitatea consilierii, natura informaţiilor 

şi serviciilor oferite, gradul de satisfacţie resimţit etc. 

 categoriile de materiale scrise oferite clienţilor pentru consultare: broşuri, 

ziare, 
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 asistarea şi consilierea psihologică a beneficiarilor cu probleme de învăţare, 

de adaptare şcolară, socială, cu tulburări de comportament, indecizie cu 

privire la carieră, cu diferite categorii de handicap, 

 beneficiari din cadrul diferitelor categorii de persoane defavorizate (din 

anumite zone geografice, provenite din cadrul anumitor etnii, fără studii, 

din familii sărace şi cu nivel cultural redus etc.), 

 reducerea numărului de cazuri de abandon şcolar, creşterea frecventării 

şcolii, ameliorarea rezultatelor şcolare, 

 creşterea numărului de întâlniri pozitive ale consilierului cu elevii şi 

părinţii. 

 

Aspecte economice ale consilierii şi orientării carierei 

 

Există o permanentă presiune asupra consilierii şi orientării şcolare şi profesionale de 

a rezolva sau ameliora discrepanţele sau decalajele dintre sistemul de educaţie şi formare 

profesională şi piaţa muncii, de a contribui la reducerea maximală a ratei generale a şomajului 

şi a celui din rândul tinerilor, de a contribui la diminuarea inegalităţii şanselor femeilor pe 

piaţa muncii, de a realiza integrarea socioprofesională a imigranţilor şi refugiaţilor. 

În evaluarea beneficiilor economice ale consilierii carierei, adesea se recurge la 

exprimarea acestui aspect în termeni financiari şi mai puţin se vorbeşte de utilitatea acestui 

proces. La fel şi procesul educaţiei, la o evaluare doar în termeni financiari, înseamnă doar 

costuri. 

Eficienţa serviciilor oferite de consiliere şi orientare a fost studiată şi prin analiza cost-

beneficiu şi evaluarea calităţii serviciilor de orientare, mai ales a anumitor tipuri de intervenţii 

punctuale. Cu toate acestea, este greu de făcut distincţia între efectele orientării directe şi 

sistematice şi informaţiile utile orientării, dar venite pe alte căi decât cele formale. 

Cât priveşte efectele economice ale consilierii (NICCEC, 1992) acestea pot fi 

identificate la nivelul: 

 individului (prin sprijinirea deciziilor personale cu privire la muncă, proces care 

echilibrează cererea cu oferta de muncă): 

 prin faptul că investiţia în educaţie şi formare presupune calificare ce 

aduce imediat beneficii individului (salariu mai mare) şi economiei 

(productivitate înaltă), 
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 prin reducerea costurilor sociale ale căutării unui loc de muncă (acest 

lucru făcându-l individul), 

 pieţei muncii: 

 prin reducerea abandonului celor cuprinşi în diferite stagii de formare 

profesională, 

 prin reducerea numărului de angajări eronate, nepotrivite şi, implicit, a 

pierderilor prin subutilizarea resurselor umane, 

 prin reducerea duratei şomajului, 

 sistemului instituţional: 

 prin creşterea compatibilităţii educaţiei şi formării profesionale cu 

cerinţele pieţei muncii, 

 prin sporirea adecvării serviciilor oferite de consilieri cu nevoile 

beneficiarilor (implicit, creşterea stabilităţii indivizilor pe posturile 

ocupate, către găsirea unei slujbe şi de către grupurile defavorizate 

etc.), 

 sistemului de protecţie socială: 

 prin diminuarea cheltuielilor pentru ajutor de şomaj, ajutor social, 

programe de reconversie profesională etc. 

În consecinţă, principalele „efecte” ale consilierii şi orientării şcolare şi profesionale - 

pentru tineri şi adulţi - constau în:  

 reducerea duratei şomajului,  

 diminuarea costurilor sociale ale şomajului, 

 creşterea ratei de integrare socioprofesională a tinerilor,  

 reducerea perioadei de căutare a unei slujbe, 

 redarea transparenţei şi flexibilităţii pieţei muncii, 

 sporirea mobilităţii forţei de muncă, 

 reducerea pierderilor şcolare, 

 diminuarea stării de defavorizare pe piaţa forţei de muncă a anumitor grupuri de 

populaţie ţintă, 

 sporirea satisfacţiei personale a muncii. 
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ASPECTE METODOLOGICE 
 

 

Modul de realizare a instrumentelor de evaluare 

 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei - Laboratorul de Orientare Şcolară şi Profesională - a 

iniţiat un proiect de cercetare al cărui obiectiv principal este stabilirea unui cadru obiectiv şi 

standardizat al (auto)evaluării activităţilor de Consiliere şi orientare derulate în Centrele de 

Asistenţă Psihopedagogică din România. În acest sens, a fost concepută o schiţă a unui 

instrument de (auto)evaluare, care a fost supusă atenţiei şi validării tuturor Centrelor Judeţene 

de Asistenţă Psihopedagogică din ţară, inclusiv Centrului Municipal de Asistenţă 

Psihopedagogică Bucureşti. Astfel, s-a solicitat colaborarea specialiştilor din aceste Centre 

pentru: 

 

 Ierarhizarea domeniilor propuse, în ordinea importanţei pentru (auto)evaluarea 

activităţii consilierului şcolar şi a instituţiei în care acesta lucrează. 

 

Acesta a fost primul pas şi a constat în ordonarea categoriilor de probleme / 

domeniilor supuse (auto)evaluării, inclusiv pe cele propuse de specialiştii din Centre, în 

funcţie de importanţa lor, acordând un număr de ordine (1 pentru cel mai important, 2 pentru 

următorul ca importanţă etc.). 

 

 Ierarhizarea, în cadrul fiecărui domeniu, a subdomeniilor (modalităţi practice de 

lucru, indicatori). 

 

Având în vedere domeniile de (auto)evaluare de mai sus, au fost propuse o serie de 

subdomenii, la care specialiştii din Centre au putut adăuga şi altele, considerate relevante 

pentru (auto)evaluarea activităţii de Orientare Şcolară şi Profesională / Consiliere şi orientare.  

Al doilea pas a constat în ordonarea subdomeniilor după importanţa lor, având în 

vedere şi pe cele propuse, acordând un număr de ordine (1 pentru cel mai important, 2 pentru 

următorul ca importanţă etc.). 
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 Sugestii asupra calificativelor şi propunerii de interpretare şi utilizare a 

(auto)evaluării / calificativelor obţinute în urma completării fişei de 

(auto)evaluare. 

 

 Alte sugestii şi completări. 

 

Specialiştii din Centrele Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică, respectiv din Centrul 

Municipal de Asistenţă Psihopedagogică Bucureşti, au făcut observaţii atât în ceea ce priveşte 

domeniile, criteriile, calificativele şi modalităţile de interpretare pentru (auto)evaluarea 

activităţii şi instituţiei în care lucrează consilierii şcolari, cât şi asupra: 

 Necesităţii luării în considerare şi a aspectului calitativ al activităţii de consiliere şi 

orientare şcolară, altfel existând riscul „sterilizării” procesului de (auto)evaluare, al 

realizării formale sau chiar al „trucării” rezultatelor pentru a obţine un punctaj final 

ridicat. 

 Necesităţii clarificării categoriilor de utilizatori ai instrumentului: consilierii şcolari din 

Centre / Cabinete de Asistenţă Psihopedagogică; profesori psihologi, pedagogi, sociologi. 

 Necesităţii definirii şi utilizării consecvente a prescurtărilor CAP (Centre de Asistenţă 

Psihopedagogică), CJAP (Centre Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică), CS/IAP 

(Centre Şcolare / Interşcolare de Asistenţă Psihopedagogică) etc. 

 Modalităţii de obţinere a punctajului final în urma completării Fişei de (auto)evaluare. 

 Modalităţii de (auto)evaluare (raport scris, completarea Fişelor de (auto)evaluare, comisii 

de evaluare etc.) 

 Modelelor alternative de Fişe de (auto)evaluare (BT, TM), precum şi trimiteri la Fişele de 

(auto)evaluare elaborate la întâlnirea de la Căldăruşani (august, 2001) de către 

coordonatorii Centrelor de Asistenţă Psihopedagogică din ţară. 

 

Menţionăm că au fost trimise propuneri ale Fişei de (auto)evaluare către toate Centrele 

de Asistenţă Psihopedagogică din ţară, răspunzând solicitărilor noastre 26 de judeţe. Toate 

sugestiile primite au fost utile pentru demersul final de elaborare a Fişei de (auto)evaluare a 

activităţii şi instituţiei în care lucrează consilierul şcolar. 

Varianta rezultată, ca urmare a răspunsurilor primite, a fost supusă discuţiilor 

specialiştilor din Laboratorul de Orientare Şcolară şi Profesională (Institutul de Ştiinţe ale 
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Educaţiei), cu luarea în considerare şi a unor propuneri venite din partea specialiştilor care 

lucrează în Centrele de Asistenţă Psihopedagogică din ţară sau din alte instituţii. 

 

 

Structura instrumentelor de evaluare 

 

Pentru (auto)evaluarea completă a activităţii consilierilor şcolari şi a instituţiilor în 

care aceştia lucrează, instrumentul cuprinde cinci domenii pentru F1 şi 3 domenii pentru F2, 

reprezentând categoriile de probleme supuse (auto)evaluării. Aceste domenii sunt:  

F1: 

 Activitatea de consiliere - beneficiari 

 Management 

 Diseminarea informaţiilor, promovarea imaginii 

 Participarea la activităţi în cadrul şcolii 

 Activităţi în afara şcolii 

F2:   

 Resurse umane 

 Resurse materiale 

 Activitatea consilierului 

 

Fiecare domeniu, la rândul său, conţine anumite subdomenii prin care se detaliază 

conţinutul domeniului respectiv. Numărul de subdomenii este diferit de la un domeniu la 

altul, în funcţie de elementele considerate esenţiale pentru o (auto)evaluare cât mai completă. 

Spre exemplu, domeniul Activitatea de Consiliere - Beneficiari cuprinde următoarele 

subdomenii: 

 Consilierea elevilor 

 Consilierea cadrelor didactice 

 Consilierea părinţilor 

 Activităţi OSP 

 Testare psihologică (numai pentru CJAP / CMAP) 
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Utilizarea instrumentelor de evaluare 

 

Pentru sporirea eficienţei activităţii consilierilor şcolari care îşi desfăşoară activitatea 

în Cabinetele Şcolare şi Interşcolare de Asistenţă Psihopedagogică (CSAP şi CIAP), în 

Centrele Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP) sau în Centrul Municipal de 

Asistenţă Psihopedagogică Bucureşti (CMAP Buc.), specialiştii Laboratorului de Orientare 

Şcolară şi Profesională din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti au elaborat 

două instrumente standardizate şi obiective de evaluare: 

 

Fişa de evaluare a activităţii profesorului consilier (F1); 

Fişa de evaluare instituţională, pentru cabinetul / centrul în care îşi desfăşoară activitatea 

profesorul consilier (F2). 

 

Ambele fişe de evaluare sunt structurate astfel: 

 

Caracteristici evaluate – reprezintă criteriile de performanţă considerate esenţiale pentru 

evaluarea activităţii / cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea profesorul consilier: 

 domeniile (notate cu majuscule şi cifre romane) 

Ex: I. ACTIVITATEA DE CONSILIERE - BENEFICIARI; 

 subdomeniile (notate cu litere italice şi cifre arabe) 

Ex: 1. Consilierea elevilor - individuală 

   - de grup); 

Punctaj etalon - punctajul maxim care poate fi obţinut pentru fiecare domeniu şi subdomeniu.  

- Pentru fiecare fişă de evaluare, există două coloane distincte cu punctaje etalon: o 

coloană cu punctajele la care se vor raporta profesorii consilieri din CJAP / CMAP, cealaltă 

conţinând punctajele etalon la care se vor raporta profesorii consilieri din CSAP / CIAP; 

- Există câteva porţiuni haşurate. Acestea indică faptul că nu se vor acorda puncte la 

respectivul domeniu / subdomeniu. 

Punctaj acordat - prin raportare la punctajul etalon, fiecare profesor consilier din CJAP / 

CMAP, respectiv CSAP / CIAP se va autoevalua (dacă profesorul consilier îşi va evalua 

singur performanţele) sau va fi evaluat (dacă evaluarea va fi efectuată de către coordonatorul 
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CJAP / CMAP). În cazul în care fişa este completată prin autoevaluare, coordonatorul CJAP / 

CMAP va avea dreptul să verifice corectitudinea punctajelor acordate. 

Total punctaj posibil - 100 de puncte pentru fiecare fişă de evaluare. 

Total punctaj obţinut - rubrică în care va fi calculat totalul punctajelor acordate prin evaluare 

sau autoevaluare. 

Transformarea punctajului obţinut în calificative - totalul punctajului obţinut va fi încadrat în 

unul din cele 4 intervalele prestabilite (aflate pe ultima pagină a fişelor de evaluare) şi astfel 

transformat în calificative (foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător). 

 

Fiecare profesor consilier din CSAP / CIAP respectiv CJAP / CMAP va avea obligaţia 

de a completa cele 2 fişe de evaluare la sfârşitul fiecărui an şcolar. Evaluarea va fi făcută fie 

de către profesorul consilier (prin autoevaluare), fie de către coordonatorul CJAP / CMAP.  

Pentru a putea fi verificată corectitudinea acordării punctajelor la cele două fişe de 

evaluare, în dosarul personal al consilierului trebuie să existe: 

Documente oficiale ale anului şcolar recent încheiat (raportul de activitate lunar / 

semestrial / anual, fişa postului, fişe de evaluare anterioare, fişele de anamneză ale 

beneficiarilor activităţii de consiliere). 

Evaluări ale beneficiarilor (elevi, cadre didactice, părinţi), evaluări făcute de către alţi 

colegi consilieri, evaluări sau caracterizări făcute de către coordonatorul CJAP / CMAP, 

evaluări făcute de către direcţia şcolii în care profesorul consilier îşi desfăşoară activitatea. 

Menţionăm că aceste evaluări vor trebui să fie adunate din timpul anului şcolar, pe formulare 

concepute de către profesorul consilier şi să vizeze aspectele în care acesta doreşte un 

feedback pentru propria activitate. 

 

Fişele de evaluare trebuie păstrate ca documente oficiale, servind ca instrumente de 

evaluare, control şi permanent feedback, atât pentru profesorul consilier, cât şi pentru orice 

supervizor sau autoritate din domeniul educaţional. 

 

1) Fişa de evaluare a activităţii profesorului consilier 

Această fişă va fi utilizată atât de către profesorii consilieri din CSAP / CIAP, cât şi de 

către profesorii consilieri din CJAP / CMAP. Ea nu va fi completată de către coordonatorul 

CJAP / CMAP, pentru evaluarea acestuia existând o fişă distinctă de evaluare. 
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Punctajele etalon acordate fiecărui domeniu / subdomeniu / criteriu au fost stabilite 

conform studiului realizat de specialiştii Laboratorului OSP din cadrul Institutului de Ştiinţe 

ale Educaţiei, prin aplicarea unor chestionare în CJAP / CMAP din ţară. Astfel,  

I. Activitatea de consiliere: 25p pentru CJAP / CIAP şi 40p pentru CJAP / CMAP, 

(considerat cel mai important indicator de performanţă); 

II. Management: 32p pentru CJAP / CMAP şi 25p pentru CSAP / CIAP; 

III. Promovarea imaginii, diseminare: 15p pentru CJAP / CMAP şi 13p pentru CSAP / 

CIAP; 

IV. Participarea la activităţi în cadrul şcolii: 12p pentru CJAP / CMAP şi 12p pentru 

CSAP / CIAP; 

V. Activităţi în afara şcolii: 16p pentru CJAP / CMAP şi 10p pentru CSAP / CIAP. 

 

2) Fişa de evaluare instituţională 

Această fişă va fi completată de către profesorii consilieri din CSAP / CIAP; 

profesorii consilieri din CJAP / CMAP nu vor trebui să completeze această fişă, ci doar 

coordonatorul CJAP / CMAP. 

Menţionăm că această fişă se referă la evaluarea cabinetului / Centrului în care îşi 

desfăşoară activitatea profesorul consilier şi nu la unitatea şcolară de care acesta aparţine. 

Această fişă va reda imaginea reală a condiţiilor şi facilităţilor pe care cabinetul le 

pune direct la dispoziţia profesorului consilier şi indirect la dispoziţia beneficiarilor serviciilor 

de consiliere. 

Considerăm că o astfel de fişă este necesară şi utilă pentru că, după cum se ştie, 

calitatea serviciilor de consiliere depinde în mare măsură de calitatea condiţiilor în care se 

desfăşoară această activitate (începând cu competenţa şi calificările profesorului consilier, 

până la confortul oferit de spaţiul şi instrumentele cu care acesta îşi desfăşoară activitatea).  

Punctajele etalon au fost stabilite, de asemenea, conform studiului realizat în CJAP / 

CMAP din ţară: 

I. Resurse umane (considerat cel mai important indicator al calităţii): 30p pentru CJAP 

/ CMAP şi 30p pentru CSAP / CIAP;  

II. Resurse materiale: 20p pentru CJAP / CMAP şi 20p pentru CSAP / CIAP; 

III. Activitatea consilierului: 50p pentru CJAP / CMAP şi 50p pentru CSAP / CIAP. 

 

Pentru a preîntâmpina eventualele dificultăţi care ar putea surveni în timpul 

completării celor două fişe de evaluare, vom prezenta un caz practic de realizare a evaluării. 
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Exemplificăm prin cazul unui profesor consilier debutant, care îşi desfăşoară 

activitatea într-un CSAP din municipiul Bucureşti. 

 

1. Fişa de evaluare a activităţii profesorului consilier (F1) 

  

Primul pas constă în completarea datelor de identificare: 

 

An şcolar: 2000-2001 

Numele şi prenumele: Andreea Ionescu 

Şcoala 205, sector 3, Bucureşti 

Încadrarea: profesor psiholog 

 

Pentru realizarea evaluării (sau autoevaluării) se va ţine cont de punctajele etalon din 

coloana specifică profesorilor CSAP / CIAP: 

 

Pentru primul domeniu al fişei: ACTIVITATEA DE CONSILIERE 

1. Consilierea elevilor. S-au acordat 10p pentru consiliere individuală din cele 12 posibile şi 

5p pentru consilierea de grup din cele 8 posibile, pentru că, în urma autoevaluării s-a 

considerat că aceste 2 activităţi nu au fost făcute la maximum de randament şi eficienţă. 

2. Consilierea cadrelor părinţilor. S-au acordat 2p pentru consiliere individuală din 3 posibile 

şi 1p pentru consilierea de grup din 2p posibile pentru că s-a lucrat cu părinţii, dar nu în toate 

cazurile care ar fi necesitat consiliere. În plus, s-au desfăşurat numai 2 şedinţe de consiliere de 

grup cu părinţii pe perioada întregului an şcolar. 

3. Consilierea cadrelor didactice. S-a acordat punctajul maxim atât la consilierea individuală, 

cât şi la cea de grup pentru că a existat o relaţie continuă cu cadrelor didactice din şcoală, atât 

pentru ameliorarea unor probleme personale ale acestora, cât şi pentru îmbunătăţirea relaţiei 

profesor-elev sau profesor-profesor. 

4. Activităţi OSP. S-a acordat punctajul maxim pentru că s-au desfăşurat în şcoală activităţi de 

informare şi aplicare de chestionare ori de câte ori a fost nevoie. 
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Nr. 

crt. 
 

CARACTERISTICI EVALUATE 

Punctaj etalon pentru: Punctaj 

acordat 
(evaluare / 
autoevaluare) 

Centre Judeţene 

/ Municipale de 

Asistenţă Psiho-

pedagogică 

Centre Şcolare 

/ Interşcolare 

de Asistenţă 

Psiho-

pedagogică 

I ACTIVITATEA DE CONSILIERE 

(BENEFICIARI ) 
25 p (total) 40 p (total)  

 1 Consilierea elevilor  10 p 20 p  

- individuală 6 12 10 
- de grup 4 8 5 

2 Consilierea părinţilor: 3 p 5 p  
- individuală 2 3 2 
- de grup 1 2 1 

3 Consilierea cadrelor didactice: 3 p 5 p  

 - individuală 2 3 3 
- de grup 1 2 2 

4 Activităţi de orientare şcolară şi 

profesională: 
6 p 10 p  

 - informare 3 5 5 
- aplicare de chestionare, inventare de interese / 

aptitudini 
3 5 5 

5 Testare psihologică  3 p   

 

TOTAL: 33p din 40 posibile 

 

Pentru cel de-al doilea domeniul al fişei: MANAGEMENT 

1. Evidenţa documentelor CSAP / CIAP. S-a acordat punctaj maxim la fiecare criteriu pentru 

că au fost realizate la timp toate documentele formale. 

2. Actualizarea şi utilizarea mapei cu instrumente a CSAP. S-au acordat 0,5p din 1 posibil 

pentru Elaborarea / achiziţionarea unor noi instrumente pentru ca a fost îmbogăţită mapa cu 

exerciţii/chestionare a cabinetului, dar nu au fost elaborate noi instrumente. S-au acordat 2p 

din 2p posibile pentru - Actualizarea şi utilizarea instrumentelor CJAP, pentru că au fost 

aplicate şi actualizate instrumentele la specificul fiecărui grup ţintă. 

3. Atragerea de resurse. Nu s-a acordat nici un punct pentru că nu au fost obţinute nici un fel 

de fonduri (sponsorizări, proiecte). 

4. Munca în reţea. S-a acordat punctajul maxim pentru că a existat o colaborare foarte bună 

atât în reţeaua de consiliere, cât şi cu instituţiile superioare sau cu ONG-uri. 

 

II MANAGEMENT 32 p (total) 25 p (total)  

 1 Evidenţa documentelor CJAP/ CSAP: 8 p 15 p  

- Planul managerial 3 6 6 
- Raportul de activitate lunar, semestrial, anual 2 5 5 
- Regulamentul de ordine interioară 1   
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- Fişa postului 1 2 2 
- Fişa de evaluare 1 2 2 

2 Actualizarea mapei cu instrumente de 

lucru a CJAP: 

5 p 3 p  

- Elaborarea / achiziţionarea unor noi instrumente 

de lucru 
2 1 0,5 

- Actualizarea şi utilizarea instrumentelor CJAP 3 2 1 

3 Sprijin, evaluare, perfecţionare: 8 p   

- Sprijin metodologic, furnizare de materiale şi 

informaţii, supervizare 
2   

- Monitorizarea activităţii CSAP, CIAP 2   

- Evaluări şi caracterizări pentru consilierii CSAP, 

CIAP 
1   

- Sprijin pentru înfiinţarea de noi CSAP, CIAP 1   

- Implicarea în organizarea de seminarii ale 

consilierilor, târguri educaţionale 
1   

- Organizarea de ateliere de lucru, activităţi de 

perfecţionare pentru consilierii CJAP, CSAP, CIAP 
1   

4 Atragerea de resurse: 5 p 2 p  

- Atragerea de sponsorizări, donaţii 2 1 0 
- Implicarea în diferite proiecte educaţionale (cu 

finanţare UE, BM etc.) 
3 1 0 

5 Munca în reţea: 6 p 5 p  

- Colaborare în reţeaua de consiliere;  2 2 2 
- Colaborare cu instituţiile coordonatoare (CJAP, 

CCD, ISJ/MB, MEC, ISE) 
2 2 2 

- Colaborare cu alte persoane şi instituţii / ONG-uri 1 2 2 
- Înscrierea în asociaţii locale, naţionale, 

internaţionale 
1   

 

TOTAL: 22,5p din 25 posibile 

 

Pentru domeniul PROMOVAREA IMAGINII, DISEMINARE 

1. Materiale informative, promoţionale. S-au acordat 3p din 4 posibile pentru Pliante, 

postere, afişe ale cabinetului pentru că au fost distribuite un număr mare de pliante ale 

cabinetului (nu au existat, în schimb, afişe sau postere). Nu s-a acordat nici un punct pentru 

Articole ziare, reviste (consilierul nu a publicat nimic) şi s-a acordat 1p din 1p posibil pentru 

Alte materiale pentru că au fost distribuite fiecărui profesor diriginte foi cu scopul şi 

obiectivele cabinetului de consiliere. 

2. Activităţi informative / ştiinţifice. S-au acordat 4p din 4 posibile pentru Studii, sondaje, 

cercetări pentru că au fost realizate o serie de sondaje pe problematici stabilite de MEC si ISJ, 

extinse apoi ca studii pilot la nivel de sector şi de capitală. Nu s-a acordat nici un punct la 

Broşuri, reviste editate, cărţi publicate şi la Interviuri radio, TV pentru că fiind debutant, 

consilierul nu a avut ocazia, experienţa şi timpul necesare pentru aceste activităţi. 
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III DISEMINAREA INFORMAŢIILOR, 

PROMOVAREA IMAGINII CJAP, 

CSAP, CIAP 

15 p (total) 13 p (total)  

 1 Materiale de informare şi promoţionale: 7 p 7 p  

- Pliante, postere, afişe ale CJAP, CSAP/CIAP 3 4 3 
- Articole ziare, reviste, broşuri 2 2 0 
- Adresă e-mail, pagina web 1   
- Alte materiale pentru sporirea vizibilităţii 1 1 1 

2 Activităţi informative /ştiinţifice: 8 p 6 p  

- Studii, sondaje, cercetări 5 4 4 
- Broşuri, reviste editate, cărţi publicate 2 1 0 
- Interviuri radio, TV  1 1 0 

 

TOTAL: 8p din 13 posibile 

 

 

Pentru domeniul PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL ŞCOLII 

S-a acordat punctajul maxim la cele 3 criterii pentru că a existat o bună colaborare cu şcoala, 

cadrele didactice şi colectivele de părinţi, consilierul desfăşurând periodic toate activităţile 

necesare. 

 

IV PARTICIPARE LA ACTIVITĂŢI ÎN 

CADRUL ŞCOLII 

12 p (total) 12 p (total)  

- Comisii metodice, administrative  4 6 6 
- Ore de dirigenţie 4 3 3 
- Lectorate cu părinţii 4 3 3 

 

TOTAL: 12p din 12 posibile 

 

Pentru PARTICIPARE LA ACTIVITĂŢI ÎN AFARA ŞCOLII 

1. S-au acordat 1p din 2 posibile pentru Participare la Sesiuni, simpozioane pentru că a fost o 

participare pasivă, fără susţinerea unor lucrări sau intervenţie la dezbateri. Pentru Programe 

educaţionale s-au acordat 0p din 2p posibile pentru că nu a existat implicarea consilierului 

într-un program educaţional. S-au acordat 2p pentru Lecţii deschise pentru că au existat 

participări la astfel de activităţi. 

2. Formare profesională. S-au acordat 2p din maximum posibile la Participare la cursuri de 

perfecţionare pentru că au fost efectuate 3 cursuri în cadrul CCD, CMAP şi un ONG 

specializat în sănătatea reproducerii. Nu s-au acordat puncte la celelalte 2 criterii, pentru că nu 

au fost desfăşurate cursuri pentru cadrele didactice din şcoală şi nici schimburi de experienţă 

sau stagii de mobilitate. 
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V ACTIVITĂŢI ÎN AFARA ŞCOLII 16 p (total) 10 p (total)  

 1 Colaborare cu ONG-uri şi alte instituţii: 

proiecte iniţiate, parteneriate, protocoale 

de colaborare 

5p   

2 Participare la: 5 p 6 p  

- Sesiuni ştiinţifice/simpozioane (cu participare 

activă: expuneri, dezbateri). 
2 2 1  

- Programe educaţionale pe diverse teme 1 2 0 
- Lecţii deschise 1 2 2 
- Inspecţii 1   

4 Formare profesională 6 p 4 p  

 - Participare la cursuri de perfecţionare (ISJ, ISE, 

CNROP, CCD, universităţi, alte organizaţii, ONG-

uri) 

2 2 2 

- Cursuri de perfecţionare / seminarii pentru cadre 

didactice, părinţi din şcoală, alte şcoli 
2 1 0 

- Schimburi de experienţă, stagii de mobilitate burse 2 1 0 

 

TOTAL: 5p din 10 posibile 

 

 

Punctajul final: 

 

TOTAL PUNCTAJ POSIBIL 100(total)  

TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT  80,5 

 

 

Punctajul obţinut se rotunjeşte spre limita superioară (dacă s-ar fi obţinut 80,3p, 

punctajul s-ar fi rotunjit spre limita inferioară, adică 80p). Punctajul final obţinut pentru 

activitatea consilierului este de 81p. 

 

 

Transpunerea punctajului în calificative: 

 

75 - 100 puncte - foarte bine 

50 - 74 puncte - bine 

25 - 49 puncte - satisfăcător 

0 - 24 puncte - nesatisfăcător 

 

Punctajul obţinut va fi încadrat într-unul dintre cele 4 intervale şi astfel se va obţine 

calificativul final al activităţii profesorului consilier pentru un an şcolar. În cazul nostru, 

punctajul obţinut, 81, se încadrează în intervalul 75-100, calificativul obţinut fiind “foarte 

bine”. 
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2. Fişa de evaluare instituţională (F2) 

 

Pentru completarea Fişei de evaluare instituţională, este necesar ca punctajul obţinut 

la completarea Fişei de evaluare a activităţii profesorului consilier să fie împărţit la 2. În 

cazul exemplului nostru, 81:2=41,5p. Punctajul se rotunjeşte spre limita superioară, 

obţinându-se 42p. Acesta va fi completat în ultima rubrică a Fişei de evaluare instituţională. 

 

Completarea datelor de identificare: 

 

An şcolar: 2000-2001 

Numele şi prenumele: Andreea Ionescu 

Şcoala 205, sector 3, Bucureşti  

Încadrarea: psiholog şcolar 

 

Pentru domeniul RESURSE UMANE 

1. Pentru subdomeniul Număr de consilieri, nu sunt prevăzute punctaje pentru profesorul din 

CSAP (porţiuni haşurate). 

2. Pentru criteriul Poziţia pe post, au fost acordate 5p, pentru că profesorul consilier a obţinut 

titularizarea în urma concursului pe post. 

3. A fost acordat 1p la subdomeniul Vechimea în consiliere, pentru că profesorul consilier nu 

are experienţă în consiliere, fiind primul an în care practică această meserie.  

4. Pentru Vechimea în învăţământ se acordă 1p pentru că profesorul consilier nu are o 

experienţă în domeniu, fiind primul an de muncă în sistemul educaţional. 

5. La criteriul Studii postuniversitare a fost evaluate cu 3p criteriul Masterat, pentru că 

profesorul consilier este absolvent al unui program de master în Psihologie organizaţională şi 

cu 3p criteriul Cursuri de formare, pentru că profesorul consilier a urmat în cursul anului 

şcolar 3 cursuri de formare. 

6. La criteriul Gradele didactice a fost obţinut 1p, pentru că profesorul consilier nu are grade 

didactice. 
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Nr. 

crt. 

 

CARACTERISTICI EVALUATE 
Punctaj etalon pentru: Punctaj 

acordat 
(evaluare / 

autoevaluare) 

Centre Judeţene 

/ Municipal de 
Asistenţă 

Psihopedagogic

ă (CJAP / 
CMAP) 

Cabinete Şcolare / 

Interşcolare de 
Asistenţă 

Psihopedagogică 

(CSAP / CIAP) 

I RESURSE UMANE 30 p 30 p  

 1 Număr de consilieri în CJAP: 4 p   

- 4 – 5 (sau mai mulţi) 4  

 - 2 - 3 3  
- 1 2  

2 Poziţia pe post pentru: 3 p 5 p  

CJAP / CMAP:    

- toţi titulari / detaşaţi 3  

 
- doi sau mai mulţi titulari / detaşaţi restul suplinitori 2  
- un titular / detaşat, restul suplinitori 1  
- toţi suplinitori 0  
CSAP / CIAP:    

- titular  5 

5 - detaşat  3 
- suplinitor  1 

3 Vechimea în consiliere pentru: 3 p 4 p  
CJAP / CMAP:    
- cel puţin o persoană cu vechime de peste 3 ani 3  

 - cel puţin o persoană cu vechime între 1 şi 3 ani 2  
- toţi debutanţi 1  
CSAP / CIAP:    
- peste 5 ani   4 

1 - 1-5 ani  2 
- debutat  1 

4 Vechimea în învăţământ pentru 3 p 4 p  
CJAP / CMAP:    
- cel puţin o persoană cu vechime de peste 5 ani 3  

 - cel puţin o persoană cu vechime între 1 şi 5 ani 2  
- toţi debutanţi 1  

 

CSAP / CIAP:    
- peste 5 ani   4 

1 - 1-5 ani  2 
- debutat  1 

5 Studii post-universitare: 9 p 10 p  

- Doctorat (Pentru Doctorat cu diplomă se acordă punctaj 

maxim; pentru un Doctorat în desfăşurare, se acordă două 

puncte). 

3 4 0 

- Masterat (Pentru Masterat cu diplomă se acordă punctaj 

maxim; pentru un Masterat în desfăşurare, se acordă două 

puncte). 

3 3 3 

- Cursuri de formare (OSP etc.) 3 3 3 

6 Gradele didactice  6 p 7 p  
CJAP: se acordă punctajul specificat pentru fiecare 

persoană cu grad, până la maxim 6 puncte 
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- gradul I 2  

 
- gradul II 1.5  
- definitivat 1  
- debutant 0,5  

 CSAP / CIAP:    

 - gradul I  7 

1 
 - gradul II  5 

 - definitivat  2 

 - debutant  1 

7 Personal auxiliar 2 p   
- secretară 1   
- laborantă 1   

 

TOTAL: 14p din 30 posibile 

 

 

Pentru domeniul RESURSE MATERIALE 

1. Pentru Spaţiu s-au acordat 0,5 p pentru că există o singură sală pentru activitatea de 

consiliere şi 1,5p pentru că suprafaţa acesteia este mai mică de 8mp. 

2. Pentru Mobilier s-au acordat 3p din 3p posibile, cabinetul fiind dotat cu masă, scaune, 

mochetă, cuier şi rafturi. 

3. Pentru Echipament birotică s-au acordat 2p din 3p posibile, pentru că profesorul consilier 

are acces numai la telefon şi copiator. 

4. Pentru Materiale s-au acordat 3p din 3p posibile pentru că există în cabinet ziare şi broşuri, 

pliante şi afişe. 

5. Pentru Instrumente de specialitate s-au acordat 5p din 5p posibile pentru că există fişe 

psihopedagogice, chestionare şi teste. 

6. Pentru Consumabile s-au acordat 2p din 2p posibile, pentru că există dotarea necesară din 

acest punct de vedere. 

 

II RESURSE MATERIALE 20 p 20 p  

 1 Spaţiu 4  4   

- Număr de săli pentru consiliere individuală / de grup 1,5 2  

- 2 sau mai multe 1 1,5 
0,5 

- 1 0,5 0,5 
- Suprafaţă (totală) 1,5 2  
- mai mare de 8 m² 1 1,5 

1,5 
- mai mică de 8 m² 0,5 0,5 
- Birou 0,5   
- Secretariat 0,5   
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2 Mobilier: birou, mese, scaune, fotolii, rafturi, 

dulap, mochetă, cuiere 
CJAP: În cazul în care există cel puţin cinci din 

echipamentele menţionate, se acordă punctaj maxim, pentru 

trei sau mai puţine se acorda 2 puncte, dacă nu există 

echipamente, punctajul este nul. 

CSAP / CIAP: În cazul în care există cel puţin patru piese din 

mobilierul menţionat se acordă punctaj maxim, pentru două se 

acorda 2 puncte, dacă nu există mobilier, punctajul este nul. 

3 p 3 p 3 

3 Echipament birotică: telefon, fax, calculator, 

imprimantă, copiator, programe informatizate, 

conexiune Internet, televizor, video, retroproiector  
CJAP: În cazul în care aveţi acces la cel puţin şase din 

echipamentele menţionate se acordă punctaj maxim, pentru 

accesul la patru sau mai puţine se acorda 2 puncte, dacă nu 

aveţi acces la nici un echipament punctajul este nul. 

CSAP / CIAP: În cazul în care aveţi acces la cel puţin patru 

din echipamentele menţionate se acordă punctaj maxim, 

pentru accesul la cel puţin două se acorda 2 puncte, dacă nu 

aveţi acces la nici unul din echipamente, punctajul este nul. 

3 p 3 p 2 

4 Materiale: cărţi de specialitate, ziare şi broşuri, 

pliante, afişe, CD-uri, casete video, dischete) 
CJAP: În cazul în care există cel puţin cinci tipuri din 

materialele menţionate, se acordă punctaj maxim, pentru trei 

sau mai puţine se acordă 2 puncte, dacă nu există materiale, 

punctajul este nul. 

CSAP / CIAP: În cazul în care există cel puţin trei tipuri din 

materialele menţionate se acordă punctaj maxim, pentru un 

singur tip de materiale se acordă 2 puncte, dacă nu există 

materiale, punctajul este nul. 

3 p 3 p 3 

5 Instrumente de specialitate: fişe 

psihopedagogice, teste, chestionare, teste / 

chestionare pe calculator, profile ocupaţionale, 

baze de date pe calculator, aparatură de testare 

psihologică 
CJAP / CMAP: În cazul în care există cel puţin cinci tipuri 

din instrumentele menţionate, se acordă punctaj maxim, 

pentru două tipuri de instrumente se acorda 2 puncte, dacă nu 

există instrumente, punctajul este nul. 

CSAP / CIAP: În cazul în care există cel puţin trei tipuri din 

instrumentele menţionate se acordă punctaj maxim, pentru un 

singur tip de instrumente se acorda 2 puncte, dacă nu există 

instrumente, punctajul este nul. 

5 p 5 p 5 

6 Consumabile: hârtie, creioane colorate, plastilină, 

pix-uri, markere, foi flipchart, dosare, mape 

transparente etc. 
CJAP: În cazul în care există cel puţin şase tipuri din 

consumabilele menţionate, se acordă punctaj maxim, pentru 

un patru tipuri de consumabile sau mai puţine se acorda 1 

punct, dacă nu există consumabile, punctajul este nul. 

CSAP / CIAP: În cazul în care există cel puţin cinci tipuri din 

consumabilele menţionate se acordă punctaj maxim, pentru un 

trei tipuri de instrumente se acorda 1 punct, dacă nu există 

consumabile, punctajul este nul. 

2 p 2 p 2 

 

TOTAL: 17p din 22 posibile 

 

 

Pentru ACTIVITATEA CONSILIERULUI au fost acordate 41p, conform calculului 

făcut în urma completării Fişei de evaluare a activităţii profesorului consilier. 
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III ACTIVITATEA CONSILIERULUI 
(Acest punctaj se va acorda în funcţie de rezultatul 

completării fişei de evaluare a activităţii 

consilierului F 1 şi împărţirea punctajului obţinut 

la 2). 

50 p 50 p 41 

 

 

TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT: 72p 

 

Transpunerea punctajului în calificative: 

 

75-100 puncte - foarte bine 

50- 74 puncte - bine 

25- 49 puncte - satisfăcător 

 0-  24 puncte - nesatisfăcător 

 

Rezultatul total obţinut la completarea Fişei de evaluare instituţională va fi încadrat 

intr-unul dintre cele 4 intervale, obţinându-se astfel, calificativul acordat Cabinetului de 

consiliere. În cazul nostru, 72p se încadrează în intervalul 50p-74p, şi deci se obţine 

calificativul „ bine”. 

 

Ambele fişe de evaluare vor fi păstrate în dosarul personal al profesorului consilier, 

întrucât constituie un indicator al eficienţei activităţii şi a cabinetului în care profesorul 

consilier îşi desfăşoară activitatea. De asemenea, oferă un real ajutor pentru controlul şi 

măsurarea progresului sau regresului, iar prin aceasta, de revizuire / ameliorare a punctelor 

slabe şi de menţinere / îmbunătăţire a punctelor tari ale profesorului consilier sau ale 

cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea.  
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ANEXA 1 
 

 

 

Scrisoarea către Coordonatorii Centrelor Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică şi 

Chestionarul cu privire la Evaluarea activităţii consilierilor şi instituţiilor de Consiliere a 

Carierei. 

 

Tabelele 1- 12 conţinând prelucrarea răspunsurilor la chestionarul cu privire la Evaluarea 

activităţii consilierilor şi instituţiilor de Consiliere a Carierei. 
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INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Str. Ştirbei Vodă, nr. 37, RO - 70732 Bucureşti 

Tel. 40 1 313 64 91           Fax: 40 1 312 14 47 

E-mail: jigau@ise.ro 

 

 

Stimaţi colegi, 

 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei - Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională - a 

iniţiat un proiect de cercetare al cărui obiectiv principal este stabilirea unui cadru obiectiv şi 

standardizat al Evaluării activităţilor de consiliere şi orientare derulate în Centrele de 

Asistenţă Psihopedagogică. 

În acest sens, vă solicităm colaborarea rugându-vă să sugeraţi criterii, modalităţi 

practice de lucru, indicatori etc., care să conducă la o evaluare completă a activităţii 

consilierilor şcolari şi instituţiilor în care aceştia lucrează. Primul pas constă în ordonarea 

categoriilor de probleme supuse evaluării, inclusiv pe cele propuse de dv., în funcţie de 

importanţa lor, acordând un număr de ordine (1 pentru cel mai important, 2 pentru următorul 

ca importanţă etc.). 

 

DOMENII DE EVALUAT Ordinea importanţei 

Resurse umane (calificarea personalului angajat)  

Resurse materiale (baza materială)  

Activităţi de Consiliere şi orientare  

Beneficiarii consilierii: elevi, profesorii şi părinţii  

Activităţi de informare, prezentare, publicitate, diseminare  

Activităţi în cadrul şcolii  

Activităţi în afara şcolii  

Managementul activităţii CAP / CISAP / CIO / CICP  

(Altele, propuse de dv.):  

  

  

 

Având în vedere domeniile de evaluare de mai sus, vă propunem o serie de criterii, în 

cele ce urmează, la care puteţi adăuga şi altele pe care le consideraţi relevante pentru 

evaluarea activităţii de Orientare Şcolară şi Profesională / Consiliere şi orientare. Al doilea 

pas constă în ordonarea criteriilor propuse după importanţa lor, având în vedere şi pe cele 
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propuse de dv., acordându-le un număr de ordine (1 pentru cel mai important, 2 pentru 

următorul ca importanţă etc.). 

Precizăm că, în final, acest instrument va fi utilizat atât pentru evaluarea instituţională 

(Centre de Asistenţă Psihopedagogică, Centre de Informare şi Orientare, Centre de Informare 

şi Consiliere Profesională), cât şi pentru (auto)evaluarea individuală a activităţii consilierilor. 

 

 

Date generale despre CJAP / CISAP 

 Adresa:  

 Localitatea:...............................Strada:................................Nr.:......... 

 Telefon: (cu prefix)................. Fax:......................... 

 E-mail:......................... Web site: ....................................... 

 Anul înfiinţării:............................ 

 Număr total de persoane / consilieri ............................, din care, cu: 

 Studii superioare:......................... 

 Studii medii:................................ 

 Gradele didactice ale membrilor CJAP:  

 Stagiar:.................................. 

 Definitiv:............................... 

 II:.............................. 

 I:............................... 

 Structura organizatorică (sectoare, compartimente, secţii, grupuri de lucru etc.): 

.....................................................................................................................................

......…………………………………………………………………………………... 

 Numărul de centre / cabinete şcolare / interşcolare de Asistenţă Psihopedagogică 

din judeţ: ........................ 

 Limbi străine cunoscute de membrii CJAP (număr de persoane): 

 

 

 Foarte bine  Bine Satisfăcător 

Engleză    

Franceză    

Germană    

Italiană    

Spaniolă    

Rusă    

Alte limbi (care?)    

    

 

 

RESURSE UMANE 

Criterii Ordinea importanţei 

Număr de consilieri (psihologi, pedagogi, sociologi etc)  

Personal auxiliar  

Colaboratori  

Pregătirea de bază în domeniul socio-uman  

Pregătire de bază în alte domenii  
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Studii postuniversitare: doctorat  

Studii postuniversitare: cursuri de formare  

Studii postuniversitare: studii aprofundate, master  

Studii postuniversitare: cursuri OSP  

Grad didactic: definitivat  

Grad didactic: II  

Grad didactic: I  

Cu studii în conformitate cu cadrul legal de funcţionare a CAP / apropiate 

ca profil / diferite 

 

  

  

 

 

RESURSE MATERIALE 

Criterii Ordinea importanţei 

Mobilier  

Săli de examinare  

Calculatoare  

Programe informatizate de consiliere şi orientare şcolară şi profesională  

Conexiune Internet, adresă e-mail şi web site-ul unităţii   

Conexiune în reţea internă a calculatoarelor  

Imprimantă   

Fotocopiator  

Aparat video  

Televizor   

Teste de personalitate  

Chestionare de interese  

Profile ocupaţionale  

  

  

 

 

ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

Criterii Ordinea importanţei 

Consultaţii individuale  

Activităţi de grup  

Şedinţe cu părinţii  

Testare psihologică efectuată de psihologii CJAP  

Activităţi de informare profesională  

Selecţia elevilor pentru clase speciale  

Consultaţii acordate profesorilor  

  

  

 

 

BENEFICIARII CONSILIERII: ELEVI, PROFESORI, PĂRINŢI 

Criterii Ordinea importanţei 

Număr de elevi consiliaţi individual în timpul unui an şcolar  

Număr de elevi consiliaţi prin activităţi de grup în timpul unui an şcolar  

Număr de elevi cu rezultate şcolare slabe consiliaţi  

Număr de elevi aflaţi în pericol de abandon şcolar consiliaţi  

Număr de elevi consiliaţi în vederea reorientării profesionale  

Număr de profesori cu care s-a discutat (individual şi/sau colectiv)  
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Număr de părinţi cu care s-a discutat (individual şi/sau colectiv)  

Număr de elevi cu tulburări de comportament consiliaţi  

Număr de elevi cu diferite stări de handicap consiliaţi  

Număr de elevi examinaţi individual cu teste psihologice (efectuate numai 

de psihologii CJAP ) şi chestionare de interese 

 

Număr de elevi examinaţi colectiv cu teste psihologice (efectuate numai de 

psihologii CJAP ) şi chestionare de interese 

 

  

  

 

 

ACTIVITĂŢI DE PREZENTARE, PUBLICITATE, DISEMINARE, INFORMARE 

Criterii Ordinea importanţei 

Număr de studii şi/sau articole publicate în reviste de specialitate şi 

tematica 

 

Număr de postere elaborate şi tematica  

Număr de broşuri de prezentare elaborate   

Număr de diferite pliante elaborate şi tematica  

Interviuri acordate în presa audio-vizuală sau scrisă şi tematica  

Informarea beneficiarilor, a autorităţilor locale şi mass-media cu privire la 

oferta de servicii ale CJAP sau CISAP 

 

Elaborarea de publicaţii periodice ale CJAP  şi distribuirea lor 

beneficiarilor locali şi celorlalte CJAP din toate judeţele ţării 

 

  

 

 

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL ŞCOLII 

Criterii Ordinea importanţei 

Predarea ariei curriculare Consiliere şi orientare  

Ajutor acordat profesorilor care predau disciplina „Consiliere şi orientare”  

Informare cu privire la numărul de locuri din diferite unităţi de învăţământ  

Informare cu privire la posibilităţile de găsire a unui loc de muncă  

Participarea la consiliile elevilor  

Participarea la Consiliul Administrativ al şcolii  

Prezentarea tehnicilor de găsire a unui loc de muncă  

Publicarea unei cărţi (autor unic, colectiv)  

Stabilirea de parteneriate, colaborări cu şcoli, universităţi, ONG-uri, alte 

CJAP pentru realizarea unor proiecte comune 

 

Alte activităţi specifice Consilierii şi orientării (de precizat care)  

  

  

 

 

ACTIVITĂŢI ÎN AFARA ŞCOLII 

Criterii Ordinea importanţei 

Organizarea şi / sau participarea la cursuri de perfecţionare organizate de 

universităţi / ISE / CNROP etc. 

 

Organizarea şi/sau participarea la programe de prevenire, reducere / 

diminuare a abandonului şcolar şi absenteismului, abuzului adulţilor asupra 

copiilor (sexual, bătaie, comportament necivilizat etc.) 

 

Organizarea şi/sau participarea la formarea psihopedagogică a cadrelor 

didactice din alte şcoli 

 

Participarea la activităţile de formare continuă organizate de CCD / CAP  
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din alte judeţe sau Ministerul Educaţiei, universităţi etc. 

Participarea la inspecţii şcolare  

Participarea la reuniuni ştiinţifice, seminarii, ateliere de lucru, sesiuni de 

comunicări 

 

Stabilirea de parteneriate şi proiecte comune cu alte instituţii, ONG-uri 

care acţionează în planul prevenirii delicvenţei juvenile, consumului de 

droguri, alcoolismului etc. 

 

  

 

 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII CAP  / CJAP  / CISAP  

Criterii Ordinea importanţei 

Elaborarea proiectului managerial / de lucru al Centrului / Cabinetului 

(aspecte privind coerenţa şi realismul) 

 

Elaborarea unui web site al CJAP  

Elaborarea unui pliant al CJAP cu oferta acestuia şi difuzarea sa în şcoli  

Ţinerea evidenţei activităţilor CJAP, a consultaţiilor şi seminariilor 

organizate 

 

Coordonarea activităţii CISAP: sprijin metodologic, participarea la 

activităţi, furnizarea de materiale, realizarea de proiecte comune 

 

Susţinerea unor serii de articole în presa scrisă şi emisiuni de profil la radio  

Sprijinirea de noi unităţi şcolare pentru înfiinţarea de noi CISAP  

Sprijinirea, evaluarea, controlul, îndrumarea consilierilor din unităţilor 

coordonate (din CJAP, CISAP) 

 

Elaborarea anuală a Raportului de activitate şi de evaluare a CJAP şi de 

rapoarte periodice pe diferite teme pentru sprijinirea activităţii de decizie a 

Inspectoratului Şcolar, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

 

Implicarea CJAP ca partener sau promotor în diferite proiecte finanţate de 

Uniunea Europeană (Leonardo, Socrates)  

 

Atragerea de sponsorizări, donaţii etc. în beneficiul CJAP, şcolilor  

Utilizarea raţională, în funcţie de obiective şi priorităţi a resurselor 

financiare şi materiale (bugetare şi extrabugetare)  

 

Întocmirea / actualizarea documentelor curente ale activităţii curente a 

CJAP: fişa postului, codului deontologic, a regulamentului muncii în CJAP 

şi CISAP, a proiectelor anuale de activitate, activităţilor de teren 

 

Organizarea de seminarii ştiinţifico-metodologice în plan judeţean, zonal, 

naţional 

 

Organizarea / reorganizarea resurselor umane şi a celor materiale 

disponibile, în mod flexibil, în funcţie de nevoile dinamice ale 

beneficiarilor (muncă de laborator, de teren, activităţi publice, de 

cercetare) 

 

Organizarea de activităţi periodice de amploare: târguri educaţionale, 

seminarii anuale / semestriale al consilierilor etc. 

 

Monitorizarea activităţii CJAP şi CISAP din judeţ  

Organizarea de baze de date şi programe informatizate de lucru în domeniu   

Organizarea de stagii de perfecţionare a membrilor CJAP (metode şi 

tehnici de lucru în consilierea carierei, limbi străine, managementul 

proiectelor etc.) 

 

Organizarea de stagii de perfecţionare consilierilor locali / profesorilor care 

predau aria curriculară Consiliere şi orientare (întocmirea suporturilor de 

curs, materiale auxiliare, evaluare finală) 

 

Organizarea de schimburi de experienţă pentru diseminarea bunelor 

practici în domeniu 

 

Organizarea de activităţi specifice menite să ducă la sporirea vizibilităţii şi  
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autorităţii ştiinţifice şi profesionale a CJAP 

Iniţierea de proiecte (promotor) sau participarea (ca partener) la diferite 

proiecte cu finanţare europeană, zonală, naţională, locală 

 

  

  

 

 

CADRUL PROFESIONAL 

Criterii Ordinea importanţei 

Crearea / adaptarea / etalonarea de instrumente psihologice de evaluare, 

chestionare de sondaj a intereselor profesionale sau aptitudinilor 

 

Publicarea de materiale de informare, specifice Consilierii şi orientării, în 

publicaţii ale CJAP, reviste de specialitate, presa locală, presa naţională 

 

Efectuarea de activităţi de cercetare – cu arii de extindere variabile şi cu 

diferite obiective, de către CJAP sau în colaborare cu ISE 

 

Realizarea periodică de sondaje la nivelul elevilor, părinţilor, agenţilor 

economici locali etc. pentru fundamentarea politicilor educaţiei şi formării 

pe plan local în şcolile profesionale şi de ucenici şi pentru conturarea 

realistă a cifrelor de şcolarizare pe profile de pregătire solicitate de piaţa 

forţei de muncă 

 

Calitatea unor persoane din CJAP de membru în echipe de evaluare / 

control / îndrumare ale Inspectoratului Şcolar Judeţean 

 

Calitatea unor persoane din CJAP de membru în asociaţii profesionale 

naţionale sau locale 

 

Numărul de burse de studii / stagii de mobilitate în străinătate sau în ţară 

obţinute de unele persoane din CJAP 

 

  

  

 

 

(Alt domeniu al evaluării şi criteriile propuse de dv.) 

Criterii Ordinea importanţei 

  

  

  

 

 

(Alt domeniu al evaluării şi criteriile propuse de dv.) 

Criterii Ordinea importanţei 

  

  

  

 

Calificative: 

Foarte bine 81-100 

Bine 61-  80 

Satisfăcător 51-  60 

Nesatisfăcător   0-  50 
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Propunerea de interpretare şi utilizare a evaluării / calificativelor obţinute dată de echipa ce 

realizează acest instrument este următoarea: 

 Obţinerea de către un consilier a calificativului „Nesatisfăcător” la evaluarea 

anuală duce la declararea postului său ca vacant. 

 Obţinerea de către coordonatorul unui CJAP sau CISAP a calificativului 

„Nesatisfăcător” la evaluarea anuală duce la eliberarea sa din funcţie şi interzicerea 

ocupării acesteia pentru o perioadă de minim doi ani. 

 Un CJAP sau CISAP care primeşte calificativul „Nesatisfăcător” la două evaluări 

anuale consecutive se reorganizează în întregime, prin iniţierea unui nou concurs 

de ocupare a posturilor la care pot fi reprimiţi maximum 50% din foştii ocupanţi ai 

acestora). 

 Un CJAP sau CISAP care primeşte calificativul „Foarte bine” la două evaluări 

anuale consecutive este menţionat în Raportul anual al Inspectoratului Şcolar 

Judeţean şi se acordă membrilor centrului / cabinetului - în mod diferenţiat, în 

funcţie de contribuţia la acest rezultat - un spor salarial sau alte beneficii. 

 Obţinerea calificativului „Satisfăcător” de către un consilier / coordonator / centru 

înseamnă acumularea unui minim profesional şi lipsa unor abilităţi importante, 

ceea ce duce la nevoia de perfecţionare şi îmbunătăţire a activităţii de consiliere. 

 Obţinerea calificativului „Bine” de către un consilier / coordonator / centru 

înseamnă desfăşurarea activităţilor de consiliere la standarde medii de 

profesionalism şi eficienţă, cu recomandarea perfecţionării activităţii. 

 

Vă mulţumim şi aşteptăm răspunsul dv. - consemnat chiar pe acest chestionar - până la 

30 septembrie 2001, la adresa sus-menţionată. 

 

Mihai Jigău,  

Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
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Tabel 1 

 

CADRUL PROFESIONAL 

 
Judeţul 

 

Criterii 

Ordinea importanţei Total 

pct/crit 

AB AR AG B BN BT BV BR BZ CS CJ CT DB GR GJ HR IS NT PH SM SJ SB SV TR TM  

Crearea / adaptarea / etalonarea de 

instrumente psihologice de evaluare, 

chestionare de sondaj a intereselor 

profesionale sau aptitudinilor 

5 4 1 4 1 6 1 1 2 4 3 2 3 1 1 0 3 1 4 4 1 7 5 1 0 65 

Publicarea de materiale de informare, 

specifice Consilierii şi Orientării, în publicaţii 

ale CJAP , reviste de specialitate, presa 

locală, presa naţională 

1 3 2 1 2 2 4 4 4 2 2 4 2 3 2 0 3 2 1 3 2 2 3 2 0 56 

Efectuarea de activităţi de cercetare – cu arii 

de extindere variabile şi cu diferite obiective, 

de către CJAP  sau în colaborare cu ISE 

6 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 4 6 3 0 2 4 2 2 6 3 5 4 0 72 

Realizarea periodică de sondaje la nivelul 

elevilor, părinţilor, agenţilor economici locali 

etc. pentru fundamentarea politicilor educaţiei 

şi formării pe plan local în şcolile 

profesionale şi de ucenici şi pentru conturarea 

realistă a cifrelor de şcolarizare pe profile de 

pregătire solicitate de piaţa forţei de muncă 

2 1 4 3 5 1 2 2 1 6 4 5 1 2 4 0 1 3 3 1 3 1 1 3 0 59 

Calitatea unor persoane din CJAP  de membru 

în echipe de evaluare / control / îndrumare ale 

Inspectoratului Şcolar Judeţean 

4 5 7 4 4 4 5 5 5 3 7 7 6 5 5 0 5 6 7 5 4 6 6 5 0 120 

Calitatea unor persoane din CJAP  de membru 

în asociaţii profesionale naţionale sau locale 

3 7 5 3 6 5 6 7 7 5 5 6 5 4 6 0 6 7 5 6 5 5 6 7 0 127 

Numărul de burse de studii / stagii de 

mobilitate în străinătate sau în ţară obţinute de 

unele persoane din CJAP  

7 6 6 2 7 7 7 6 6 7 6 3 7 7 7 0 7 5 6 7 7 4 7 6 0 140 
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Tabel 2 

 

ALTE DOMENII PROPUSE 

 
Judeţul 

 

Domenii 

Ordinea importanţei 

AB BN BT CT IS PH SB SV TR 

Colaborare şi supervizare în reţea ☺         

Iniţiativă personală creatoare  ☺        

Raporturi cu CCD, ISJ  ☺        

Prezenţa la formare continuă  ☺        

Climatul organizaţiei   ☺       

Relaţiile interumane în interiorul instituţiei   ☺       

Comunicarea managerială   ☺       

Imagine publică   ☺       

Prestigiul persoanei-instituţiei   ☺       

Impactul strategiilor de formare iniţiate de 

CJAP 

   ☺      

Autofinanţare    ☺      

Activităţi cu părinţii     ☺     

Activitatea de predare la clasă      ☺    

Calificativul anual      ☺    

Rezultate obţinute la concursuri şcolare      ☺    

Reflectarea activităţii şi cunoştinţelor 

profesionale ale psihopedagogilor în 

conştiinţa personalităţii personale 

      ☺   

Parteneriate, proiecte comune cu alte 

instituţii, ONG-uri 

       ☺  

Calitatea muncii prestate         ☺ 
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Tabel 3 

 

DOMENII DE EVALUAT 

 
Judeţul 

 

Criterii 

Ordinea importanţei Total 

pct/crit 

AB AR AG B BN BT BV BR BZ CS CJ CT DB GR GJ HR IS NT PH SM SJ SB SV TR TM TL  

Resurse umane (calificarea 

personalului angajat) 

1 1 1 1 6 6 1 2 3 3 2 2 3 1 3 0 5 0 0 6 4 1 1 0 0 5 58 

Resurse materiale (baza materială) 5 4 4 3 7 7 4 7 4 2 4 3 5 7 8 0 6 0 0 8 3 8 2 0 0 6 107 

Activităţi de Consiliere şi 

orientare 

3 3 3 2 1 2 3 3 1 7 3 8 2 3 1 0 1 0 0 2 1 2 4 0 0 1 56 

Beneficiarii consilierii: elevi, 

profesorii şi părinţii 

4 8 2 4 3 4 2 6 5 8 5 5 1 4 2 0 3 0 0 1 2 3 5 0 0 2 79 

Activităţi de informare, 

prezentare, publicitate, diseminare 

8 5 6 6 2 3 5 8 6 6 7 4 7 8 4 0 4 0 0 3 6 6 8 0 0 4 116 

Activităţi în cadrul şcolii 6 6 5 8 4 6 6 4 7 4 6 7 6 5 6 0 7 0 0 5 7 4 7 0 0 3 119 

Activităţi în afara şcolii 9 7 8 7 5 5 7 5 8 5 8 6 8 6 5 0 6 0 0 7 8 5 6 0 0 8 139 

Managementul activităţii CAP  / 

CISAP  / CIO / CICP 

2 2 7 5 8 1 8 1 2 1 1 1 4 2 7 0 8 0 0 4 5 7 3 0 0 7 86 

(Altele, propuse de dv.): 

- colaborare şi supervizare în reţea 

- iniţiativă personală 

- raporturile cu CCD, ISJ… 

- parteneriate 

 

7 

    

 

10 

9 

     

 

 

 

9 

             

 

 

 

9 
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Tabel 4 

 

RESURSE UMANE 

 
Judeţul 

 

Criterii 

Ordinea importanţei Total 

pct/crit 

AB AR AG B BN BT BV BR BZ CS CJ CT DB GR GJ HR IS NT PH SM SJ SB SV TR TM TL  

Număr de consilieri (psihologi, 

pedagogi, sociologi etc.) 

2 1 1 2 0 1 4 2 1 1 1 6 12 1 1 0 2 2 2 10 1 2 1 6 0 2 64 

Personal auxiliar  12 8 13 7 0 2 9 10 6 4 10 7 11 11 9 0 2 3 13 12 3 13 6 5 0 5 181 

Colaboratori 11 12 3 13 0 3 10 5 7 5 12 4 9 12 7 0 8 4 5 11 2 8 11 8 0 4 174 

Pregătirea de bază în domeniul socio-

uman 

3 3 2 1 0 4 2 11 2 2 11 5 2 2 2 0 4 1 1 1 4 1 10 1 0 1 76 

Pregătire de bază în alte domenii 13 13 12 12 0 9 13 13 3 13 13 3 13 13 10 0 1 13 12 9 5 7 12 0 0 13 225 

Studii postuniversitare: doctorat 4 7 5 11 0 5 8 12 3 12 3 2 10 5 11 0 6 11 10 8 8 11 9 0 0 12 173 

Studii postuniversitare: cursuri de 

formare 

10 6 8 3 0 0 7 3 3 11 9 1 4 4 12 0 7 10 4 3 6 5 4 4 0 8 132 

Studii postuniversitare: studii 

aprofundate, master 

5 5 6 4 0 6 6 4 3 10 4 8 3 3 6 0 5 5 11 2 7 4 3 3 0 6 119 

Studii postuniversitare: cursuri OSP 6 2 7 5 0 7 3 6 4 6 8 10 5 6 8 0 6 9 6 4 4 3 5 2 0 7 129 

Grad didactic: definitivat 9 11 11 6 0 10 5 7 4 9 7 13 6 9 5 0 5 6 9 5 9 6 4 7 0 11 174 

Grad didactic: II 8 10 10 9 0 10 11 8 4 8 6 12 7 8 4 0 5 8 7 6 10 9 7 7 0 10 184 

Grad didactic: I 7 9 9 10 0 10 12 9 4 7 5 11 8 7 3 0 5 7 8 7 11 10 8 7 0 9 183 

Cu studii în conformitate cu cadrul 

legal de funcţionare a CAP  / 

apropiate ca profil / diferite 

1 4 4 8 0 8 1 1 5 3 2 9 1 10 0 0 6 12 2 13 12 12 2 9 0 3 128 
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Tabel 5 
 

RESURSE MATERIALE 
 

Judeţul 

 

Criterii 

Ordinea importanţei Total 

pct/crit 
AB AR AG B BN BT BV BR BZ CS CJ CT DB GR GJ HR IS NT PH SM SJ SB SV TR TM TL  

Mobilier 11 3 5 2 2 2 12 10 4 9 6 2 12 2 2 2 11 3 3 2 3 7 1 1 0 2 119 

Săli de examinare 6 2 1 1 1 1 1 9 1 1 5 1 7 1 1 1 2 1 1 1 1 5 2 11 0 1 65 

Calculatoare 7 4 6 3 3 8 6 1 3 2 7 3 1 5 3 4 3 6 7 3 2 6 4 2 0 3 102 

Programe informatizate de 

consiliere şi OSP 

1 1 8 7 4 10 7 6 3 10 4 4 10 6 11 10 3 8 2 12 4 4 4 12 0 4 155 

Conexiune Internet, adresă e-mail 

şi web site-ul unităţii 

5 11 9 4 9 11 8 7 6 8 11 5 11 12 12 6 4 5 8 13 8 12 6 10 0 13 214 

Conexiune în reţea internă a 

calculatoarelor 

8 12 13 9 10 13 13 15 6 13 10 6 13 13 13 12 6 13 9 14 9 13 7 9 0 12 271 

Imprimantă 9 5 7 5 5 8 9 2 3 3 9 3 2 7 4 4 5 2 10 4 10 8 4 3 0 5 136 

Fotocopiator 10 13 10 6 6 5 5 11 5 7 8 7 8 8 5 7 5 4 11 5 11 9 4 13 0 6 189 

Aparat video 13 6 12 8 11 12 11 14 5 12 13 8 9 10 7 9 7 9 12 6 12 10 5 4 0 10 235 

Televizor 12 7 11 11 12 12 10 13 5 11 12 8 6 9 6 8 8 10 13 7 13 11 5 5 0 11 236 

Teste de personalitate 2 8 23 13 13 3 2 3 2 4 1 4 4 11 8 5 7 7 4 8 5 1 3 6 0 7 154 

Chestionare de interese 3 9 3 12 7 4 3 4 2 5 2 4 3 4 9 5 1 11 5 9 6 2 3 7 0 8 131 

Profile ocupaţionale 4 10 4 10 8 6 4 5 2 6 3 4 5 3 10 11 2 12 6 10 7 3 3 8 0 9 155 

Altele: 

- Telefon/fax 

- Reportofon 

- Retroproiector şi ecran  

- Cameră video 

- Jucării 

- Aparat foto 

- Flipchart 

- Radiocasetofon 

- Casete audio-video 

- Cărţi de specialitate 

      

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  

- 

12 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

        

- 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

       

1 

8 

11 

9 

- 

10 

12 

13 

14 

15 

    



 52 

Tabel 6 

 

ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

 
Judeţul 

 

Criterii 

Ordinea importanţei Total 

pct/crit 

AB AR AG B BN BT BV BR BZ CS CJ CT DB GR GJ HR IS NT PH SM SJ SB SV TR TM TL  

Consultaţii individuale 3 2 1 0 4 5 1 5 1 4 1 4 1 1 2 0 2 1 1 2 2 1 1 1 0 1 47 

Activităţi de grup 2 1 2 0 1 6 4 1 1 5 2 5 4 5 1 0 3 2 2 1 3 6 2 4 0 2 65 

Şedinţe cu părinţii 5 7 6 0 3 4 6 6 4 3 4 6 6 8 4 0 4 4 6 6 7 2 6 6 0 5 118 

Testare psihologică efectuată 

de psihologii CJAP  

4 5 5 0 7 1 2 2 2 6 6 3 5 2 6 0 1 6 5 5 1 3 5 5 0 6 93 

Activităţi de informare 

profesională 

1 3 3 0 2 2 5 3 2 2 3 1 2 6 5 0 1 5 4 3 4 4 4 3 0 4 72 

Selecţia elevilor pentru clase 

speciale 

7 4 7 0 6 7 3 7 5 7 7 3 3 7 7 0 5 7 7 7 5 7 7 7 0 7 139 

Consultaţii acordate 

profesorilor 

6 6 4 0 5 3 7 4 3 1 5 2 7 3 3 0 6 3 3 4 6 5 3 2 0 3 94 

Altele: 

- Consultaţii acordate 

părinţilor 

              

4 
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Tabel 7 
 

BENEFICIARII CONSILIERII: ELEVI, PROFESORI, PĂRINŢI 
 

Judeţul 

 

Criterii 

Ordinea importanţei Total pct/crit 

AB AR AG B BN BT BV BR BZ CS CJ CT DB GR GJ HR IS NT PH SM SJ SB SV TR TM TL  

Număr de elevi consiliaţi 

individual în timpul anului 

2 8 1 0 0 3 3 5 1 8 1 3 1 1 2 0 1 1 1 2 1 4 2 1 0 1 53 

Număr de elevi consiliaţi 

prin activităţi de grup  

1 7 2 0 0 4 9 1 1 6 2 4 2 9 1 0 1 2 2 1 5 3 1 2 0 2 68 

Număr de elevi cu rezultate 

şcolare slabe consiliaţi 

5 2 6 0 0 3 4 9 3 1 4 1 8 5 3 0 2 7 4 6 2 1 9 6 0 7 98 

Număr de elevi consiliaţi 

aflaţi în pericol de abandon  

6 1 3 0 0 3 5 10 3 2 6 1 10 6 4 0 1 3 3 7 3 2 10 7 0 8 104 

Număr de elevi consiliaţi 

pentru reorientare profesională 

9 9 5 0 0 3 6 7 1 10 7 1 3 7 5 0 3 8 11 8 4 11 8 5 0 9 140 

Număr de profesori cu care 

s-a discutat (individual 

şi/sau colectiv) 

3 10 8 0 0 5 10 3 4 3 3 5 11 3 6 0 4 9 7 3 6 5 3 3 0 3 117 

Număr de părinţi cu care s-a 

discutat (individual şi/sau 

colectiv) 

4 11 9 0 0 6 11 6 5 4 5 6 9 4 7 0 5 10 8 4 7 6 7 8 0 4 146 

Număr de elevi cu tulburări 

de comportament consiliaţi 

7 3 4 0 0 3 7 8 3 5 7 1 4 8 8 0 6 4 5 10 8 9 4 4 0 10 128 

Număr de elevi cu diferite 

stări de handicap consiliaţi 

8 4 7 0 0 3 8 11 6 11 10 1 5 11 9 0 7 6 6 11 9 10 11 11 0 11 176 

Număr de elevi examinaţi 

individual cu teste 

psihologice şi chestionare de 

interese 

10 5 10 0 0 2 1 4 2 9 8 1 7 2 10 0 1 11 9 5 10 7 6 9 0 5 134 

Număr de elevi examinaţi 

colectiv cu teste psihologice 

şi chestionare de interese 

11 6 11 0 0 1 2 2 2 7 9 2 6 10 11 0 1 5 10 9 11 8 5 10 0 6 145 
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Tabel 8 

 

ACTIVITĂŢI DE PREZENTARE, PUBLICITATE, DISEMINARE, INFORMARE 

 
Judeţul 

 

Criterii 

Ordinea importanţei Total 

pct/crit 
AB AR AG B BN BT BV BR BZ CS CJ CT DB GR GJ HR IS NT PH SM SJ SB SV TR TM TL 

Număr de studii şi/sau 

articole publicate în reviste 

de specialitate şi tematica 

3 3 4 1 0 5 4 6 4 3 2 3 6 6 5 0 3 6 3 5 6 4 4 6 0 4 96 

Număr de postere elaborate 

şi tematica 

7 7 7 5 0 7 5 7 5 7 7 1 4 4 6 0 4 7 6 6 3 6 7 3 0 6 127 

Număr de broşuri de 

prezentare elaborate  

5 4 3 2 0 6 7 3 5 6 6 4 1 3 4 0 3 5 5 4 2 5 5 4 0 3 95 

Număr de diferite pliante 

elaborate şi tematica 

4 6 1 3 0 3 6 1 4 5 4 1 2 2 1 0 3 4 4 2 4 1 2 2 0 5 70 

Interviuri acordate în presa 

audio-vizuală sau scrisă şi 

tematica 

6 5 6 4 0 4 2 5 3 2 5 2 5 7 7 0 5 3 7 3 7 7 3 5 0 7 110 

Informarea beneficiarilor, a 

autorităţilor locale şi mass-

media cu privire la oferta 

de servicii ale CJAP sau 

CISAP 

1 1 2 4 0 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 0 1 1 1 1 5 2 1 1 0 1 36 

Elaborarea de publicaţii 

periodice ale CJAP şi 

distribuirea lor 

beneficiarilor locali şi 

celorlalte CJAP din toate 

judeţele ţării 

2 2 5 2 0 2 3 4 2 4 3 4 7 5 3 0 2 2 2 7 1 3 6 7 0 2 80 
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Tabel 9 

 

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL ŞCOLII 

 
Judeţul 

 

Criterii 

Ordinea importanţei Total 

pct/crit 

AB AR AG B BN BT BV BR BZ CS CJ CT DB GR GJ HR IS NT PH SM SJ SB SV TR TM TL  

Activităţi în cadrul 

ariei curriculare C 

şi O 

6 2 1 1 0 6 1 6 5 6 4 7 7 6 3 0 9 6 3 9 1 6 8 2 0 3 108 

Ajutor acordat 

profesorilor care 

predau C şi O 

5 1 2 2 0 4 2 1 1 5 1 6 2 4 1 0 6 4 1 1 2 7 3 1 0 1 63 

Informare cu 

privire la numărul 

de locuri din 

unităţi şcolare 

1 4 4 2 0 3 3 2 2 8 6 6 1 1 2 0 2 2 2 6 3 1 4 7 0 2 74 

Informare despre 

posibilităţile de 

găsire a unui loc de 

muncă 

2 5 3 1 0 3 4 3 2 7 5 5 4 2 5 0 3 5 6 5 4 2 4 8 0 4 92 

Participarea la 

consiliile elevilor 

7 8 6 2 0 9 6 7 3 3 8 4 9 8 7 0 7 7 5 7 7 8 9 5 0 5 147 

Participarea la 

Consiliul de 

Administraţia al 

şcolii 

8 7 8 1 0 10 7 8 3 4 9 6 10 9 8 0 8 8 4 4 8 9 10 6 0 8 163 

Prezentarea 

tehnicilor de găsire 

a unui loc de 

muncă 

3 6 5 1 0 3 5 4 2 2 2 2 5 3 6 0 4 3 7 3 6 3 5 4 0 6 90 

Publicarea unei 

cărţi (autor unic, 

colectiv) 

9 9 9 3 0 8 9 9 6 9 3 1 8 10 9 0 10 10 8 8 9 10 11 9 0 9 186 
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Stabilirea de 

parteneriate, 

colaborări cu şcoli, 

universităţi, ONG-

uri, alte CJAP 

pentru proiecte 

comune 

11 3 7 1 0 7 8 5 4 1 7 3 3 7 4 0 6 1 9 2 5 4 0 3 0 7 108 

Alte activităţi 

specifice 

Consilierii şi 

orientării (de 

precizat care): 

 Colaborare în 

reţea 

 Grupuri de 

dezbateri 

 Examinare 

psihologica 

(indiv./grup) 

 Consiliere 

(indiv./grup) 

 Ajutor acordat 

diriginţilor 

 Predarea orelor 

de specialitate 

 Lectorate cu 

părinţii 

 Cursuri de 

formare pentru 

profesorii 

diriginţi 

 Participare la 

comisii metodice, 

cercuri 

pedagogice 
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Tabel 10 

 

ACTIVITĂŢI ÎN AFARA ŞCOLII 

 
Judeţul 

 

Criterii 

Ordinea importanţei Total 

pct/crit 

AB AR AG B BN BT BV BR BZ CS CJ CT DB GR GJ HR IS NT PH SM SJ SB SV TR TM TL  

Organizarea şi / sau 

participarea la cursuri 

de perfecţionare 

organizate de 

universităţi / ISE / 

CNROP etc. 

1 6 1 1 0 2 5 3 5 6 4 1 6 6 3 0 3 5 3 5 6 2 5 6 0 1 86 

Organizarea şi/sau 

participarea la 

programe de prevenire, 

reducere / diminuare a 

abandonului şcolar şi 

absenteismului, 

abuzului adulţilor 

asupra copiilor (sexual, 

bătaie, comportament 

necivilizat etc.) 

3 1 2 2 0 3 1 5 3 4 5 4 4 4 1 0 1 1 4 1 3 1 1 3 0 4 61 

Organizarea şi/sau 

participarea la 

formarea 

psihopedagogică a 

cadrelor didactice din 

alte şcoli 

4 2 6 1 0 6 2 1 1 1 2 5 1 3 2 0 1 6 2 2 1 3 2 1 0 3 58 

Participarea la 

activităţile de formare 

continuă organizate de 

CCD / CAP din alte 

judeţe sau Ministerul 

Educaţiei, universităţi 

etc. 

2 5 3 3 0 1 4 2 4 2 1 3 2 2 4 0 2 4 1 4 5 6 3 2 0 2 67 

Participarea la inspecţii 

şcolare 

7 4 7 4 0 7 7 7 2 7 7 6 5 7 5 0 0 7 7 7 2 7 6 7 0 7 132 
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Participarea la reuniuni 

ştiinţifice, seminarii, 

ateliere de lucru, 

sesiuni de comunicări 

5 3 4 3 0 4 6 6 6 3 3 2 3 1 6 0 3 2 5 6 7 4 4 5 0 5 96 

Stabilirea de 

parteneriate şi proiecte 

comune cu alte 

instituţii, ONG-uri care 

acţionează în planul 

prevenirii delicvenţei 

juvenile, consumului 

de droguri, 

alcoolismului etc. 

6 7 5 2 0 5 3 4 7 5 6 4 7 5 7 0 6 3 6 3 4 5 0 4 0 6 110 
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Tabel 11 

 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII CAP  / CJAP  / CISAP  

 
Judeţul 

Criterii 

Ordinea importanţei Total 

pct/crit AB AR AG B BN BT BV BR BZ CS CJ CT DB GR GJ HR IS NT PH SM SJ SB SV TR TM TL 

Elaborarea proiectului 

managerial / de lucru al 

Centrului / Cabinetului 

(aspecte privind coerenţa şi 

realismul) 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 31 

Elaborarea unui web site al 

CJAP 

21 18 20 1 16 0 18 23 7 4 20 8 16 22 17 0 5 0 17 15 9 21 18 0 0 21 317 

Elaborarea unui pliant al 

CJAP cu oferta acestuia şi 

difuzarea sa în şcoli 

14 17 10 1 15 3 7 3 1 15 23 2 7 3 6 0 5 9 2 4 2 9 4 4 0 11 177 

Ţinerea evidenţei 

activităţilor CJAP, a 

consultaţiilor şi seminariilor 

organizate 

15 16 9 3 2 5 6 4 2 16 9 3 2 4 8 0 6 10 16 5 3 20 2 5 0 15 186 

Coordonarea activităţii 

Cabinetelor Interşcolare de 

Asistenţă Psihopedagogică: 

sprijin metodologic, 

participarea la activităţi, 

furnizarea de materiale, 

realizarea de proiecte 

comune 

3 11 2 1 3 4 2 6 2 3 2 3 3 8 2 0 2 11 3 2 4 8 7 2 0 7 101 

Susţinerea unor serii de 

articole în presa scrisă şi 

emisiuni de profil la radio 

12 0 18 2 14 0 19 19 3 17 18 4 19 21 16 0 20 20 5 13 0 16 13 0 0 23 292 

Sprijinirea de noi unităţi 

şcolare pentru înfiinţarea de 

noi CISAP 

13 6 8 3 13 0 9 5 3 18 19 7 14 9 12 0 5 12 12 14 6 23 0 0 0 8 219 
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Sprijinirea, evaluarea, 

controlul, îndrumarea 

consilierilor din unităţilor 

coordonate (din CJAP, 

CISAP) 

10 12 3 1 4 11 10 9 4 5 3 3 4 7 7 0 4 13 14 3 5 10 7 6 0 9 164 

Elaborarea anuală a 

Raportului de activitate şi 

de evaluare a CJAP şi de 

rapoarte periodice pe 

diferite teme pentru 

sprijinirea activităţii de 

decizie a Inspectoratului 

Şcolar, Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării 

18 21 4 2 5 12 3 17 1 21 4 3 5 2 9 0 8 19 15 20 7 19 3 3 0 16 237 

Implicarea CJAP ca 

partener sau promotor în 

diferite proiecte finanţate de 

Uniunea Europeană 

(Leonardo, Socrates)  

20 4 12 2 11 6 16 22 7 7 13 8 20 19 23 0 14 14 18 21 18 11 14 0 0 17 317 

Atragerea de sponsorizări, 

donaţii etc. în beneficiul 

CJAP, şcolilor 

17 19 11 1 12 10 17 18 7 23 10 4 13 20 22 0 15 15 19 22 10 18 11 0 0 18 332 

Utilizarea raţională, în 

funcţie de obiective şi 

priorităţi a resurselor 

financiare şi materiale 

(bugetare şi extrabugetare)  

19 20 7 3 6 7 15 8 7 6 22 1 15 10 21 0 19 1 20 24 9 12 8 7 0 2 269 

Întocmirea / actualizarea 

documentelor curente ale 

activităţii curente a CJAP : 

fişa postului, codului 

deontologic, a 

regulamentului muncii în 

CJAP şi CISAP, a 

proiectelor anuale de 

activitate, activităţilor de 

teren 

9 13 5 1 7 0 4 2 2 2 5 1 6 5 3 0 2 2 13 6 8 13 5 8 0 12 134 
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Organizarea de seminarii 

ştiinţifico-metodologice în 

plan judeţean, zonal, 

naţional 

11 14 19 2 10 0 25 10 7 8 17 6 18 13 20 0 18 18 21 16 17 2 12 12 0 13 309 

Organizarea / reorganizarea 

resurselor umane şi a celor 

materiale disponibile, în 

mod flexibil, în funcţie de 

nevoile dinamice ale 

beneficiarilor (muncă de 

laborator, de teren, activităţi 

publice, de cercetare) 

1 15 6 2 9 8 23 11 7 9 7 1 12 11 4 0 8 3 0 17 11 14 8 10 0 10 207 

Organizarea de activităţi 

periodice de amploare: 

târguri educaţionale, 

seminarii anuale / 

semestriale al consilierilor 

etc. 

23 7 14 2 17 0 22 16 5 22 16 0 17 12 10 0 13 17 4 7 16 3 14 11 0 3 271 

Monitorizarea activităţii 

CJAP şi CISAP din judeţ 

16 19 15 4 8 0 5 7 22 10 6 3 10 14 19 0 3 4 12 19 12 22 7 9 0 14 260 

Organizarea de baze de date 

şi programe informatizate 

de lucru în domeniu  

7 8 13 2 0 0 20 21 6 11 21 1 0 15 5 0 7 0 6 18 13 4 18 0 0 4 200 

Organizarea de stagii de 

perfecţionare a membrilor 

CJAP (metode şi tehnici de 

lucru în consilierea carierei, 

limbi străine, 

managementul proiectelor 

etc.) 

6 9 16 1 18 0 14 13 6 19 8 5 9 6 11 0 16 5 7 8 14 5 10 0 0 5 211 

Organizarea de stagii de 

perfecţionare consilierilor 

locali / profesorilor care 

predau aria curriculară 

Consiliere şi orientare 

(întocmirea suporturilor de 

curs, materiale auxiliare, 

evaluare finală) 

5 10 17 1 19 0 13 12 6 12 11 7 8 18 15 0 15 6 8 9 15 15 10 3 0 19 254 
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Organizarea de schimburi 

de experienţă pentru 

diseminarea bunelor 

practici în domeniu 

4 3 21 2 20 0 12 15 6 13 15 7 21 16 14 0 14 16 9 23 19 6 6 13 0 20 295 

Organizarea de activităţi 

specifice menite să ducă la 

sporirea vizibilităţii şi 

autorităţii ştiinţifice şi 

profesionale a CJAP 

2 2 23 2 21 2 8 14 6 20 12 6 11 17 13 0 13 7 10 10 20 17 9 0 0 6 251 

Iniţierea de proiecte 

(promotor) sau participarea 

(ca partener) la diferite 

proiecte cu finanţare 

europeană, zonală, 

naţională, locală 

22 5 22 1 22 0 11 20 7 14 14 8 22 18 18 0 10 8 11 11 21 7 14 0 0 22 308 
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Tabel 12 

 

OBSERVAŢII 

 

 

DOMENII 

 

Judeţul Observaţii 

TM Problema evaluării Centrelor a fost discutată de reprezentanţi ai Centrelor de Asistenţă Psihopedagogică la Căldăruşani (se consideră 

utile rezultatele obţinute acolo). 

Domeniile propuse se pot comprima, daca se consideră că evaluarea resurselor umane şi materiale ţine de managementul Centrelor 

şi în cazul consilierilor din şcoli de evaluarea managementului şcolii care asigură dotarea cabinetului şi impicit politica de dezvoltare 

a resurselor umane din şcoală. 

De asemenea, criteriile de evaluare managerială se regăsesc în fişa de evaluare a coordonatorului (Căldăruşani). 

Anumite domenii nu sunt clar delimitate. De ex: Activităţi de Consiliere şi orientare include şi Beneficiarii consilierii. 

 

 

RESURSE UMANE 

 

Judeţul  Observaţii 

BN Datele exprimă valori ce nu pot fi ierarhizate. Fiecare criteriu este important în sine, fără a putea fi comparat cu altul, ca importanţă. 

Aceeaşi persoană se poate găsi simultan, în mai multe situaţii necontradictorii, îndeplinind în acelaşi timp mai multe criterii şi astfel, 

nu e cazul ierarhizării. 

BT Se adaugă la criteriul Număr de consilieri şi consilieri în carieră. 

Se specifică pentru criteriile: Grad didactic Definitivat, Grad didactic II, Grad didactic I că nu există o metodologie specifică de 

examinare pentru trecerea de la un grad la altul. 

DB Se consideră că la criteriul Cu studii în conformitate cu cadrul legal de funcţionare a CAP / apropiate ca profil / diferite nu este 

necesară specificarea diferite. 

HR Cele mai importante sunt studiile postuniversitare, dacă au legătură cu atribuţiile pe post. 

Relevanţa scăzută a gradelor didactice. 

Limbile străine ar putea intra ca şi criteriu în acest domeniu. 

SM Se consideră ca următoarele criterii Număr de consilieri, Personal auxiliar, Grade didactice nu depind în exclusivitate de Centru 
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Obţinerea Definitivatului şi a Gradelor didactice se realizează în timp şi ca atare ar putea afecta calificativele profesorilor recent 

angajaţi. 

TR Se consideră utilă gruparea celor 3 criterii Grad didactic Definitivat, Grad didactic II, Grad didactic I într-un singur criteriu Grade 

didactice, notat o singură dată. 

TM Se consideră că nu sunt criterii Numărul de consilieri, Personalul auxiliar, deoarece acestea nu depind de Centre, ci de 

Inspectorate (număr posturi, bugete, etc.), Gradele didactice, deoarece nu este clar care sunt condiţiile în care profesorii consilieri 

din Centre le pot obţine, aceasta presupunând continuitate, vechime şi catedră în învăţământ. 

TL La criteriul Cu studii în conformitate cu cadrul legal de funcţionare a CAP / apropiate ca profil / diferite nu este necesară 

specificarea diferite. 

Criteriile referitoare la resursele umane nu pot fi viabile decât după clarificarea statutului şi atribuţiilor psihologului şi consilierului 

şcolar, care nu trebuie să se confunde, ambii fiind la fel de necesari, aşa cum dovedeşte experienţa altor ţări. 

 

 

RESURSE MATERIALE 

 

Judeţul Observaţii 

CT Există activităţi intercondiţionate (notate cu acelaşi punctaj): Calculatoare si Imprimantă; Programe informatizate, Teste de 

personalitate şi Chestionare de interese; Aparat video şi televizor. 

SM Asigurarea resurselor materiale depinde şi de fondurile pe care le pot aloca Inspectoratele şi MEC. 

TM Nu au putut fi ierarhizate criteriile în ordinea importanţei. Existenţa unor resurse materiale sunt o condiţie necesară pentru 

desfăşurarea activităţilor la un nivel superior şi nu un criteriu de evaluat. 

Obţinerea unor materiale nu depinde de centre (dificultăţi financiare, lipsa autonomiei bugetului). 

TL Criteriile materiale nu pot fi operaţionale în condiţiile lipsei unui normativ unitar în acest sens şi a dirijării preferenţiale a resurselor 

de către centrele financiare, ceea ce a determinat situaţii diferite de la o instituţie la alta şi de la un judeţ la altul. 

 

 

ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

 

Judeţul Observaţii 

B Nu au putut fi ierarhizate criteriile domeniului, ele fiind considerate de egală importanţă. 

HR Sunt de egală importanţă consultaţiile individuale şi cele de grup, activităţile de informare pentru toate categoriile de clienţi. 

Selecţia elevilor pentru clase speciale nu intră în atribuţiile reţelei de asistenţă psihologică, ea se realizează la CECIS. 
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Testarea psihologică se subordonează activităţilor de intervenţie care se pot realiza în Centru sau în cabinete. 

CT La criteriul Activităţi de informare profesională, se consideră utilă adăugarea şi formare. 

Se consideră criterii corelate (notate cu acelaşi punctaj): Testarea psihologică şi Selecţia elevilor pentru clase speciale. 

SV Se consideră necesare completări la următoarele criterii: Consultaţii individuale pentru elevi / consiliere; Activităţi de grup / 

consiliere de grup pentru elevi; Consultaţii acordate profesorilor /consiliere individuală. 

Se înlocuieşte criteriul Şedinţe cu părinţii cu criteriul Consiliere pentru părinţi. 

TM Primele 3 criterii includ şi tabelul Beneficiari. 

Selecţia elevilor pentru clase speciale nu intră în competenţa Centrelor, ci a Comisiilor speciale, Centrele efectuând doar testarea 

psihologică. 

 

 

BENEFICIARI 

 

Judeţul Observaţii 

B Criteriile nu pot fi ierarhizate, ele constituind totodată rezultate cantitative. Cum pot fi evaluate rezultatele calitative? 

BN Se constată ca aceeaşi elevi se pot situa în mai multe criterii. Se înregistrează de fiecare dată ca număr? 

Se propun 3 criterii: Elevi, Părinţi, Profesori, celelalte considerându-se că nu au relevanţă aici. 

BT Criteriile: Număr de elevi cu rezultate şcolare slabe consiliaţi, Număr de elevi aflaţi în pericol de abandon şcolar consiliaţi, Număr 

de elevi consiliaţi în vederea reorientării profesionale, Număr de elevi cu tulburări de comportament consiliaţi, Număr de elevi cu 

diferite stări de handicap consiliaţi să fie incluse în consilierea ca problematică. 

CT Se consideră că pot fi incluse în aceeaşi categorie (notate cu acelaşi punctaj): Număr de elevi cu rezultate şcolare slabe consiliaţi, 

Număr de elevi aflaţi în pericol de abandon şcolar consiliaţi, Număr de elevi consiliaţi în vederea reorientării profesionale, Număr 

de elevi cu tulburări de comportament consiliaţi, Număr de elevi cu diferite stări de handicap consiliaţi, Număr de elevi examinaţi 

individual cu teste psihologice şi chestionare de interese. 

HR Numărul de clienţi nu exprimă calitatea şi eficienţa muncii. Pentru a depăşi limitele viziunii cantitative, propunem câteva criterii care 

ar putea surprinde intr-o anumită măsură şi aspectele calitative: 

 participarea la supervizare, intervizare, şedinţe de analiză de caz, 

 prezentări de cazuri, 

 întocmirea regulată a protocoalelor despre activităţile de intervenţie. 

Numărul de elevi consiliaţi este specificat numai pe o parte a problemelor cuprinse în atribuţiile consilierului. Mai trebuie inclus şi 

numărul de clienţi (nu neapărat numai elevi). 

NT Nu numărul este important, ci cazurile rezolvate. 
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SM Primul criteriu Număr de elevi consiliaţi individual include şi alte 5 criterii: Număr de elevi cu rezultate şcolare slabe consiliaţi, 

Număr de elevi aflaţi în pericol de abandon şcolar consiliaţi, Număr de elevi consiliaţi în vederea reorientării profesionale, Număr 

de elevi cu tulburări de comportament consiliaţi, Număr de elevi cu diferite stări de handicap consiliaţ.i 

SJ Deşi au fost ierarhizate toate criteriile, se face remarca la sfârşit că toate sunt importante. 

TM În general, numărul de subiecţi (elevi, părinţi, profesori) consiliaţi nu este un criteriu, consilierea făcându-se numai la cererea 

clientului. Dacă l-am considera criteriu, ar însemna să gândim în cifre, cantitativ adică, şi nu calitativ, sau să consiliem ”forţat” 

grupuri. Ar putea exista şi “pericolul” inventării unui număr cât mai mare de subiecţi consiliaţi, pentru a obţine punctajul necesar. De 

asemenea, categoriile de elevi consiliaţi nu pot fi clar delimitate (ex: un elev poate avea rezultate slabe tocmai din cauza unor 

tulburări de comportament care pot proveni din diferite stări de handicap, ceea ce duce în final la abandon şcolar etc.). 

TL Criteriile privind beneficiarii sunt exclusiv cantitative, existând riscul declanşării unor întreceri privind realizări sau depăşiri de plan 

similare celor anterioare anului 1990, fiind posibil ca datele să fie fictive. 

 

 

ACTIVITĂŢI DE PREZENTARE, PUBLICITATE, DISEMINARE, INFORMARE 

 

Judeţul Observaţii 

BN Nici în cazul acestor criterii, ierarhizarea nu este relevantă, ci în primul rând o cuantificare a rezultatelor (cantitative şi calitative). 

BT La criteriul Elaborare de publicaţii, se consideră necesară completarea şi în colaborare cu alte instituţii eligibile în procesul 

educaţiei. 

CT Criteriul Informarea beneficiarilor implică si criteriile Număr de postere elaborate şi Număr de diferite pliante elaborate )toate 

fiind notate cu acelaşi punctaj). 

Criteriile Număr de broşuri şi Elaborare de publicaţii periodice sunt în funcţie de dotarea şi logistica CJAP . 

TM Elaborarea unor pliante, broşuri, postere presupune existenţa unor fonduri, care, se ştie foarte bine, sunt limitate, deci problema ţine 

de bugetul alocat de IŞJ, MEC. Prin urmare, considerăm ca fiind needificatoare aceste criterii şi sugerăm cuprinderea lor într-un 

criteriu mai general, „ Informare beneficiari”. 

TL În condiţiile unor resurse financiare precare, fiecare utilizează activităţile de publicitate pe care i le permite bugetul. 

 

 

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL ŞCOLII 

 

Judeţul Observaţii 

BN Nici în cazul acestor criterii, ierarhizarea nu este relevantă, ci în primul rând o cuantificare a rezultatelor (cantitative şi calitative). 
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BT Se consideră necesară existenţa unui criteriu mai larg, numit Informare, care să includă criteriile: Informare cu privire la numărul de 

locuri din diferite unităţi de învăţământ, Informare cu privire la posibilităţile de găsire a unui loc de muncă, Prezentarea tehnicilor 

de găsire a unui loc de muncă. 

CT Se consideră necesară existenţa unui criteriu mai larg, numit Informare, care să includă criteriile: Informare cu privire la numărul de 

locuri din diferite unităţi de învăţământ, Informare cu privire la posibilităţile de găsire a unui loc de muncă, Prezentarea tehnicilor 

de găsire a unui loc de muncă. 

SV Propunere: criteriul Stabilirea de parteneriate, colaborări să fie considerat ca un domeniu separat. 

TM Activitatea de Consiliere şi orientare la clasă realizată de către psihologul Centrului se desfăşoară doar la cererea şcolii, deci criteriul 

Predarea ariei curriculare Consiliere şi orientare nu poate fi un criteriu de evaluare. 

Criteriile Participarea la consiliile elevilor şi Participarea la consiliul administrativ al şcolii nu pot fi considerate criterii de 

evaluare întrucât nu intră în atribuţiile personalului de la Centre, ci eventual în cele ale consilierilor din şcoli. 

 

 

ACTIVITĂŢI ÎN AFARA ŞCOLII 

 

Judeţul Observaţii 

BN Nici în cazul acestor criterii, ierarhizarea nu este relevantă, ci în primul rând o cuantificare a rezultatelor (cantitative şi calitative). 

HR Criteriul Stabilirea de parteneriate, colaborări… figurează în formă aproape identică în 3 domenii: Act. în cadrul şcolii, Act. în 

afara şcolii, Cadrul profesional. După părerea noastră, acest criteriu ar trebui să rămână numai în domeniul acesta. 

SV Propunere: criteriul Stabilirea de parteneriate, colaborări… să fie considerat ca un domeniu separat. 

TM Nu considerăm ca fiind un criteriu de evaluare Participarea la inspecţiile şcolare, aceasta fiind posibilă în măsura cererilor din 

partea IŞJ. 

 

 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII 

 

Judeţul Observaţii 

BT Se consideră că următoarele criterii Elaborarea unui web site, Elaborarea unui pliant, Susţinerea unei serii de articole în presa 

scrisă şi emisiuni radio, Organizarea de seminarii constituie detalieri ale criteriului Organizarea de activităţi periodice de amploare 

(fiind notate cu acelaşi punctaj). 

CT Există criterii inter-condiţionate (notate cu acelaşi punctaj): 

 elaborarea proiectului managerial, Utilizarea raţională a resurselor, Întocmirea, actualizarea documentelor curente, 
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Organizarea, reorganizarea resurselor umane, Organizarea de baze de date şi programe informatizate, 

 ţinerea evidenţei activităţilor, Coordonarea activităţii cabinetelor, Sprijinirea, evaluarea, controlul consilierilor, Elaborarea 

anuală a Raportului de activitate, Monitorizarea activităţii cabinetelor din judeţ, 

 susţinerea unor serii de articole, Atragerea de sponsorizări, 

 sprijinirea înfiinţării de noi cabinete, 

 organizarea de strategii de perfecţionare a consilierilor, 

 organizarea de schimburi de experienţă, 

 implicarea Centrului ca partener în diferite proiecte, 

 elaborarea unui web site, Iniţierea de proiecte (aceste activităţi sunt în funcţie de dotarea Centrului). 

SV Exprimă acelaşi tip de activitate, notate cu acelaşi punctaj: Coordonarea activităţii cabinetelor, Sprijinirea, evaluarea, controlul 

consilierilor, Monitorizarea activităţii cabinetelor. 

TM Considerăm că realizarea rapoartelor şi a evidenţelor periodice sunt mai puţin importante decât activitatea în sine. Ar fi de dorit ca 

activitatea de evaluarea să nu devină o activitate formală, bazată numai pe documente, „hârtii”, fără acoperire reală. De asemenea, în 

atragerea finanţărilor şi sponsorizărilor trebuie să se ţină seama de factorul social-economic, acesta neputând fi omis când se 

realizează evaluarea Centrelor (există Centre situate în zone mai sărace ale ţării, unde atragerea fondurilor este mai dificilă). 

Credem că este necesară Coordonarea activităţilor cabinetelor, Cooperarea cu psihologii şcolari şi evaluarea acestora, dar criteriul 

Sprijinirea, evaluarea, controlul, îndrumarea consilierilor din unităţile coordonate nu trebuie să fie un criteriu separat, el fiind 

inclus în criteriul Coordonarea activităţii cabinetelor. 

TL Un bun management se poate realiza numai după elaborarea unor acte normative clare cu privire la resursele umane, dotări, resurse 

financiare şi atribuţii (actualmente atribuţiile sunt destul de „stufoase” comparativ cu resursele). 

 

 

OBSERVAŢII, PROPUNERI, ÎNTREBĂRI 

 

Judeţul Observaţii, propuneri, întrebări 

BN Propuneri asupra calificativelor: 

 Calificativul nesatisfăcător să conducă la o sancţiune conformă cu statutul personalului didactic, 

 De regulă, un CISAP are un singur profesor consilier, deci este valabilă precizarea asupra calificativului nesatisfăcător. 

BT Propunere asupra calificativelor: 

 excelent 81-100, 

 foarte bine 61-80, 
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 bine 41-60, 

 satisfăcător 20-40, 

 - nesatisfăcător 0-19. 

CJ Obţinerea de către un consilier a calificativului „nesatisfăcător” la evaluarea anuală 2 ani la rând duce la declararea postului său 

ca vacant. 

Propunere: Obţinerea calificativului „satisfăcător”…ceea ce duce la obligaţia de perfecţionare… 

DB Propunere: Un CJAP sau CISAP care primeşte calificativul nesatisfăcător la 2 evaluări anuale consecutive, se numeşte un nou 

coordonator, prin iniţierea unui nou concurs de ocupare a postului. 

HR Ne derutează prescurtările CAP, CJAP, CISAP; etc., ele nu sunt folosite consecvent. Ar trebui definite şi delimitate în raporturile lor 

la începutul materialului. 

Trebuie delimitat care dintre criterii se referă la: 

 specialiştii instituţiilor (consilier psiholog – pedagog - sociolog), 

 centru judeţean de asistenţă psihopedagogică (unde pot lucra 5 cadre didactice + personal auxiliar), 

 cabinet şcolar sau interşcolar de asistenţă psihopedagogică (unde lucrează un singur consilier). 

Nu am găsit răspuns la întrebarea „ Cum se obţine punctajul final?” 

IS Primele 3 criterii (cele legate de obţinerea calificativului nesatisfăcător) nu sunt conforme cu legislaţia în vigoare. A se consulta 

legea privind retribuirea după nivelele de performanţă apărută în 1998-1999. 

Calificativele să fie acordate numai CJAP. 

SM Stabilirea unor criterii diferenţiate de evaluare a activităţii consilierilor şcolari de la centru şi cabinete / a instituţiilor. 

Precizarea unor criterii diferenţiate de evaluare pentru activităţile CJAP, CISAP şi individual pentru personalul din aceste instituţii 

(coordonator, profesor consilier - CJAP, profesor consilier - CISAP). 

TR Considerăm că în evaluarea CJAP şi CISAP şi a Cabinetelor de Informare şi Consiliere privind cariera nu pot fi utilizate aceleaşi 

criterii. Din acest motiv, propunem adoptarea de criterii diferite pentru evaluarea activităţii celor 3 instituţii, având în vedere că 

fiecare îşi are un specific propriu. 

Considerăm că în criteriile propuse de dvs. s-a pus accent pe latura cantitativă a activităţilor, ignorându-se latura calitativă. 

TM Cum se ajunge la punctajul final? 

Care este modalitatea de evaluare? (raport scris, completarea fişelor de evaluare, comisii de evaluare etc.). 

Propunere: 

Pentru evaluare instituţională 

Domenii:  

A. Oferta: 100 puncte 

 Oferta pentru elevi 
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 Oferta pentru cadre didactice 

 Oferta pentru părinţi 

 Oferta pentru dezvoltare comunitară şi instituţională 

 

B. Management: 100 puncte 

 Proiectarea ofertei Centrului funcţie de resursele existente şi de nevoile identificate la nivelul grupurilor ţintă 

 Tip de management 

 Promovarea imaginii Centrului - Cabinetului şi a rolului consilierului şcolar în creşterea calităţii educaţiei 

 Obţinerea şi utilizarea feed-back-ului cu privire la oferta Centrului 

 Dezvoltarea resurselor umane 

 Dezvoltarea resurselor materiale 

 Dezvoltare de parteneriate 

Propunem ca atât evaluarea ofertei cât şi cea a managementului să se facă : 

 evaluare de produs - analiză cantitativă şi calitativă 

 evaluare de proces 

În condiţiile în care păstrăm numai criterii constatative, riscăm să descalificăm un Centru tânăr numai pentru că se bazează pe o 

dotare realizată în perioada în care ISJ-urile şi CCD-urile aveau mai multe fonduri sau au beneficiat de dotări prin Banca Mondială, 

deci un centru care încearcă să se dezvolte reuşind mai mult sau mai puţin să atragă resurse, faţă de un Centru care este evaluat c 

foarte bun fiindcă se bazează pe trecut. 

Propunerea noastră este ca procentul în evaluarea totală să fie următorul: 

 produs - 40% 

 proces - 60% 

CV Cui se va adresa instrumentul standardizat destinat evaluării (CJAP, CISAP)? 

Având în vedere că activitatea profesorilor consilieri din cadrul CISAP se desfăşoară în 3 compartimente (asistenţă psihologică, 

asistenţă pedagogică, orientarea carierei) vă rugăm să ne precizaţi la care dintre acestea se va referi instrumentul de evaluare. 
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ANEXA 2 
 

 

 

 

F 1: FIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII CONSILIERULUI DIN CENTRUL 

JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI A ACTIVITĂŢII 

CONSILIERULUI DIN CENTRUL (INTER) ŞCOLAR DE ASISTENŢĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

F 2: FIŞA DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ PENTRU CENTRUL JUDEŢEAN 

DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ PENTRU 

CENTRUL (INTER) ŞCOLAR DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 
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F 1 

 

 

FIŞA DE EVALUARE A CONSILIERILOR 
din 

CENTRE JUDEŢENE / MUNICIPALE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (CJAP / CMAP) 

şi 

CENTRE ŞCOLARE / INTERŞCOLARE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (CSAP / CIAP) 

 

An şcolar: ................................... 

Numele şi prenumele: .............................................................. Funcţia: …………………...… 

Centrul / Şcoala: ……......................................................................................…………..….... 

 

 

Nr 

crt 
 

CARACTERISTICI EVALUATE 

Punctaj etalon pentru: Punctaj 

acordat 
(evaluare / 

autoevaluare) 

Centre Judeţene 

/ Municipale de 

Asistenţă Psiho-

pedagogică 

Centre Şcolare / 

Interşcolare de 

Asistenţă Psiho-

pedagogică 

I ACTIVITATEA DE CONSILIERE 

(BENEFICIARI) 

25 p (total) 40 p (total)  

 1 Consilierea elevilor (cu rezultate slabe la 

învăţătură; în situaţie de abandon şcolar; 

supradotaţi; cu tulburări de comportament; 

consumatori de droguri, tutun, alcool; cu dificultăţi 

de adaptare şcolară şi de comunicare etc.): 

10 p 20 p  

- individuală 6 12  
- de grup 4 8  

2 Consilierea părinţilor: 3 p 5 p  
- individuală 2 3  
- de grup 1 2  

3 Consilierea cadrelor didactice: 3 p 5 p  

 - individuală 2 3  
- de grup 1 2  

4 Activităţi de orientare şcolară şi 

profesională: 

6 p 10 p  

 - informare 3 5  

- aplicare de chestionare, inventare de interese / 

aptitudini 
3 5  

5 Testare psihologică 3 p   

II MANAGEMENT 32 p (total) 25 p (total)  

 1 Evidenţa documentelor CJAP / CSAP: 8 p 15 p  

- planul managerial 3 6  
- raportul de activitate lunar, semestrial, anual 2 5  
- regulamentul de ordine interioară 1   
- fişa postului 1 2  
- fişa de evaluare 1 2  
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2 Actualizarea mapei cu instrumente de 

lucru a CJAP / CSAP: 

5 p 3 p  

- elaborarea / achiziţionarea unor noi instrumente de 

lucru 
2 1  

- actualizarea şi utilizarea instrumentelor CJAP / 

CSAP 
3 2  

3 Sprijin,  evaluare, perfecţionare: 8 p   

- sprijin metodologic, furnizare de materiale şi 

informaţii, supervizare 
2   

- monitorizarea activităţii CSAP, CIAP 2   

- evaluări şi caracterizări pentru consilierii CSAP, 

CIAP 
1   

- sprijin pentru înfiinţarea de noi CSAP, CIAP 1   

- implicarea în organizarea de seminarii ale 

consilierilor, târguri educaţionale 
1   

- organizarea de ateliere de lucru, activităţi de 

perfecţionare pentru consilierii CJAP, CSAP, 

CIAP 

1   

4 Atragerea de resurse: 5 p 2 p  

- atragerea de sponsorizări, donaţii 2 1  

- implicarea în diferite proiecte educaţionale (cu 

finanţare UE, BM etc.) 
3 1  

5 Munca în reţea: 6 p 5 p  

- colaborare în reţeaua de consiliere;  2 2  

- colaborare cu instituţiile coordonatoare (CJAP, 

CCD, ISJ / MB, MEC, ISE) 
2 2  

- colaborare cu alte persoane şi instituţii / ONG-uri 1 1  

- înscrierea în asociaţii locale, naţionale, 

internaţionale 
1   

III DISEMINAREA INFORMAŢIILOR, 

PROMOVAREA IMAGINII CJAP, 

CSAP, CIAP 

15 p (total) 13 p (total)  

 1 Materiale de informare şi promoţionale: 7 p 7 p  

- pliante, postere, afişe ale CJAP, CSAP / CIAP 3 4  

- articole ziare, reviste, broşuri 2 2  

- adresă E-mail, pagina web 1   

- alte materiale pentru sporirea vizibilităţii 1 1  

2 Activităţi informative / ştiinţifice: 8 p 6 p  

- studii, sondaje, cercetări 5 4  

- broşuri, reviste editate, cărţi publicate 2 1  

- interviuri radio, TV  1 1  

IV PARTICIPARE LA ACTIVITĂŢI ÎN 

CADRUL ŞCOLII 

12 p (total) 12 p (total)  

- comisii metodice, administrative  4 6  

- ore de dirigenţie 4 3  

- lectorate cu părinţii 4 3  

V ACTIVITĂŢI ÎN AFARA ŞCOLII 16 p (total) 10 p (total)  

 1 Colaborare cu ONG-uri şi alte instituţii: 

proiecte iniţiate, parteneriate, protocoale 

de colaborare 

5 p   
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2 Participare la: 5 p 6 p  

- sesiuni ştiinţifice / simpozioane (cu participare 

activă: expuneri, dezbateri). 
2 2  

- programe educaţionale pe diverse teme 1 2  

- lecţii deschise 1 2  

- inspecţii 1   

3 Formare profesională 6 p 4 p  

 - participare la cursuri de perfecţionare (ISJ, ISE, 

CNROP, CCD, Universităţi, alte organizaţii, 

ONG-uri) 

2 2  

- cursuri de perfecţionare / seminarii pentru cadre 

didactice, părinţi din şcoală, alte şcoli 
2 1  

- schimburi de experienţă, stagii de mobilitate burse 2 1  

TOTAL PUNCTAJ POSIBIL 100 p (total) 100 p (total)  

TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT    

 

 

Transpunerea punctajului în calificative: 

 

75 - 100 puncte - foarte bine 

50 - 74 puncte - bine 

25 - 49 puncte - satisfăcător 

0 - 24 puncte - nesatisfăcător 
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F 2 
 

 

FIŞA DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ 
pentru 

CENTRE JUDEŢENE / MUNICIPALE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (CJAP / CMAP) 

şi 

CENTRE ŞCOLARE / INTERŞCOLARE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (CSAP / CIAP) 

 

An şcolar .................................... 

Numele şi prenumele: .............................................................. Funcţia: …………......……… 

Centrul / Şcoala: ……......................................................................................…...………..… 

 

Nr 

crt 
 

CARACTERISTICI EVALUATE 

Punctaj etalon pentru: Punctaj 

acordat 
(evaluare / 

autoevaluare) 

Centre Judeţene / 

Municipal de 

Asistenţă 

Psihopedagogică 

(CJAP / CMAP) 

Cabinete Şcolare 

/ Interşcolare de 

Asistenţă 

Psihopedagogică 

(CSAP / CIAP) 

I RESURSE UMANE 30 p 30 p  

 1 Număr de consilieri în CJAP / CMAP: 4 p   
- 4 sau mai mulţi 4  

 - 2 - 3 3  
- 1 2  

2 Poziţia pe post pentru: 3 p 5 p  

CJAP / CMAP:    
- toţi titulari / detaşaţi 3  

 
- doi sau mai mulţi titulari / detaşaţi restul suplinitori 2  
- un titular / detaşat, restul suplinitori 1  
- toţi suplinitori 0  
CSAP / CIAP:    
- titular  5 

 - detaşat  3 
- suplinitor  1 

3 Vechimea în consiliere pentru: 3 p 4 p  

CJAP / CMAP:    
- cel puţin o persoană cu vechime de peste 3 ani 3  

 - cel puţin o persoană cu vechime între 1 şi 3 ani 2  

- toţi debutanţi 1  

CSAP / CIAP:    
- peste 5 ani   4 

 - 1-5 ani  2 
- debutat  1 

4 Vechimea în învăţământ pentru: 3 p 4 p  

CJAP / CMAP:    
- cel puţin o persoană cu vechime de peste 5 ani 3  

 - cel puţin o persoană cu vechime între 1 şi 5 ani 2  
- toţi debutanţi 1  
CSAP / CIAP:    
- peste 5 ani   4 

 - 1-5 ani  2 
- debutat  1 
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5 Studii post-universitare: 9 p 10 p  

- Doctorat (Pentru Doctorat cu diplomă se acordă punctaj 

maxim; pentru un Doctorat în desfăşurare, se acordă două 

puncte). 

3 4  

- Masterat (Pentru Masterat cu diplomă se acordă punctaj 

maxim; pentru un Masterat în desfăşurare, se acordă două 

puncte). 

3 3  

- Cursuri de formare (OSP etc.) 3 3  

6 Gradele didactice: 6 p 7 p  

CJAP / CMAP: se acordă punctajul specificat pentru 

fiecare persoană cu grad, până la maxim 6 puncte 
  

 

- gradul I 2  

 
- gradul II 1.5  
- definitivat 1  
- debutant 0,5  
CSAP / CIAP:    
- gradul I  7 

 
- gradul II  5 
- definitivat  2 
- debutant  1 

7 Personal auxiliar: 2 p   

- secretară 1   
- laborant 1   

II RESURSE MATERIALE 20 p 20 p  

 1 Spaţiu: 4 p 4 p  

- număr de săli pentru consiliere individuală / de grup 1,5 2  
- 2 sau mai multe 1 1,5 

 
- 1 0,5 0,5 

- suprafaţă (totală) 1,5 2  
- mai mare de 8 m² 1 1,5 

 
- mai mică de 8 m² 0,5 0,5 

- birou 0,5   
- secretariat 0,5   

2 Mobilier: birou, mese, scaune, fotolii, rafturi, 

dulap, mochetă, cuiere 
CJAP: În cazul în care există cel puţin cinci din 

echipamentele menţionate, se acordă punctaj maxim, pentru 

trei sau mai puţine se acorda 2 puncte, dacă nu există 

echipamente, punctajul este nul. 

CSAP / CIAP: În cazul în care există cel puţin patru piese din 

mobilierul menţionat se acordă punctaj maxim, pentru două se 

acorda 2 puncte, dacă nu există mobilier, punctajul este nul. 

3 p 3 p  

3 Echipament birotică: telefon, fax, calculator, 

imprimantă, copiator, programe informatizate, 

conexiune Internet, televizor, video, retroproiector  
CJAP: În cazul în care aveţi acces la cel puţin şase din 

echipamentele menţionate se acordă punctaj maxim, pentru 

accesul la patru sau mai puţine se acorda 2 puncte, dacă nu 

aveţi acces la nici un echipament punctajul este nul. 

CSAP / CIAP: În cazul în care aveţi acces la cel puţin patru 

din echipamentele menţionate se acordă punctaj maxim, 

pentru accesul la cel puţin două se acorda 2 puncte, dacă nu 

aveţi acces la nici unul din echipamente, punctajul este nul. 

3 p 3 p  
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4 Materiale: cărţi de specialitate, ziare şi broşuri, 

pliante, afişe, CD-uri, casete video, dischete) 
CJAP: În cazul în care există cel puţin cinci tipuri din 

materialele menţionate, se acordă punctaj maxim, pentru trei 

sau mai puţine se acorda 2 puncte, dacă nu există materiale, 

punctajul este nul. 

CSAP / CIAP: În cazul în care există cel puţin trei tipuri din 

materialele menţionate se acordă punctaj maxim, pentru un 

singur tip de materiale se acorda 2 puncte, dacă nu există 

materiale, punctajul este nul. 

3 p 3 p  

5 Instrumente de specialitate: fişe 

psihopedagogice, teste, chestionare, teste / 

chestionare pe calculator, profile ocupaţionale, 

baze de date pe calculator, aparatură de testare 

psihologică 
CJAP: În cazul în care există cel puţin cinci tipuri din 

instrumentele menţionate, se acordă punctaj maxim, pentru 

două tipuri de instrumente se acorda 2 puncte, dacă nu există 

instrumente, punctajul este nul. 

CSAP / CIAP: În cazul în care există cel puţin trei tipuri din 

instrumentele menţionate se acordă punctaj maxim, pentru un 

singur tip de instrumente se acorda 2 puncte, dacă nu există 

instrumente, punctajul este nul. 

5 p 5 p  

6 Consumabile: hârtie, creioane colorate, plastilină, 

pix-uri, markere, foi flipchart, dosare, mape 

transparente etc. 
CJAP: În cazul în care există cel puţin şase tipuri din 

consumabilele menţionate, se acordă punctaj maxim, pentru 

un patru tipuri de consumabile sau mai puţine se acorda 1 

punct, dacă nu există consumabile, punctajul este nul. 

CSAP / CIAP: În cazul în care există cel puţin cinci tipuri din 

consumabilele menţionate se acordă punctaj maxim, pentru un 

trei tipuri de instrumente se acorda 1 punct, dacă nu există 

consumabile, punctajul este nul. 

2 p 2 p  

III ACTIVITATEA CONSILIERULUI 
(Acest punctaj se va acorda în funcţie de rezultatul 

completării fişei de evaluare a activităţii 

consilierului F 1 şi împărţirea punctajului obţinut 

la 2). 

50 p 50 p  

TOTAL PUNCTAJ POSIBIL 100 p 100 p  

TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT    

 

 

Transpunerea punctajului în calificative: 

 

75 - 100 puncte - foarte bine 

50 -   74 puncte - bine 

25 -   49 puncte - satisfăcător 

  0 -   24 puncte - nesatisfăcător 

 

 


