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Introducere 

 

 

 

Între 2001-2003, la nivelul comunităţii internaţionale s-au desfăşurat ample 
cercetări evaluative ale politicilor naţionale de consiliere şi orientare. 
România a făcut obiectul a două rapoarte, conduse de European Training 
Foundation şi de Banca Mondială, în care se descrie contribuţia serviciilor 
de consiliere la implementarea politicilor de educaţie permanentă şi a 
politicilor de ocupare activă. În concluziile acestor cercetări se indică 
principalele domenii care favorizează dezvoltarea sistemelor 
comprehensive de consiliere pe toată durata vieţii  (OECD, 2004): 
condiţii pentru satisfacerea nevoilor de consiliere profesională ale tinerilor 
şi adulţilor, acces larg la serviciile de consiliere profesională, informare 
profesională, personalul şi finanţarea serviciilor de consiliere, lidership 
strategic. 

Potrivit autorilor, două sunt provocările majore pentru un sistem de 
consiliere pe toată durata vieţii : 1) schimbarea accentului în oferta de 
servicii de la asistarea deciziei şcolare sau profesionale spre dezvoltarea 
abilităţii persoanei de a-şi gestiona propria carieră şi 2) identificarea unor 
modalităţi necostisitoare de lărgire a accesului beneficiarilor la serviciile de 
consiliere. Un sistem care face faţă acestor provocări se caracterizează prin: 

• transparenţă, acces facil pe toată durata vieţii, capacitatea de a 
îndeplini nevoile diverselor categorii de clienţi; 

• atenţie acordată momentelor de tranziţie în viaţă; 
• flexibilitate şi inovaţie în oferta de servicii pentru a răspunde 

nevoilor şi situaţiilor diferite ale grupurilor-ţintă; 
• programe de dezvoltare a abilităţilor clienţilor de gestionare a 

propriei cariere; 
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• posibilitatea de a cerceta şi experimenta oportunităţile de studiu şi 
muncă înainte de a decide asupra lor; 

• acces la informaţii detaliate şi integrate privind educaţia, ocuparea 
şi piaţa muncii; 

• acces la consiliere individuală cu practicieni pregătiţi şi calificaţi în 
domeniu, pentru persoanele care au nevoie şi la momentul când au 
nevoie; 

• acces la servicii independente de interesele unor instituţii sau 
companii; 

• proces care să stimuleze regândirea şi planificarea periodică şi 
• implicarea entităţilor care au interese în domeniu. 

Agenda de lucru Educaţie şi Formare 2010 a Uniunii Europene prevede un 
set de finalităţi şi principii ale consilierii pe toată durata vieţii, la care au 
colaborat experţii din respectivul grup de lucru al Comisiei Europene. 
Finalităţi sunt reluate în Rezoluţia Consiliului din mai 2004, privind 
întărirea politicilor, sistemelor şi practicilor de consiliere pe toată durata 
vieţii în Europa. Rezoluţia subliniază nevoia de situare a individului în 
centrul serviciilor de consiliere, precum şi priorităţile: i) reformularea 
ofertei spre dezvoltarea competenţelor profesionale ale persoanei; ii) 
lărgirea accesului la servicii; iii) îmbunătăţirea calităţii serviciilor. 

Finalit ăţile consilierii pe toată durata vieţii , definite în documentele 
programatice, sunt: 

• abilitarea cetăţenilor în gestionarea propriului traseu de educaţie şi 
muncă, corespunzător scopurilor de viaţă asumate, prin punerea în 
relaţie a competenţelor şi intereselor proprii cu oportunităţi de 
formare, de ocupare şi de angajare pe cont propriu; 

• asistarea instituţiilor de educaţie şi formare în motivarea elevilor / 
studenţilor pentru preluarea responsabilităţii în învăţare şi stabilirea 
propriilor scopuri; 

• asistarea întreprinderilor şi organizaţiilor în motivarea personalului 
pentru valorificarea oportunităţilor de învăţare apărute în cadrul şi 
în afara locului de muncă; 

• asigurarea unui instrument de intervenţie în politicile publice 
pentru decidenţii politici; 

• sprijinirea economiilor locale, regionale, naţionale, europene prin 
dezvoltarea forţei de muncă şi adaptarea la cerinţele economice şi 
circumstanţele sociale în schimbare; 
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• asistarea cetăţenilor pentru contribuţie activă la dezvoltarea socială, 
democratică şi durabilă a comunităţii din care fac parte. 

Principiile care stau la baza serviciilor de consiliere: 

Centrarea pe beneficiar 
• independenţă – în consiliere se respectă libertatea de alegere 

profesională şi de dezvoltare personală a beneficiarului; 
• imparţialitate – serviciile de consiliere sunt în interesul 

cetăţeanului, nu sunt influenţate de interesele furnizorului, 
instituţiei sau ale finanţatorului, şi nu sunt discriminate de sex, 
vârstă, etnie, clasă socială, calificări, abilităţi etc.; 

• confidenţialitate – cetăţenii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii 
informaţiei pe care o oferă consilierului; 

• egalitate de şanse – oportunităţi egale de studiu şi muncă pentru toţi 
cetăţenii; 

• abordare holistică – consilierea pune în valoare contextul personal, 
social, cultural, economic în care cetăţeanul ia decizii. 

Abilitarea cetăţeanului 
• implicare activă– consilierea este o activitate de colaborare între 

cetăţean, furnizor şi alţi actori semnificativi; 
• împuternicire – serviciile de consiliere abilitează cetăţenii în 

planificarea şi gestionarea propriilor cariere de studiu sau muncă şi 
în tranziţia spre/dinspre acestea. 

Îmbunătăţirea accesului 
• transparenţă – natura serviciilor de consiliere este imediat 

elocventă pentru beneficiar; 
• apropiere şi empatie – consilierii asigură o atmosferă plăcută pentru 

cetăţeni; 
• continuitate – serviciile de consiliere sprijină cetăţenii în tranziţiile 

pe care le fac în sfera educaţiei, muncii, societăţii şi în cele 
personale; 

• disponibilitate – toţi cetăţenii au dreptul la consiliere în orice 
perioadă a vieţii lor; 

• accesibilitate – serviciile de consiliere se asigură în manieră 
flexibilă şi adecvată beneficiarului, cum ar fi: faţă în faţă, la 
telefon, prin e-mail, la distanţă şi sunt disponibile în momentele şi 
locurile solicitate de cetăţeni; 



 10

• capacitate de răspuns – consilierea se realizează printr-o varietate 
de metode care răspund nevoilor cetăţenilor. 

Asigurarea calităţii 
• adecvarea metodelor de consiliere – metodele de consiliere au o 

bază teoretică şi/sau ştiinţifică relevantă pentru scopul în care sunt 
folosite; 

• îmbunătăţire permanentă – serviciile de consiliere se îmbunătăţesc 
prin integrarea feed-back-ului de la cetăţeni şi prin crearea de 
oportunităţi de formare continuă pentru personal; 

• dreptul la replică – cetăţenii au dreptul de a formula sugestii şi 
plângeri formale, dacă au primit servicii nesatisfăcătoare; 

• personal competent – consilierul are acreditare naţională pentru 
identificarea şi abordarea nevoilor cetăţenilor, iar unde este cazul, 
pentru recomandarea altor servicii. 

Exerciţiile de consultare pe marginea documentului Comisiei Europene, 
Memorandum privind învăţarea permanentă, semnalau în 2001 o serie de 
constrângeri în domeniul consilierii şi orientării (Mesajul-cheie nr. 5): 
informaţie publică deficitară despre serviciile de specialitate, capacitate 
instituţională redusă pentru utilizarea eLearning, personal insuficient, 
funcţionarea serviciilor de consiliere în cadrul unor instituţii cu atribuţii 
mai largi, relaţii internaţionale limitate (ISE, 2001). 

Aceste probleme se regăsesc şi printre cele evocate de colaboratorii noştri, 
ca semn că în perioada derulată nu s-au operat ajustările reparatorii 
necesare. 

Acest studiu porneşte de la acumulările înregistrate de practicienii consilieri 
din domeniul educaţiei în efortul de depăşire a acestor dificultăţi; în plus, ca 
for metodologic pentru Centrele de Asistenţă Psihopedagogică (CAPP), 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) se află în miezul frământărilor 
legate de noile dezvoltări din consiliere. Datele obţinute din teritoriu ne-au 
ajutat să definim provocările cu care se confruntă în prezent sistemul de 
consiliere, să evidenţiem exemplele de bună practică şi să oferim răspunsuri 
posibile la aceste provocări. 
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I. Cadrul legal de consiliere pe toată durata vieţii 

 

 

 

Sinteza legislaţiei în domeniul orientării şi consilierii profesionale 

 

Atât înainte, cât şi după anul 1989, au funcţionat în România ambele 
modele posibile ale sistemului de orientare şi consiliere şcolară şi 
profesională: 

• modelul autonom, prin care serviciile de consiliere, deşi derulate în 
şcoală, sunt oferite de organizaţii din exteriorul sistemului 
educaţional; 

• modelul dinamic, prin care aceste servicii sunt incluse în programul 
şcolar de formare şi fac parte din aria curriculară. 

În scopul refacerii reţelei de cabinete şi laboratoare de orientare şcolară şi 
profesională, primele acte normative de după revoluţie au înfiinţat o nouă 
unitate instituţională care să acopere nevoile imediate ale elevilor, părinţilor 
şi profesorilor: Centrul de Asistenţă Psihopedagogică. 

 

 

Acte normative din 1990 până în prezent 

 

Ordinul Ministerului Înv ăţământului şi Ştiin ţei nr. 7895 din 18.09.1991 
privind constituirea şi statutul Centrelor de Asistenţă Psihopedagogică 
pentru cadre didactice, elevi şi părinţi precizează că aceste centre „se 
constituie la nivelul judeţelor şi al Municipiului Bucureşti, pe structura 
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laboratoarelor de orientare şcolară şi profesională”, „ funcţionează în 
cadrul Caselor Corpului Didactic” şi „sunt subordonate Inspectoratelor 
Şcolare Judeţene / Municipiului Bucureşti” şi se află „sub subordonarea 
metodologică a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei”. Statutul anexat 
reglementa baza legală şi modul de activitate al centrelor nou înfiinţate. 

Abia după 3 ani vor fi fost precizate şi aprobate atribuţiile profesorului 
consilier prin fişa postului (Fişa postului profesorului consilier din 
Centrele Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică şi a Cabinetelor 
Inter şcolare de Asistenţă Psihopedagogică, nr. 31314 din 10.05.1994) 
precum şi organizarea şi funcţionarea acestor centre printr-un regulament 
adecvat. (Regulament de organizare şi funcţionarea Centrelor Judeţene 
de Asistenţă Psihopedagogică şi a Cabinetelor Interşcolare de Asistenţă 
Psihopedagogică, nr. 31315 din 10.05.1994). 

Actul menţionat marchează extinderea reţelei de centre prin înfiinţarea unor 
noi unităţi subordonate: Cabinetele Interşcolare de Asistenţă 
Psihopedagogică. Acestea „deservesc mai multe unităţi şcolare şi 
funcţionează în cadrul unei şcoli”. Necesităţile practice impuse de numărul 
mare de elevi explică apariţia cabinetelor la nivel local. Noul regulament 
detaliază atribuţiile şi structura Centrelor şi Cabinetelor de Asistenţă 
Psihopedagogică înfiinţate. 

Un an mai târziu, prima Lege a Învăţământului de după 1989, nr. 
84/1995, stipulează în capitolul VII, Unităţi conexe ale învăţământului 
preuniversitar, articolul 49, (1) că „în judeţe şi în Municipiul Bucureşti 
funcţionează Centre sau Cabinete de Asistenţă Psihopedagogică; acestea 
asigură şi activitatea de orientare şcolară şi profesională”, iar articolul (2) 
precizează că „regulamentul de funcţionare a acestor centre sau cabinete 
se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale”. Modificările şi 
completările ulterioare din 2003 şi 2005 vor păstra aceste prevederi. 

În 1998, ministrul educaţiei dispune (prin OMEN nr. 4683 din 
28.09.1998) aprobarea unui nou regulament, care aduce completările 
necesare (la acea dată) pentru organizarea şi funcţionarea Centrelor şi 
Cabinetelor de Orientare Şcolară şi Profesională. 

În Capitolul I, Dispoziţii generale, se formulează noi precizări cu privire la: 
• condiţiile de organizare şi funcţionare (Art. 2 b) a Cabinetelor 
Şcolare şi Interşcolare, făcându-se distincţia între cele două tipuri, 
în funcţie de numărul de elevi ai unităţilor şcolare (minim 500, 
respectiv 800 elevi); 



 13

• statutul şi subordonarea organizatorică faţă de inspectoratele 
şcolare judeţene (ISJ), respectiv a Municipiului Bucureşti (Art. 3 
a); 

• spaţiul de funcţionare alocat de inspectoratul şcolar (Art. 5). 

Structura organizatorică şi natura activităţilor pe compartimente sunt mai 
clar enunţate şi dezvoltate (în Capitolul al II-lea) comparativ cu forma 
anterioară a regulamentului. 

Astfel, se stabileşte numărul şi funcţia personalului angajat (1 coordonator, 
4 profesori, 1 secretar, 1 asistent social). 

Capitolul al III-lea enumeră atribuţiile fiecărui angajat în mod autonom: ale 
coordonatorului, ale profesorilor consilieri şi ale personalului auxiliar. 

În premieră, din necesităţi practice, acest regulament introduce un capitol 
(al IV-lea) care reglementează încadrarea, normarea şi evaluarea 
personalului din centre şi cabinete. Un ultim capitol se referă la baza 
materială şi finanţarea acestor unităţi. 

Tot în cursul anilor 1997–1998 au apărut câteva acte normative care 
reflectă în plan legislativ eforturile Guvernului României de a extinde şi 
consolida sistemul de orientare şi consiliere prin înfiinţarea unei reţele de 
Centre de Informare şi Consiliere Profesională. Organizarea, funcţionarea 
şi utilarea acestora a constituit obiectivul unui proiect derulat pe parcursul 
mai multor ani, care a beneficiat de o finanţare mixtă (Guvernul României 
şi Banca Mondială). 

În acest macro-proiect au fost implicate mai multe ministere cu atribuţii de 
informare şi consilierea carierei. Ca urmare, s-a emis un ordin comun 
privind organizarea şi funcţionarea reţelei de „Centre de Informare şi 
Consiliere Profesională” (OMMPS nr. 921 din 24.12.1997, OMEN nr. 
3102 din 15.01.1998, OMTS nr. 59 din 22.01.1998). Se înfiinţau, astfel, 
774 de centre (500 care aparţineau Ministerului Educaţiei, 227 Ministerului 
Muncii şi 47 Ministerului Tineretului), fie pe structura Centrelor de 
Asistenţă Psihopedagogică deja existente în educaţie, fie nou înfiinţate în 
celelalte reţele. 

Ordinul comun stabileşte locaţia, rolul, funcţiile, modul de lucru, 
componenţa personalului, spaţiul, sarcinile şi dotarea materială a Centrelor 
de Informare şi Consiliere Profesională. 
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În acelaşi an, ministrul educaţiei dispune înfiinţarea, prin OMEN nr. 3277 
din 16.02.1998, a Departamentelor de consultanţă pentru alegerea rutei 
profesionale şi plasamentul pe piaţa muncii. Acest act normativ apare ca 
efect al nevoii de consiliere a absolvenţilor de liceu, studenţilor şi 
absolvenţilor de învăţământ superior. Se reglementează condiţiile de 
constituire, misiunea, atribuţiile, coordonarea şi finanţarea departamentelor 
respective. 

Rolul de coordonator metodologic al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei 
pentru reţeaua Centrelor şi Cabinetelor de Asistenţă Psihopedagogică, 
precum şi a Centrelor de Informare şi Consiliere Profesională este expres 
recunoscut prin OMEN cu privire la coordonarea metodologică a 
Caselor Corpului Didactic şi a Centrelor de Asistenţă Psihopedagogică 
(nr. 3370 din 03.09.1998). După cum este intitulat, se observă că din 
reţeaua respectivă mai fac parte şi Casele Corpului Didactic în colaborare 
cu Inspectoratele Şcolare Judeţene. La acea dată, ordinul a fost emis din 
necesitatea de a susţine activităţile de formare continuă a personalului 
didactic, de documentare, inovare pedagogică şi implementare a proiectelor 
de reformă în baza Programului de formare continuă, inovaţie şi resurse 
elaborat ISE pe parcursul anilor 1998-2003. 

În vederea susţinerii acestui program, ISE a colaborat cu Consiliul Naţional 
pentru Curriculum şi cu specialişti din învăţământul superior de profil la 
elaborarea unui ghid metodologic pentru Aria curriculară Consiliere şi 
Orientare, devenită obligatorie prin Notificarea MEN cu privire la Aria 
curricular ă Consiliere şi Orientare în clasele I-V în anul şcolar 1998-
1999 (nr. 12487 din 03.09.1998). Documentul precizează că Orientarea şi 
Consilierea este o arie curriculară distinctă în Planul de învăţământ pentru 
clasele I–V şi menţionează numărul de ore afectate fiecărui nivel, regimul 
de predare în anul şcolar 1998–1999, modul de realizare a acestor 
programe, conţinutul activităţilor de Consiliere şi Orientare, cadrul de 
organizare a modulelor de formare continuă pentru profesori şi învăţători. 

Activitatea de elaborare a ghidurilor şi programelor pentru această arie 
curriculară a continuat şi în anii următori, fiind prevăzută în planurile-cadru 
de învăţământ şi în programele şcolare din 2000, 2001, 2002 şi 2003 
aprobate prin OMEC nr. 4405 din 31.08.2000 şi OMEC nr. 3638 din 
11.04.2001, prin care la nivel gimnazial, disciplina Consiliere şi Orientare 
devine obligatorie. Aceasta face parte din trunchiul comun (1 oră pe 
săptămână) cu posibilitatea opţionalului (1 oră pe săptămână) în cadrul 
curriculum-ului la decizia şcolii. Programele pentru această arie curriculară 
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acoperă, în prezent, toate clasele şi ciclurile de învăţământ; documentele au 
fost finalizate în 2005 şi aprobate prin ordine ale ministrului, după cum 
urmează: 

• OMEC nr. 3552 din 08.04.2004 de aprobare a programei şcolare 
pentru Aria curriculară Consiliere şi Orientare Vocaţională clasele 
IX-X, Şcoala de Arte şi Meserii; 

• OMEC nr. 3872 din 13.04.2005 de aprobare a programei şcolare 
pentru Aria curriculară Orientare şi Consiliere Vocaţională anul de 
completare clasa a XI-a; 

• OMEC nr. 3488 din 23.03.2006 de aprobare a programei şcolare 
pentru Aria curriculară Orientare şi Consiliere Vocaţională, filiera 
tehnologică, clasele XI-XII, ruta directă de calificare şi clasele a 
XII-XIII, ruta progresivă de calificare; 

• OMEC nr. 5287 din 09.10.2006 de aprobare a programelor şcolare 
pentru Aria curriculară Consiliere şi Orientare Vocaţională clasele 
IX-XII, liceu teoretic; 

• OMEC nr. 5286 din 09.10.2006 de aprobare a programelor şcolare 
pentru Aria curriculară Consiliere şi Orientare Vocaţională clasele 
I-IV şi clasele a V-VIII, gimnaziu. 

La începutul anului 2000 apare OMEN privind Orientarea Şcolară şi 
Profesională în învăţământul din România (nr. 3064 din 18.01.2000), 
considerat cel mai important document programatic de profil pentru 
perioada 2000-2005. 

Importanţa acestui ordin derivă din completitudinea problemelor abordate 
în domeniul orientării şi consilierii profesionale, ceea ce îl diferenţiază de 
documentele normative anterioare cu caracter parţial de reglementare. 
Ordinul menţionat face în preambul o trimitere la documentele reformei, 
evidenţiază preocuparea Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC) pentru 
fundamentarea politicii de consiliere şi orientare (pe cele două direcţii: în 
cadrul activităţii curriculare prin orele de Consiliere şi Orientare şi de 
dirigenţie şi în cadrul extracurricular prin Centrele de Asistenţă 
Psihopedagogică) şi stabileşte principiile de elaborare a planului-cadru care 
au stat la baza introducerii Ariei curriculare Consiliere şi Orientare 
(racordare la social, flexibilitate, egalitatea şanselor, funcţionalitate). 

În 23 de articole, acest ordin restabileşte şi consolidează liniile directoare 
ale sistemului de orientare şcolară şi profesională: 

• reţeaua instituţiilor furnizoare; 
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• planul de acţiune anual al centrelor; 
• materialele şi graficele activităţilor; 
• programul orelor de consultaţii al cabinetelor şcolare şi 

interşcolare; 
• măsuri de orientare şcolară şi profesională ce revin în sarcina 

directorilor unităţilor de învăţământ; 
• includerea cursurilor de orientarea carierei în curriculum-ul la 

decizia şcolii; 
• întâlnirile şi discuţiile de consiliere şi orientare cu elevii şi părinţii 

din ciclurile primar şi gimnazial; 
• informarea şi tematica de orientare pe parcursul claselor a VII-a şi 

a VIII-a; 
• distribuirea prin ISJ a listelor şi reţelelor de unităţi şcolare de toate 

tipurile pentru anul şcolar următor; 
• rolul profesorilor consilieri în orientarea şi opţiunea de profil a 

elevilor din clasele IX-XII; 
• misiunea universităţilor în organizarea „zilelor porţilor deschise”; 
• includerea cursurilor post-universitare de consiliere şi orientare în 

oferta de formare a instituţiilor de învăţământ superior; 
• includerea consilierii şi orientării în programele de formare 

continuă ale departamentelor de ştiinţe ale educaţiei şi metodică din 
universităţi; 

• elaborarea de către ministerul de resort a unor fişe de orientare şi 
observare a elevului pentru introducerea lor în România, conform 
practicilor internaţionale; 

• analizarea activităţilor de orientare şcolară şi profesională ca punct 
special în cadrul inspecţiilor şcolare. 

OMENT nr. 4293 din 22.09.2003 reactualizează Regulamentul privind 
organizarea şi funcţionarea Centrelor Judeţene de Asistenţă 
Psihopedagogică şi a Cabinetelor Interşcolare de Asistenţă 
Psihopedagogică, fără a aduce modificări notabile comparativ cu 
regulamentul anterior. 

Elementele adăugate constau în precizările aduse (Art. 8 p. 1) în ceea ce 
priveşte categoriile de personal angajate în centru (personal de conducere, 
personal didactic, personal didactic auxiliar, personal nedidactic) şi cu 
privire la numărul de ore (şi repartizarea lor) cuprinse în norma didactică a 
personalului didactic angajat (Art. 16 p. 2). Schimbările profunde ale 
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conţinutului şi formei de organizare a procesului educaţional produse de 
reforma sistemică din învăţământ au determinat reorganizarea instituţională 
a reţelei de consiliere din România. 

Prin Ordinul MEC nr. 5418 din 08.11.2005 se aprobă Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Centrelor Judeţene / al Municipiului Bucureşti 
de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CRAE) şi regulamentele-cadru ale 
instituţiilor din subordine. 

Acest document reflectă profunde modificări ierarhice, de structură şi de 
conţinut care au intervenit în funcţionarea fostelor Centre şi Cabinete de 
Asistenţă Psihopedagogică la nivel judeţean şi local. 

Primele articole ale Capitolului I, Dispoziţii generale, reglementează 
înfiinţarea la nivel de judeţ / Municipiul Bucureşti, a Centrului Judeţean / 
Municipal de Resurse şi Asistenţă Educaţională, ca „unităţi conexe ale 
învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonate 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi coordonate de inspectoratele şcolare 
/ ale Municipiului Bucureşti” (Art. 1, al. 2). 

Centrul Judeţean / al Municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională (CRAE) reprezintă o nouă instituţie de învăţământ 
specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea serviciilor 
educaţionale specifice acordate copiilor, elevilor, cadrelor didactice, 
părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o 
educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens” (Art. 2). 

CRAE este conceput ca un organism supraordonat pentru trei structuri: 
Centrele Şcolare de Educaţie Incluzivă, Centrele Judeţene şi Cabinetele de 
Asistenţă Psihopedagogică şi Centrele şi Cabinetele Interşcolare 
Logopedice. 

Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrelor şi 
Cabinetelor de Asistenţă Psihopedagogică se află în anexa nr. 3 a Ordinului 
MEC nr. 5418 din 08.11.2005. 

Vom analiza şi aspectele de noutate în statutul pe care l-a dobândit CJAPP, 
prin regulament, comparativ cu regulamentul anterior (abrogat): 

• CJAPP sunt instituţii subordonate organizatoric ISJ şi CRAE, iar 
din punct de vedere metodologic, MEC (Art. 2, al 1). 

• CRAE devine astfel coordonatorul, monitorul, evaluatorul şi 
finanţatorul acestor centre / cabinete. 
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• Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică asigură asistenţa 
psihopedagogică unui număr de 800 de elevi sau 400 de preşcolari. 
Unui cabinet interşcolar i se pot aronda şi unităţi de învăţământ 
preşcolar (Art. 1 al. 4). Asistenţa preşcolarilor constituie o premieră 
în domeniu. 

• Categoriile de personal care funcţionează în cadrul CJAPP sunt: 
personal de conducere, didactic şi didactic auxiliar (Cap. II, Art. 8, 
Al. 1). Dispare categoria de personal nedidactic, fiind preluată la 
angajare de CRAE. 

• Coordonatorul CJAPP este asimilat funcţiei de director de unitate 
de învăţământ. 

• Tehnicile de intervenţie în domeniul psihoterapiei şi consilierii 
psihologice, testarea psihologică (inclusiv a cadrelor didactice) pot 
fi efectuate doar de profesorul psiholog conform atestării din partea 
Colegiului Psihologilor din România (Cap. III, Secţiunea a 2-a, Art. 
16, Al. b şi c). Această atribuţie constituie de asemenea o premieră 
stipulată de lege şi suscită încă dezbateri din partea practicienilor. 

• Regulamentele de ordine interioară, precum şi fi şele de posturi sunt 
monitorizate anual de către CRAE şi de ISJ. 

 

 

Acte normative conexe 

 

Sistemul de orientare şi consiliere este întregit cu reţele ale unităţilor de 
profil aparţinând altor ministere sau organisme autonome. 

A fost menţionat anterior un ordin comun tripartit prin care s-au înfiinţat în 
1998 reţele ale Centrelor de Informare şi Consiliere Profesională în 
domeniul educaţional, de tineret şi al forţei de muncă. 

Astfel, ministrul muncii şi protecţiei sociale a semnat la 24.12.1997 
Ordinul nr. 921 de organizare şi funcţionare a propriei reţele de Centre de 
Informare şi Consiliere Profesională. În fapt, aceste centre au fost înfiinţate 
în cadrul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (la nivel 
naţional, judeţean, local şi al Municipiului Bucureşti). 

Legea nr. 145 din 09.07.1998 de înfiinţare, organizare şi funcţionare a 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă stipulează că 
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administrarea reţelei de centre menţionate intră în sarcina organismului 
naţional nou înfiinţat şi subordonat MMPS (la acea dată). La rândul lor, 
agenţiile teritoriale preluau sarcina organizării acestor centre la nivel 
judeţean. 

Serviciile de informare şi consiliere a tinerilor şi adulţilor aflaţi în căutarea 
unui loc de muncă sunt reglementate prin Legea nr. 76 din 16.01.2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării for ţei 
de muncă, precum şi prin Hotărârea Guvernului nr. 377 din 18.04.2002 
pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile pentru 
stimularea forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile 
de implementare a acestora. 

În Capitolul IV, Măsuri pentru prevenirea şomajului, secţiunea a II-a, 
Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de 
muncă, Subsecţiunea 1, Informarea şi Consilierea Profesională, Articolul 
58 defineşte natura serviciilor de informare şi orientare, modul de 
organizare, personalul specializat şi metodele de consiliere utilizate. 

Subsecţiunea 3, referitoare la formare profesională, menţionează în 
Articolul 1 că „accesul la programele de formare profesională se face în 
urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau mediere”. 

Serviciile de informare şi consiliere profesională exterioare sistemului 
educaţional care aparţin altor organisme publice sau private sunt 
reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile 
sociale, prin Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială şi prin 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a acestora, apărute în 
2001 şi modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 01.09.2005. 

În capitolul dedicat serviciilor sociale specializate se menţionează (Art. 25 
f) „servicii de sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi 
reeducarea profesională”, precum şi (Art. 25 i) „consiliere în cadru 
instituţionalizat, în Centre de Informare şi Consiliere Profesională”. 

Actul legal sus-menţionat, coroborat cu Ordinul MMSSF nr. 323/2005 
pentru aprobarea standardelor de calitate privind serviciile sociale şi a 
modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora constituie temeiul legal al 
condiţiilor de acreditare a serviciilor sociale. 

Reţeaua Centrelor de Informare şi Consiliere Profesională înfiinţată de 
Ministerul Tineretului şi Sportului prin acelaşi ordin comun nr. 59 aprobat 
la 22.01.1998 continuă să funcţioneze în subordinea Autorităţii Naţionale 
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pentru Tineret şi s-a extins prin noi centre teritoriale. Hotărârea nr. 384 
din 28.04.2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Tineret (ANT) stipulează că ANT preia coordonarea 
activităţii Centrelor de Informare şi Consiliere Profesională din reţeaua 
anterioară INFOTIN. 

Astfel, Legea nr. 333 din 17.07.2006 privind înfiinţarea Centrelor de 
Informare şi Consiliere pentru Tineret stipulează în Art. 1 (1) că „se 
înfiinţează, în cadrul ANT, în subordinea direcţiilor judeţene de tineret, 
respectiv a Municipiului Bucureşti, Centre de Informare şi Consiliere 
pentru Tineret, pentru categoria de vârstă 14-35 ani”. 

Se reglementează structura, atribuţiile, serviciile, spaţiile, dotarea şi 
finanţarea acestor centre de către ANT, prin intermediul autorităţilor 
administraţiei publice locale. 

Începând din octombrie 2006 au intrat în vigoare noile reglementări privind 
protecţia muncii, prevăzute în Legea nr. 319 din 01.10.2006 a securităţii 
şi sănătăţii în muncă. 

Legea stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor 
profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea 
factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea 
echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, 
precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii. 

Noile reglementari se vor aplica, în toate sectoarele de activitate, atât 
publice, cât şi private, cu excepţia anumitor activităţi specifice din 
serviciile publice, cum ar fi forţele armate sau poliţia, precum şi cazuri de 
dezastre, inundaţii şi pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă. 

Prin aceste dispoziţii, actul normativ adaugă o atribuţie la fişa postului 
consilierului, aceea de a-l informa şi îndruma pe client asupra securităţii şi 
sănătăţii în muncă. 

 

 

Documente fără caracter normativ 

 

Tabloul legislativ al sistemului de orientare şi consiliere în România poate 
fi completat cu o serie de documente care, deşi nu au forţă juridică, se 
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bucură în schimb de recunoaştere deontologică din partea specialiştilor şi 
practicienilor. 

Facem referire la carte, statute, coduri, teze. În România există în prezent 
cel puţin câte un exemplu din fiecare tip de act ne-normativ, care merită 
amintite: 

 

Centrul Naţional de Resurse pentru Orientare Profesională 

În ţara noastră, Centrul Naţional de Resurse pentru Orientare Profesională 
(CNROP) s-a înfiinţat ca o componentă a reţelei europene de orientare 
profesională (re-denumită recent Euroguidance). 

CNROP (Euroguidance) a fost creat prin Ordinul MEN nr. 3703 din 
29.04.1999 în conformitate cu Programul Naţional de Aderare a României 
la Uniunea Europeană şi cu cerinţele naţionale în planul formării şi inserţiei 
profesionale. 

Carta CNROP este un document care clarifică identitatea centrelor, baza lor 
legală în cadrul Uniunii Europene, obiective, grupuri-ţintă, clienţi, sarcini, 
moduri de înfiinţare şi raportare, finanţare, probleme de ansamblu ale 
reţelei. 

 

Statutul Asociaţiei Naţionale de Orientare Şcolară şi Profesională 

Asociaţia Naţională de Orientare Şcolară şi Profesională (ANOSP) este o 
asociaţie profesională cu caracter interdisciplinar care organizează şi 
desfăşoară activităţi specifice domeniului, colaborează cu Asociaţia 
Internaţională de Orientare Şcolară şi Vocaţională (AIOSP) şi cu alte 
asociaţii de profil.  

ANOSP a fost înfiinţată în 1995 în baza unui statut structurat pe 7 capitole 
(16 articole în total) prin care se precizează: denumirea, forma juridică, 
sediul, scopurile, obiectivele, calitatea, drepturile şi îndatoririle membrilor, 
conducerea, comisia de cenzori, structurile organizatorice şi patrimoniul. 

 

Codul etic şi standarde de calitate în consilierea carierei este un 
document elaborat în anul 2003 ca proiect de cod deontologic de către un 
colectiv de cercetători din Laboratorul de Orientare Şcolară şi Profesională 
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din ISE, cu consultarea largă a practicienilor domeniului şi ale altor 
documente similare din alte ţări. 

După Mercier (1999), obiectivele unui cod de etică profesională sunt 
următoarele: 

• îndreptar de conduită, în măsura în care oferă modele de 
comportament şi sugestii în situaţii specifice; 

• reper şi suport, în măsura în care oferă sprijin pentru aspecte 
dilematice din activitatea profesională; 

• ghid disciplinar, în măsura în care constituie forma legală de 
investigare a cazurilor de încălcare a deontologiei profesionale; 

• îndrumător educativ, în măsura în care se poate introduce în 
mediul şcolar în scopul studiului eticii aplicate; 

• oglindirea imaginii profesiei, în măsura în care prezintă 
prerogativele profesiei pentru publicul larg; 

• mijloc  de reglementare a adeziunii şi loialităţii colaboratorilor; 
• protector al statutului profesiei, în măsura în care oferă protecţie 

membrilor săi, sporeşte prestigiul profesional şi mediază 
dezacordurile de opinie referitoare la acea profesie; 

• intermediar între lege şi valorile comunităţii (codurile etice sunt 
recunoscute ca documente programatice, dar nu au forţa coercitivă 
a unui act normativ); 

• contract moral între beneficiari şi organizaţii / instituţii / 
specialişti, menţinându-se, astfel, coeziunea dintre aceştia. 

 

În lucrarea amintită, principiile codului etic şi standardele de calitate 
conexe sunt structurate pe 6 secţiuni (A – F) şi 30 subsecţiuni după cum 
urmează: 

Secţiunea A: Relaţiile cu persoanele consiliate (A. 1. Precizarea 
poziţiei consilierului, A. 2. Confidenţialitatea, A. 3. Egalitatea 
şanselor, A. 4. Informarea clientului, A. 5. Relaţia personală cu 
clienţii, A. 6. Persoane cu cerinţe speciale de consiliere, A. 7. 
Testarea clientului, A. 8. Evaluarea şi interpretarea rezultatelor, A. 
9. Rezolvarea problemelor etice, A. 10. Finalizarea relaţiei de 
consiliere, A. 11. Aspecte financiare ale consilierii). 

Secţiunea B: Formarea şi dezvoltarea profesională (B. 1. Formarea 
profesională iniţială, B. 2. Formarea profesională continuă, B. 3. 
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Utilizarea tehnologiei informatice şi de comunicare, B. 4. 
Consilierul formator). 

Secţiunea C: Evaluarea consilierilor (C. 1. Termenii desfăşurării 
activităţii, C. 2 Supervizare şi consultanţă, C. 3. Evaluarea şi 
monitorizarea activităţii consilierului). 

Secţiunea D: Activitatea ştiinţifică (D. 1. Subiecţii cercetării 
ştiinţifice, D. 2. Desfăşurarea cercetării, D. 3. Publicarea 
rezultatelor cercetării, D. 4. Recunoaşterea contribuţiilor la 
cercetare). 

Secţiunea E: Relaţia cu terţii (E. 1. Colaborare, E. 2. Persoane 
semnificative pentru client, E. 3. Persoane şi instituţii ca surse de 
informaţii). 

Secţiunea F: Management instituţional (F. 1. Elaborarea şi 
evidenţa documentelor, F. 2. Coordonarea activităţilor, F. 3. 
Activitatea de marketing şi atragere de fonduri, F. 4. Asigurarea 
bazei materiale). 

Rod al eforturilor de consultare, documentare, colectare şi adaptare a 
conţinutului unui mare număr de documente similare din spaţiul european 
şi nord-american, lucrarea a fost propusă ca sugestie metodologică de cod 
etic specialiştilor şi practicienilor din domeniu, cu care s-a colaborat intens 
în vederea elaborării lui. 

Este primul model de act deontologic în România în domeniul consilierii 
profesionale, iar autorii speră să poată fi recunoscut, aprobat în plan 
naţional şi legiferat în viitorul apropiat. 

 

Teze / principii directoare în informare, consiliere şi orientare 

În lucrarea „Consilierea carierei – Un model deschis şi flexibil ”, Mihai 
Jigău (2005) structurează o „matrice de referinţă a serviciilor de informare, 
consiliere şi orientare (SICO)” prin intermediul a 24 teze / principii. 

În opinia autorului, „acest ansamblu de principii, concepte şi suport 
explicativ este menit să contureze dimensiunea europeană a SICO din 
cadrul sistemelor de educaţie şi ale pieţei muncii din diferite ţări.” (Jigău, 
2005). 
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Tezele marchează un cadru de referinţă pentru proiectarea SICO, care 
„asigură dezvoltarea resurselor umane ale unei societăţi în momente de 
tranziţie”. (idem). 

 

 

Concluzii 

 

• Multe dintre documentele legislative privind consilierea pe tot 
parcursul vieţii elaborate în ultimii ani sunt racordate la cele mai 
moderne abordări ale educaţiei permanente la nivel european, 
incluzând aspecte ce ţin de asigurarea accesului la formare 
(profesională continuă), validarea învăţării anterioare, asigurarea 
calităţii ofertei de formare etc. 

• Cu toate acestea, analizele privind nivelul de implementare şi 
evaluările de impact au arătat că există încă o distanţă 
semnificativă între prevederile legislative şi punerea în practică a 
acestora. 
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II. Competenţele consilierului de orientare 

 

 

 

Deşi serviciile şi sistemele de consiliere şi orientare a carierei prezintă 
diferenţe specifice în diferite ţări, o analiză comparativă în termeni de 
competenţe profesionale relevă elemente similare şi o structură de bază 
comună. Diferenţele specifice apar în ceea ce priveşte: postul ocupat (de 
ex: consilier şcolar, consilier al carierei, consilier psihologic, consilier 
pentru integrarea grupurilor defavorizate); domeniul de activitate (de ex: 
sisteme de educaţie şi formare, sisteme de ocupare în muncă, sisteme de 
asistenţă pentru grupuri specifice); specializarea practicianului (de ex: 
ştiinţele educaţiei, psihologie, sociologie, asistenţă socială) sau prin nivelul 
şi forma de calificare a consilierului (licenţiat într-una din specializările 
legale sau pregătire de bază în alt domeniu, dar care este completată de 
cursuri de formare continuă în domeniul consilierii, de tip master, de 
exemplu). 

Prin competenţe înţelegem acel ansamblu de cunoştinţe, abilităţi şi 
atitudini de care are nevoie consilierul pentru a-şi îndeplini cu succes 
activitatea. Consilierul trebuie să prezinte un nivel adecvat de cunoştinţe şi 
înţelegere a teoriilor şi principiilor consilierii carierei, strategiile dezvoltării 
carierei şi să poată utiliza instrumentele specifice domeniului, precum: 
inventare de interese, scale de valori, teste de aptitudini, chestionare de 
dezvoltarea carierei, module de evaluarea carierei. 

Abilit ăţile de bază necesare sunt cele de: comunicarea interpersonală, 
redactarea de rapoarte, colaborarea cu persoane relevante sau specialişti, 
administrarea de instrumente specifice în sesiuni individuale sau de grup, 
prezentarea pertinentă a ocupaţiilor, prezentarea clară şi profesională a 
rezultatelor obţinute prin diferite instrumente, abilitatea de a identifica şi 
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răspunde unor bariere la schimbare şi dezvoltare întâmpinate de indivizi, 
strategii de intervenţie pentru diferite categorii de clienţi, oferirea de 
feed-back asupra rezultatelor, utilizarea tehnicilor informatizate de 
orientare şi consiliere etc. 

Consilierul trebuie să dovedească, în acelaşi timp, profesionalism şi 
cunoaşterea codului etic prin menţinerea standardelor profesionale, 
recunoaşterea propriilor limite de competenţă, oferirea de servicii de 
consiliere doar pentru situaţiile pentru care este pregătit şi competent, 
perfecţionare continuă, adecvarea intervenţiei în funcţie de vârsta, genul, 
etnia, contextul social, cultural, limba sau nivelul educaţional al clientului. 

Un studiu efectuat sub egida OECD (apud Jigău & Chiru, 2004) recomandă 
ca „serviciile de orientare profesională să integreze cât mai rapid 
consilierea la distanţă / consilierea electronică în serviciile de consiliere 
standard”. Pentru realizarea consilierii la distanţă, practicienii trebuie să 
demonstreze cunoştinţe despre / abilităţi de: 

• mediile de comunicare în consilierea la distanţă şi tehnicile 
specifice acestora (consiliere prin Internet, telefon, video-
conferinţă); 

• caracteristicile consilierii la distanţă prin diferite medii; 
• modalităţile optime de furnizare a informaţiilor; 
• pregătirea sesiunii de consiliere la distanţă; 
• analiza ulterioară a sesiunii de consiliere; 
• evaluarea / monitorizarea performanţelor; 
• realizarea de materiale online pentru nevoile specifice ale unor 

categorii de clienţi sau organizaţii (licee, universităţi etc); 
• desfăşurarea de activităţi pentru sporirea vizibilităţii serviciilor. 

În ceea ce priveşte consilierea prin telefon, Rosenfield enumeră 
următoarele abilităţi specifice (1997, apud Jigău & Chiru, 2004): 

• întâmpinarea agreabilă şi profesională a clientului; 
• abordare interactivă a clientului, ascultare şi reacţie adecvată; 
• gestionarea pauzelor în vorbire; 
• recunoaşterea stărilor psihice şi reacţia potrivită la acestea; 
• gestionarea proiecţiilor şi transferurilor; 
• gestionarea timpului acordat sesiunii de consiliere; 
• stabilirea unei relaţii de consiliere; 
• comunicare verbală eficientă; 
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• amenajarea unui spaţiu adecvat sesiunilor de consiliere prin 
telefon; 

• cunoştinţe şi utilizarea oportună a diferitelor modele de consiliere. 

Deşi toate standardele de competenţe profesională pentru consilierii carierei 
prezintă structuri relativ similare, unii autori accentuează necesitatea unei 
definiri mai clare şi detaliate. De pildă, Jarvis (1998) spune că un consilier 
trebuie să aibă capacitatea de a identifica, selecta şi da informaţia esenţială, 
oferind, astfel, o orientare autentică şi nu doar informaţii: „ adăugând noi 
date la cantitatea deja enormă de informaţii accesibile online sau prin alte 
forme, consilierul mai mult amplifică problema clienţilor şi nu o rezolvă; 
clienţii trebuie ajutaţi să localizeze şi să proceseze informaţia esenţială 
despre el înşişi şi despre lumea muncii, pentru a putea adopta deciziile 
adecvate care să conducă la schimbări pozitive măsurabile în viaţa lor”. Se 
impune, de asemenea, dezvoltarea capacităţii clienţilor de a acţiona 
independent în luarea deciziilor cu privire la carieră; consilierul „trebuie să 
ajute clienţii să utilizeze instrumentele disponibile în momentele critice ale 
carierei lor chiar şi atunci când un sprijin profesional individualizat nu 
este disponibil pentru ei, clienţii să îşi ia în propriile mâini destinul”. 

O altă abilitate necesară în contextul societăţii moderne este conform 
Stanley (apud, Jarvis, 1998) cea de stabilirea priorităţilor pentru 
răspunsurile de intervenţie: „Capacitatea de a identifica din gama extinsă 
de cereri pe acelea care impun intervenţii urgente … capacitatea de a 
analiza şi stabili care sunt cazurile cu o mare probabilitate de succes 
(înaltă expertiză asupra cazului şi o motivaţie ridicată a clientului) şi de a 
le refuza pe cele susceptibile de insucces în care lipsa de expertiză a 
consilierului coincide cu o motivaţie scăzută a clientului şi de a trimite 
clientul respectiv către alţi specialişti mai avizaţi, de a aştepta creşterea 
motivaţiei clientului”. 

În plus, unii autori pun accent pe competenţa consilierului de a trata 
problemele proactiv (Baker, 1996), pe capacitatea de a învăţa şi pe 
capacitatea de a aplica principiile orientării pe client, abordând fiecare 
situaţie de consiliere din perspectiva clientului particular. 

Competenţa de mediator între şcoală, familie, comunitate (integrarea în 
curriculum-ul şcolar a activităţilor de dezvoltare a abilităţilor de viaţă, 
conştientizarea problemelor carierei), dezvoltarea de programe de prevenire 
şi intervenţie care să conducă la rezultate măsurabile, evitarea abuzului de 
droguri, a bolilor cu transmitere sexuală, violenţei, şomajului, sarcinilor la 
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adolescente, prin identificarea persoanelor expuse. În condiţiile extinderii 
educaţiei incluzive, consilierul trebuie să îşi dezvolte şi competenţe de 
lucru cu elevii cu cerinţe educative speciale. 

În prezent, se pune accent pe competenţa consilierului de utilizare a 
instrumentelor informatizate de consiliere şi orientare (de ex: căutare pe 
Internet, prezentarea serviciilor pe pagini web, consiliere şi informare prin 
e-mail). 

Sintetizând, competenţele consilierului pot fi grupate în opt domenii mari 
(Baker, 1996): 

• competenţa de consiliere individuală sau de grup vizează 
dezvoltarea capacităţii clienţilor de a lua decizii, rezolva probleme, 
schimba comportamente sau modifica circumstanţele de mediu; 

• competenţa de instruire se referă la capacitatea de a dezvolta 
planuri de formare, utilizarea de mijloace pedagogice, şi predare. 
Obiectivele sunt aceleaşi, dar modul de oferire diferă; 

• competenţa de consultarea definită prin acordarea de ajutor 
părinţilor, profesorilor sau a altor persoane în rezolvare 
problemelor clientului. Pentru a oferi asistenţă persoanei 
consultate, consilierul trebuie să posede expertiza necesară 
indiferent că este vorba de un client voluntar şi conştient de 
procesul de ajutorare sau nu; 

• competenţa de trimitere şi coordonare pentru situaţiile care 
depăşesc pregătirea consilierului şi impun trimiterea clienţilor către 
alţi specialişti. Este necesară cunoaşterea surselor adecvate de 
ajutor şi menţinerea unui sistem de monitorizare a rezultatelor; 

• competenţa de informare se referă la abilitatea de obţinere continuă 
a informaţiilor relevante, de stocare şi diseminare a lor, cât şi de 
cunoaştere a metodelor de procesare şi utilizare a informaţiei; 

• competenţa de îmbunătăţire a tranziţiei pentru asistarea clienţilor 
în perioadele de trecere de la viaţa acasă la şcoală, de la o şcoală la 
o alta şi de la şcoală la locul de muncă, tranziţia fiind văzută mai 
degrabă ca proces şi nu ca eveniment, rolul consilierului fiind acela 
de persoană de sprijin a clientului şi nu acela de reprezentant al 
unei autorităţi de învăţământ sau al angajatorului; 

• competenţa de evaluare presupune utilizarea unor instrumente 
psihologice de evidenţiere a caracteristicilor psihologice ale 
clienţilor sau de evaluare a performanţelor academice, pe baza 
cărora se fac generalizări şi predicţii despre comportamentul 
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clientului (performanţe şcolare, abilităţi, caracteristici de 
personalitate); 

• competenţa de răspundere este legată de necesitatea transparenţei 
şi de a răspunde pentru modul cum îşi petrece timpul de lucru în 
faţa publicului în contextul serviciilor publice sau faţă de client şi 
angajator în cazul celor private. Pentru a demonstra că activitatea 
sa este de valoare, consilierul trebuie să poată evalua propriile 
eforturi, cât şi opiniile clienţilor. 

 

 

Cadrul interna ţional al standardelor de competenţă (AIOSP) 

 

Un inventar de referinţă al competenţelor profesionale specifice profesiei 
de consilier de orientare a carierei este oferit de Asociaţia Internaţională de 
Orientare Educaţională şi Profesională (AIOSP) care stabileşte 11 
competenţe-cheie şi 10 competenţe specializate. Competenţele-cheie sunt 
valabile pentru toţi practicienii, indiferent de contextul în care profesează, 
iar cele specializate sunt specifice diferitelor tipuri de atribuţii ale 
consilierilor. 

 
Ghidul interna ţional al competenţelor în orientarea şcolară şi profesională 

AIOSP, 2004 
Competenţe-cheie 

C 1 A adopta un comportament etic şi o atitudine profesională adecvate în 
îndeplinirea rolurilor şi responsabilităţilor 

C 2 A şti să consilieze şi să sprijine clienţii în procesul de învăţare, în 
dezvoltarea carierei şi în rezolvarea problemelor personale ale acestora 

C 3 A demonstra deschidere şi interes faţă de diferenţele culturale ale clienţilor 
şi a le evalua pentru a interacţiona în mod eficient cu toate categoriile de 
populaţie 

C 4 A integra teoria şi cercetarea în practica orientării, dezvoltării profesionale, 
consilierii şi consultării 

C 5 A fi capabil de a concepe, implementa şi evalua programe şi intervenţii în 
domeniul orientării şi consilierii 

C 6 A fi conştient de propriilor capacităţi şi limite 
C 7 A fi capabil de a comunica eficient cu colegii sau clienţii, utilizând un 

limbaj adecvat situaţiei 
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C 8 A fi la curent cu informaţiile noi cu privire la educaţie, formare, tendinţele 
de angajare, piaţa muncii şi aspectele sociale 

C 9 A avea deschidere faţă de problemele sociale şi multiculturale 
C 10 A fi capabil de a coopera eficace într-o echipă de profesionişti 
C 11 A cunoaşte procesul de dezvoltarea carierei pe parcursul întregii vieţi 
Competenţe specializate 
1. Evaluare 
Analiza caracteristicilor şi nevoilor indivizilor sau grupurilor, cât şi a contextului 
în care trăiesc aceştia. Se utilizează diferite instrumente pentru a surprinde 
aspectele relevante ale personalităţii clienţilor şi a le folosi pentru o bună 
dezvoltare a carierei lor 
1.1. A diagnostica şi analiza într-o manieră globală şi cu acurateţe nevoile 

clienţilor cu ajutorul diferitelor instrumente şi tehnici de evaluare 
1.2. A utiliza datele obţinute în urma evaluării în mod adecvat şi corespunzător 

situaţiei 
1.3. A identifica situaţiile care necesită trimiterea către servicii specializate 
1.4. A facilita trimiterea la alţi specialişti prin iniţierea contactului între 

diferitele servicii şi client 
1.5. A menţine liste actualizate ale partenerilor / serviciilor complementare 
1.6. A face recomandări cu privire la nevoile clientului în funcţie de mediul în 

care acesta trăieşte 
2. Orientare şcolară 
Asistarea indivizilor în selectarea cursurilor, realizarea planurilor educaţionale, 
depăşirea dificultăţilor de învăţare, pregătirea pentru un ciclul superior de 
învăţământ / formare sau inserţia pe piaţa muncii. Consilierea se realizează în 
grupuri mari, spre deosebire de consiliere care se face, de obicei, individual sau în 
grupuri mici 
2.1. A da dovadă de interes pentru potenţialul elevului / studentului şi a-i 

facilita realizarea obiectivelor proprii 
2.2. A sprijini indivizii şi grupurile de elevi / studenţi în dezvoltarea planurilor 

educaţionale 
2.3. A sprijini elevii / studenţii în procesul luării deciziilor 
2.4. A sprijini elevii / studenţii în ameliorarea cunoaşterii de sine 
2.5. A sprijini elevii / studenţii în selectarea cursurilor / traseelor educaţionale 
2.6. A sprijini elevii / studenţii în depăşirea dificultăţilor de învăţare 
2.7. A motiva şi ajuta elevii / studenţii să participe la programele internaţionale 

de schimb / mobilitate 
2.8. A se consulta cu părinţii asupra evoluţiei şi performanţelor academice ale 

copiilor lor 
2.9. A sprijini profesorii în îmbunătăţirea metodologiilor de predare 
2.10. A sprijini profesorii în implementarea orientării în cadrul curriculum-ului 
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3. Dezvoltarea carierei 
Dezvoltarea atitudinilor, concepţiilor şi competenţelor care facilitează stăpânirea 
sarcinilor de dezvoltare profesională, abilitatea de a planifica şi a se adapta la 
tranziţia către rolurile muncii pe întregul parcurs al vieţii. Utilizează, de obicei, un 
model al dezvoltării  
3.1. A cunoaşte aspecte legate de dezvoltarea carierei şi dinamica unor 

comportamente profesionale 
3.2. A cunoaşte legislaţia şi implicaţiile acesteia asupra dezvoltării carierei 
3.3. A planifica, proiecta şi implementa programe şi intervenţii de dezvoltarea 

carierei pe parcursul întregii vieţi 
3.4. A cunoaşte modele de luarea deciziilor şi de tranziţie pentru pregătirea şi 

planificarea stadiilor de tranziţie: tranziţia de la şcoală la muncă, evoluţia 
re-orientări în carieră, pensionare, concediere, reducerea duratei muncii 

3.5. A identifica factorii de influenţă (familia, prietenii, oportunităţi de educaţie 
şi finanţare) şi atitudinile părtinitoare (stereotipuri ce ţin de gen, rasă, 
vârstă şi cultură) în luarea deciziilor cu privire la carieră 

3.6. A sprijini indivizii în stabilirea obiectivelor, identificarea strategiilor de a 
le realiza şi reevaluarea continuă a obiectivelor, valorilor, intereselor şi 
deciziilor cu privire la carieră 

3.7. A cunoaşte instituţiile / serviciile naţionale şi locale competente în 
chestiuni de angajare, financiare, sociale şi persoanele cheie în domeniu 

3.8. A cunoaşte instrumentele potrivite pentru dezvoltarea carierei şi mijloacele 
informatizate de informare în carieră, a Internet-ului şi altor resurse online 

3.9. A şti să utilizezi adecvat resursele şi tehnicile de dezvoltarea carierei 
3.10. A şti să utilizezi resursele adecvate de dezvoltarea carierei pentru a 

răspunde nevoilor unor grupuri specifice (imigranţi, grupuri etnice şi 
populaţia în situaţie de risc) 

3.11. A ajuta clienţii să îşi construiască propriile proiecte de viaţă şi carieră 
4. Consiliere 
Determinarea reflecţiei despre sine în scopul clarificării imaginii de sine, 
identificării opţiunilor, luării deciziilor şi rezolvarea dificultăţilor 
4.1. A înţelege factorii fundamentali ai dezvoltării personale a clienţilor şi 

dinamicii comportamentului individual 
4.2. A demonstra empatie, respect şi o relaţie constructivă cu clientul 
4.3. A utiliza tehnici de consiliere individuală 
4.4. A utiliza tehnici de consiliere de grup 
4.5. A răspunde nevoilor elevilor / studenţilor aflaţi în situaţie de risc 
4.6. A sprijini clienţii în: 

4.6.1. prevenirea problemelor personale 
4.6.2. dezvoltarea personalităţii 
4.6.3. rezolvarea personală a problemelor 
4.6.4. luarea deciziilor 
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4.6.5. identitate de gen 
4.6.6. abilităţi sociale 
4.6.7. educaţia pentru sănătate 
4.6.8. utilizarea timpului liber 

4.7. A ajuta clienţii să dezvolte un plan personal de viaţă 
4.8. A identifica şi trimite cazurile care intră în competenţa altor servicii 

specializate 
5. Managementul informaţiilor 
Colectarea, organizarea, menţinerea şi diseminarea informaţiilor pertinente despre 
educaţie, formare, ocupaţii, oportunităţi de angajare şi asistarea clienţilor pentru o 
utilizare optimă a acestora 
5.1. A cunoaşte reglementările din domeniul educaţiei, formării şi muncii la 

nivel local, naţional şi internaţional 
5.2. A cunoaşte posibilităţile de echivalare a diplomelor şi calificărilor 

profesionale obţinute în diferite ţări 
5.3. A colecta, organiza, disemina şi oferi informaţii actualizate despre carieră, 

educaţie şi chestiuni de ordin personal şi social în aria: 
5.3.1. educaţiei şi formării 
5.3.2. informaţiilor despre ocupaţii 
5.3.3. oportunităţilor de angajare 
5.3.4. altele (sănătate, petrecerea timpului liber…) 

5.4. A utiliza tehnologiile informatice şi de comunicare pentru a oferi 
informaţii despre ofertele de studiu şi angajare (baze de date, programe 
informatizate de orientarea carierei şi Internet) 

5.5. A facilita accesarea şi utilizarea cu sens de către clienţi a informaţiilor 
despre educaţie şi muncă 

6. Consultare şi coordonare 
Furnizarea de informaţii, orientare şi sfaturi cu privire la domeniul ocupaţional, 
părinţilor, profesorilor, directorilor care doresc să sprijine elevii în luarea deciziilor 
despre cariere. Crearea de centre de resurse pentru elevi / studenţi care se referă la 
programe, servicii şi reţele de consiliere 
6.1. A se consulta cu părinţii, profesorii, tutorii, asistenţii sociali, administratori 

şi alţi agenţi pentru sporirea eficienţei activităţii sale cu elevii / studenţii 
6.2. A avea o atitudine potrivită pentru a dezvolta bune relaţii de comunicare, 

obiective şi voinţa de a obţine evoluţii comportamentale dezirabile 
6.3. A fi capabil de a colabora cu organizaţii (universităţi, companii, 

municipalităţi şi alte instituţii) 
6.4. A interpreta şi explica concepte şi informaţii noi în mod eficace 
6.5. A coordona personalul şcolii şi al comunităţii pentru a aduna resurse pentru 

elevi / studenţi 
6.6. A folosi procedee adecvate de orientare în scopul sprijinirii elevilor / 

studenţilor şi publicului larg în utilizarea unor programe, servicii şi reţele 
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speciale 
6.7. A şti să conducă şi să stimuleze creativitatea elevilor / studenţilor în scopul 

construirii propriilor proiecte (în ce priveşte studiul şi munca) 
6.8. A fi capabil de a-şi contura o bună imagine ca profesionist 
7. Cercetare şi evaluare 
Studierea aspectelor legate de consiliere şi orientare, precum: procesele de 
învăţare, comportamente profesionale şi modalităţi de dezvoltare a acestora, valori. 
Examinarea eficacităţii intervenţiilor  
7.1. A cunoaşte metodologiile cercetării, a tehnicilor de culegere şi analiză a 

datelor 
7.2. A promova proiecte de cercetare în legătură cu orientarea şi consilierea 
7.3. A utiliza diferite metode de prezentare pentru raportarea rezultatelor 

cercetării 
7.4. A interpreta rezultatele acestor cercetări 
7.5. A integra rezultatele acestor cercetări în practica orientării şi consilierii 
7.6. A evalua programele şi intervenţiile în domeniul orientării prin aplicarea 

de tehnici actuale şi modele de evaluare de program 
7.7. A fi informat la zi asupra noilor rezultate ale cercetării 
8. Managementul programelor / serviciilor 
Proiectarea, implementarea, supervizarea şi evaluarea intervenţiilor centrate pe 
nevoile diferitelor populaţii ţintă 
8.1. A identifica populaţiile ţintă 
8.2. A realiza analize de nevoi 
8.3. A inventaria resursele relevante pentru planificarea şi implementarea 

programelor 
8.4. A fi la curent cu publicaţiile domeniului, tendinţele şi aspectele curente 

relevante 
8.5. A aduce la cunoştinţa comunităţii ofertele de programe şi servicii 
8.6. A conduce (proiecta, implementa, superviza) programe şi intervenţii 
8.7. A evalua eficacitatea intervenţiilor 
8.8. A utiliza rezultatele pentru îmbunătăţirea programelor în funcţie de 

recomandările / obiectivele instituţiilor / agenţiilor 
8.9. A organiza şi administra serviciile educaţionale, de consiliere, orientare şi 

plasament 
8.10. A îndruma şi superviza personalul 
8.11. A promova dezvoltarea personalului 
9. Dezvoltarea capacităţii comunitare 
Încurajarea colaborării între partenerii din comunitate pentru evaluarea capitalului 
uman şi nevoilor comunităţii, cât şi dezvoltarea de planuri care să răspundă unor 
obiective economice, sociale, educaţionale sau de angajare ale comunităţii  
9.1. A avea abilitatea de a dezvolta relaţii cu parteneri cheie din comunitate 
9.2. A efectua analize ale resurselor materiale şi umane 
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9.3. A analiza nevoile comunităţii 
9.4. A colabora cu comunitatea pentru utilizarea eficientă a resurselor în funcţie 

de nevoile acesteia 
9.5. A coopera cu comunitatea pentru dezvoltarea, implementarea şi evaluarea 

planurilor de acţiune care au obiective de natură economică, socială, 
educaţională şi de plasare a forţei de muncă 

9.6. A colabora cu reţelele locale, naţionale şi internaţional de orientare şcolară 
şi profesională (de ex.: IAEVG) 

10. Plasare 
Sprijinirea indivizilor în efortul de obţinere a unui loc de muncă prin însuşirea 
tehnicilor de căutare a unui loc de muncă şi crearea oportunităţilor de angajare 
10.1. A forma clienţii în utilizarea strategiilor de căutare a unui loc de muncă 
10.2. A utiliza Internet-ul în procesul căutării locurilor de muncă 
10.3. A prezenta clienţilor oportunităţile de muncă şi a le facilita alegerea slujbei 

potrivite 
10.4. A avea relaţii cu angajatorii şi ofertanţii de educaţie şi formare pentru a 

obţine informaţii despre ofertele acestora 
10.5. A consulta decidenţii politicilor în domeniu 
10.6. A urmări deciziile clienţii după oferirea de sugestii de angajare 
10.7. A pune în corespondenţă indivizii cu locuri de muncă disponibile sau cu 

ofertele de educaţie sau formare 
10.8. A sprijini clienţii în ocuparea şi menţinerea locului de muncă 

 

 

Modelul american al standardelor de competenţă (NCDA) 

 

Un profil ideal al competenţelor consilierului carierei cu specializare la 
nivel de master include, conform Asociaţiei Naţionale pentru Dezvoltarea 
Carierei din SUA, următoarele categorii: 

 
C 1. Teorii ale dezvoltării carierei 
Demonstrează 
cunoştinţe 
despre: 

1. teorii ale consilierii şi tehnici asociate 
2. teorii şi modele ale dezvoltării carierei 
3. diferenţe individuale legate de gen, naţionalitate, etnie, 

capacităţi fizice şi psihice 
4. modele teoretice ale dezvoltării carierei şi tehnicile / 

resursele asociate de consiliere şi informare  
5. maturizare şi dezvoltare umană pe parcursul întregii vieţi 
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6. roluri socio-profesionale necesare pentru planificarea vieţii 
active 

7. tehnici şi modele de informare pentru planificarea carierei şi 
plasament 

C 2. Abilităţi de consiliere individuală şi de grup 
Demonstrează 
abilitatea de 
a: 

1. stabili şi menţine relaţii personale productive cu indivizii 
2. stabili şi menţine un climat de grup productiv 
3. colabora cu clienţii în identificarea obiectivelor personale 
4. identifica şi selecta tehnicile adecvate cu obiectivele 

clientului / grupului, nevoile individuale, stările psihologice 
şi sarcinile de dezvoltare 

5. identifica şi înţelege caracteristicile personale ale individului 
legate de carieră 

6. identifica şi înţelege condiţiile contextului social care 
influenţează cariera clientului 

7. identifica şi înţelege structurile şi funcţiile familiale şi 
culturale care influenţează cariera clientului 

8. identifica şi înţelege procesele de luarea deciziilor pentru 
carieră ale clientului 

9. identifica şi înţelege atitudinile clientului faţă de lumea 
muncii şi colegii de muncă 

10. identifica şi înţelege prejudecăţile clientului faţă de lumea 
muncii şi colegii de muncă derivate din stereotipuri de gen, 
naţionalitate şi cultură 

11. motiva şi încuraja clienţii să înceapă pregătirea pentru muncă 
şi să iniţieze tranziţia de roluri prin identificarea şi 
interpretarea surselor de informare şi experienţelor relevante 

12. asista clientul în dobândirea unui set de abilităţi de angajare 
şi căutare a unui loc de muncă 

13. sprijini şi motiva clienţii în examinarea rolurilor din viaţa 
activă şi a proporţiei dintre lucru, timp liber, familie şi 
comunitate în carieră 

C 3. Evaluare individuală şi de grup 
Demonstrează 
abilitatea de 
a: 

1. evalua caracteristici personale precum aptitudini, 
performanţe, interese, valori şi trăsături de personalitate 

2. evalua / identifica hobby-urile, stilurile de învăţare, rolurile 
sociale, imaginea de sine, maturitatea în carieră, identitatea 
profesională, indecizia privind cariera, preferinţele pentru 
mediile de muncă şi alte aspecte legate de stilul de viaţă 

3. evalua condiţiile mediului de muncă (sarcini, aşteptări, 
norme şi caracteristicile mediului fizic şi social) 

4. evalua şi selecta instrumente valide şi fidele adecvate 
genului, naţionalităţii, etniei şi trăsăturilor psihofizice ale 
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clientului 
5. utiliza instrumente informatizate de testare în mod eficace şi 

adecvat 
6. selecta, administra, interpreta tehnicile de evaluare adecvate 

pentru administrarea individuală sau în grup  
7. raporta în mod adecvat rezultatele instrumentelor de evaluare 

în carieră 
8. interpreta datele obţinute cu instrumente de evaluare şi 

prezenta rezultatele clienţilor şi altora 
9. asista clientul şi pe cei desemnaţi de client în interpretarea 

datelor obţinute din instrumentele de evaluare 
10. redacta un raport al rezultatelor evaluării 

C 4. Resurse de informare 
Demonstrează 
cunoştinţe 
despre: 

1. tendinţele în educaţie, formare şi angajare, informaţii şi 
resurse despre piaţa muncii, despre sarcinile, funcţiile, 
salariile, cerinţele locului de muncă din domenii mari de 
activitate şi ocupaţii specifice 

2. resurse şi abilităţi utilizate de clienţi în planificarea şi 
managementul vieţii active 

3. resurse profesionale sau ale comunităţii disponibile pentru a 
asista clienţii în planificarea carierei şi inserţia la locul de 
muncă 

4. schimbarea rolului femeii şi bărbatului şi implicaţiile pe care 
acestea le au pentru educaţie, familie şi timpul liber 

5. metode de utilizare adecvată a sistemelor informatizate de 
consilierea carierei pentru asistarea clientului în planificarea 
carierei 

C 5. Promovarea, managementul şi implementarea de programe 
Demonstrează 
cunoştinţe 
despre şi 
abilităţi de: 

1. dezvoltarea, planificarea, implementarea şi managementul 
unor programe comprehensive de dezvoltarea carierei în 
diferite contexte 

2. modele de organizare a programelor de dezvoltarea carierei 
3. evaluarea nevoilor şi practici de evaluare 
4. teoria, managementul şi comunicarea organizaţională 

necesare în implementarea şi administrarea programelor de 
dezvoltarea carierei 

5. prognoză, analiză de politici, alocarea resurselor şi controlul 
calităţii 

6. abordări ale conducerii pentru evaluare şi feed-back, 
schimbare organizaţională, luarea deciziilor, rezolvarea 
conflictelor 

7. standarde şi criterii profesionale pentru programele de 
dezvoltarea carierei 
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8. implementarea programelor de dezvoltarea carierei 
individuale şi de grup, pentru grupuri ţintă specifice 

9. instruirea clienţilor pentru o utilizare adecvată a sistemelor 
computerizate de informarea şi planificarea carierei  

10. planificarea, organizarea şi administrarea centrelor 
comprehensive de resurse pentru carieră 

11. implementarea programelor de dezvoltarea carierei în 
colaborare cu alţi specialişti 

12. identificarea şi evaluarea competenţelor personalului 
13. susţinea de campanii de marketing şi relaţii publice în cadrul 

activităţilor şi serviciilor de dezvoltarea carierei 
C 6. Mentorat, consultare şi creşterea performanţelor 
Demonstrează 
abilitatea de 
a: 

1. utiliza teorii, strategii şi modele de consultare 
2. stabili şi menţine relaţii consultative productive cu persoane 

care pot influenţa cariera clientului 
3. ajuta clientul şi decidenţii să înţeleagă importanţa consilierii 

carierei, dezvoltării carierei şi planificării vieţii active 
4. influenţa politicile publice din domeniul dezvoltării carierei 

şi planificării for ţei de muncă 
5. analiza nevoile organizaţionale viitoare şi nivelul curent al 

abilităţilor angajaţilor şi dezvoltă programe de formare 
pentru îmbunătăţirea performanţei 

6. oferi mentorat şi tutorat angajaţilor 
C 7. Abilităţi de lucru cu grupuri diverse 
Demonstrează 
abilitatea de 
a: 

1. identifica modele de dezvoltare multiculturale 
2. identifica nevoile de dezvoltare specifice diferitelor categorii 

de beneficiari după criterii precum: genul, etnia, 
naţionalitatea şi caracteristicile psihofizice 

3. defini programe de dezvoltare în carieră în acord cu nevoile 
specifice diferitelor categorii de beneficiari 

4. identifica metode sau resurse adecvate pentru comunicarea 
cu clienţii cu dificultăţi de comunicare în limba naţională 

5. identifica abordări alternative pentru a răspunde nevoilor de 
planificarea carierei ale diferitelor categorii de beneficiari 

6. identifica resurse din comunitate şi stabili legături cu acestea 
pentru a asista clientul cu nevoi specifice 

7. asista alte categorii de personal, profesionişti şi membrii ai 
comunităţii în înţelegerea nevoilor / caracteristicilor specifice 
unor beneficiari diferiţi cu referire la explorarea carierei, 
aşteptările angajării şi diferite aspecte socio-economice 

8. pleda pentru dezvoltarea carierei şi angajarea unor 
beneficiari diverşi 

9. proiecta şi oferi programe şi materiale de dezvoltarea carierei 
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pentru persoane aflate în zone dezavantajate 
C 8. Supervizarea 
Demonstrează 
abilitatea de 
a: 

1. evalua performanţa consilierilor şi de a le dezvolta 
competenţa 

2. recunoaşte propriile limite şi de a căuta supervizare sau de a 
trimite clienţii către alţi specialişti atunci când situaţia o 
impune 

3. utiliza supervizarea în mod regulat pentru menţinerea şi 
îmbunătăţirea performanţelor de consiliere 

4. deţine cunoştinţe despre modelele şi teoriile supervizării 
5. oferi o supervizare eficace consilierilor carierei cu diferite 

niveluri de experienţă 
C 9. Aspecte etice şi legale 
Demonstrează 
cunoştinţe 
despre şi 
aderă la: 

1. codul etic şi standardele de calitate în profesia de consilier al 
carierei 

2. aspectele etice şi prevederile legale în vigoare care vizează 
practica de consilierea carierei cu diferitele categorii de 
beneficiari 

3. aspectele etice şi prevederile legale referitoare la utilizarea 
sistemelor informatizate de consiliere şi orientare 

4. standardele etice referitoare la procesul de consultare 
5. reglementările referitoare la confidenţialitatea datelor despre 

client 
C 10. Evaluare / cercetare 
Demonstrează 
cunoştinţe 
despre şi 
abilităţi de: 

1. înţelegerea şi realizarea de cercetări şi evaluări în consilierea 
şi dezvoltarea carierei 

2. redactarea unui proiect de cercetare 
3. utilizarea tipurilor şi proiectelor de cercetare adecvate 

consilierii şi dezvoltării carierei 
4. transmiterea rezultatelor cercetării referitoare la eficacitatea 

programelor de consilierea carierei 
5. proiectarea, realizarea şi utilizarea rezultatelor programelor 

de evaluare 
6. proiectarea programelor adecvate de evaluare pentru diferite 

categorii de beneficiari 
7. aplicarea procedurilor statistice adecvate cercetării în 

dezvoltarea carierei 
C 11. Utilizarea tehnologiei 
Demonstrează 
cunoştinţe 
despre şi 
abilităţi de 
utilizare a: 

1. sistemelor informatizate de informare şi orientare, cât şi a 
celor existente pe Internet 

2. standardelor şi criteriilor de evaluare a sistemelor 
informatizate de informare şi orientare 

3. modalităţilor de utilizare a sistemelor informatizate de 
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consiliere şi a serviciilor Internet pentru a asista indivizii în 
planificarea carierei, în conformitate cu normele deontologiei 
profesionale 

4. caracteristicilor clienţilor care facilitează sau obstrucţionează 
utilizarea sistemelor informatizate de informare şi orientare 

5. metodelor de evaluare şi selectare a sistemelor conform 
nevoilor individuale ale clienţilor 

 

 

Profilul de competenţe pentru consilierii şcolari 

 

Conform ordinului nr. 5418/08.11.2005 a Ministerului Educaţiei Naţionale, 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrelor 
Judeţene / al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
şi a regulamentelor-cadru ale instituţiilor din subordine, funcţiile didactice 
pe care le pot ocupa practicienii consilieri din aceste centrele sunt de: 
profesor pedagog, profesor psihopedagog, profesor psiholog, profesor 
sociolog, profesor pedagog social, profesor psihosociolog, profesor 
psihopedagogie specială. 

 

Conform aceluiaşi ordin (nr. 5418/2005), atribuţiile CRAE sunt: 
a. oferă informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru 

preşcolari / elevi, părinţi, educatoare, învăţători, institutori şi 
profesori pe diferite teme: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea 
elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, 
optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi; 

b. asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor 
specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care determină 
tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort 
psihic. Tehnicile de intervenţie în domeniul psihoterapiei şi 
consilierii psihologice pot fi utilizate doar de profesorul psiholog în 
urma atestării de către Colegiului Psihologilor din România; 

c. asigură examinarea psihologică atât pentru cadrele didactice, cât şi 
pentru elevi, la cererea părinţilor, a şcolii sau a inspectoratelor 
şcolare, în situaţii de eşec şcolar, abandon şcolar, conflicte. 
Examinarea şi testarea psihologică sunt efectuate doar de profesorul 
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psiholog atestat de Colegiului Psihologilor din România, pe baza 
metodologiei unitare elaborate de Colegiul Psihologilor şi avizate 
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 

d. propune şi organizează programe de orientare a carierei elevilor în 
şcoli; 

e. asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi; 
f. coordonează şi sprijină Cabinetele de Asistentă Psihopedagogică şi 

Cabinetele Interşcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar; 
g. colaborează cu personalul de la Centrele Medicale de Igienă şi 

Profilaxie; 
h. colaborează cu personalul de la agenţiile locale de ocupare şi 

formare profesională; 
i. sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea metodologică a 

educatoarelor, învăţătorilor, institutorilor, profesorilor şi 
diriginţilor; 

j. elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor 
claselor terminale care vizează calificările profesionale obţinute în 
învăţământul profesional şi liceal, precum şi tipurile de şcoli din 
cadrul reţelei şcolare locale şi naţionale; 

k. înaintează ISJ prin Centrele Judeţene de Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională, studii de specialitate privind elementele de prognoză 
şi analiză referitoare la oferta pieţei forţei de muncă în zonă 
(evoluţie, dinamică, profesii în dispariţie, profesii noi), în vederea 
orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor din judeţ; 

l. este implicat, alături de ISJ, în examinarea propunerilor tuturor 
unităţilor şcolare din reţea şi a ofertei privind planul de şcolarizare; 

m. coordonează acţiunea de derulare a proiectelor / programelor, 
parteneriatelor educaţionale interne sau internaţionale derulate pe 
plan local, vizând problematica consilierii, orientării şcolare, 
profesionale şi a carierei elevilor în parteneriat cu autorităţile de 
învăţământ, autorităţile locale, asociaţii şi fundaţii cu preocupări în 
domeniu; 

n. monitorizează, prin intermediul echipei operative a profesorilor din 
centru, situaţiile deosebite din unităţile de învăţământ preuniversitar 
din judeţ / Municipiul Bucureşti (abandon şcolar ridicat, risc 
privind consumul de droguri, tulburări comportamentale) în care, 
din motive obiective, nu au putut fi normate catedre în cabinete 
şcolare, urmând să prezinte rapoarte semestriale; 
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o. recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele 
care nu sunt de competenţa CJAPP (Centre Logopedice, Comisii de 
Expertiză, Cabinete Medicale, Cabinetele Psihologice etc.); 

p. coordonează şi sprijină cadrele didactice din centru şi cabinete în 
vederea perfecţionării curente şi prin grade didactice; 

q. colaborează cu cabinetele logopedice; 
r. colaborează cu mediatorii şcolari; 
s. asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru 

copiii cu cerinţe educative speciale. 

 

Norma didactică stabilită prin OMEN nr. 5418/2005 pentru personalului 
didactic din Centrele de Asistenţă Psihopedagogică prevede activităţi de 
„consiliere, examinare, pre-orientare, orientare, re-orientare şcolară şi 
profesională, activităţi de consiliere a părinţilor, cadrelor didactice, 
participare la şedinţe cu părinţii, la comisiile metodice şi consiliile 
pedagogice cu tematică specifică, centralizarea datelor pentru elaborarea 
materialelor informative pe problematica orientării şcolare şi profesionale 
la nivel judeţean, întocmirea şi realizarea de programe de informare şi 
consiliere privind cariera, activităţi de cercetare ştiinţifică cu tematică 
psihopedagogică; 2-4 ore de predare în specialitatea înscrisă pe diplomă 
(…) în activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi complementară, 
pregătirea şi corectarea rezultatelor examinărilor, stabilirea măsurilor şi 
întocmirea programelor de intervenţie şi evaluare psihopedagogică, 
activităţi de documentare ştiinţifică, colaborarea cu comunităţile locale, 
pretestarea psihologică a cadrelor didactice.” Pentru profesorii consilieri 
din Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică norma didactică prevede 
activităţi de „consiliere, examinare, pre-orientare, orientare, re-orientare 
şcolară şi profesională, activităţi de consiliere a părinţilor, cadrelor 
didactice, participare la şedinţe şi lectorate cu părinţii, la comisiile 
metodice şi consiliile pedagogice cu tematică specifică; 2- 4 ore de predare 
în specialitatea înscrisă pe diplomă (…) activităţi de pregătire metodico-
ştiinţifică şi complementară; pregătirea şi corectarea rezultatelor 
examinărilor, stabilirea măsurilor şi întocmirea programelor de intervenţie 
şi evaluare psihopedagogică, activităţi metodico-ştiinţifice, colaborarea cu 
comunităţile locale.” 

Normele în vigoare prevăd competenţe de relaţionare cu terţe persoane: 
profesori şi specialişti din alte unităţi şi instituţii de învăţământ, direcţiile 
judeţene pentru protecţia copilului, agenţiile judeţene de ocupare şi formare 
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profesională, alte organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale, cu 
inspectoratul judeţean de poliţie (compartimentul prevenire), precum şi cu 
alte persoane juridice care au atribuţii în domeniul educaţiei. 

 

 

Profilul de competenţe al consilierilor din reţeaua ANOFM 

 

Competenţele specifice consilierilor de informare şi consiliere profesională 
din AJOFM sunt: 

• dezvoltarea şi utilizarea de baze de date cu persoanele în căutarea 
unui loc de muncă, cererea de forţă de muncă din partea 
angajatorilor şi potenţialul existent în domeniul formării 
profesionale; 

• competenţa de a evalua tendinţele de pe piaţa locală a muncii şi de 
a corela cererea cu oferta de pe piaţa muncii analizând aceste baze 
de date (conform: HG nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea 
Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru 
stimularea ocupării for ţei de muncă); 

• realizarea şi monitorizarea planului individual de mediere pentru 
persoanele în căutarea unui loc de muncă, prin includerea ofertelor 
de locuri de muncă puse la dispoziţia clientului (alese în 
concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi interesele), a 
cursurilor de formare profesională stabilite în vederea creşterii şi 
diversificării competenţelor sale profesionale şi a ocupării unui loc 
de muncă, cât şi a observaţiilor cu privire la acţiunile de mediere 
întreprinse; 

• realizarea de evaluări periodice pentru identificarea nevoilor de 
informare ale clienţilor, consemnarea şanselor de reintegrare pe 
piaţa muncii, a gradului de interes manifestat la recomandările 
făcute de consilier. 

 

Actele normative în vigoare pentru activitatea agenţiilor subordonate 
ANOFM includ o serie de competenţe generice ale consilierilor: 

• elaborarea, prelucrarea, interpretarea şi transmiterea informaţiilor 
relevante despre piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor, condiţii de 
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exercitare, de salarizare şi promovare, condiţii impuse de 
angajatori, dinamica ocupaţiilor; 

• elaborarea unor materiale de investigare şi cercetare; 
• evaluarea personalităţii clientului în vederea orientării profesionale 
şi sprijinirea acestuia în procesul de evaluare şi autoevaluare în 
scopul unei mai bune cunoaşteri de sine a clientului în ce priveşte 
profilul psihologic, interesele profesionale şi calităţile sale; 

• dezvoltarea abilităţii clienţilor de căutare a unui loc de muncă prin 
instruirea în metode şi tehnici specifice, dezvoltarea încrederii şi 
stimei de sine în vederea facilitării deciziilor responsabile pentru 
propria carieră, optimizarea comportamentului şi acţiunilor 
individului în scopul (re)integrării socio-profesionale, 
conştientizarea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, 
dezvoltarea unei conduite active şi a unei atitudini pozitive cu 
privire la propria situaţie profesională, dezvoltarea autonomiei în 
luarea deciziilor, identificarea deprinderilor profesionale, a 
aptitudinilor şi a „punctelor tari”, creşterea autonomiei şi a 
responsabilităţii personale în căutarea unui loc de muncă; 

• competenţe de consiliere individuală sau de grup pentru 
identificarea problemelor clientului, stabilirea obiectivelor, 
elaborarea unui plan individual de acţiune în vederea angajării sau 
formării profesionale, realizarea unui bilanţ profesional, 
dezvoltarea de soluţii alternative celor identificate împreună cu 
clientul; 

• medierea (electronică) a muncii; 
• gestionarea locurilor de muncă vacante şi organizarea burselor 

locurilor de muncă; 
• monitorizarea şi evaluarea pe întreg parcursul procesului de 

informare şi consiliere profesională; 
• respectarea principiilor prevăzute în procedura standard a activităţii 

de informare şi consiliere profesională: promptitudine, eficienţă, 
nepărtinire, neutralitate, corectitudine, confidenţialitate, 
profesionalism, respect şi deschidere faţă de client, gratuitatea 
serviciilor prestate; 

• utilizarea echipamentului specific: mobilier, serviciul electronic de 
mediere a muncii, computer, baze electronice de date, publicaţii cu 
informaţii utile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, 
baterii de teste psihologice (varianta computerizată şi creion-



 44

hârtie), telefon, fax, consumabile, echipamente şi materiale 
informative audio-video, afişe, pliante, profile ocupaţionale. 

 

Cadrul normativ al activităţii de consiliere şi informare profesională 
prevede şi repere cantitative de evaluare a activităţii practicianului . 
Acesta trebuie să realizeze următoarele activităţi în timpul prevăzut prin 
Procedura standard a activităţii de consiliere şi informare profesională: 

• întocmirea şi administrarea de documente specifice (de ex: registru 
de evidenţa clienţilor, fişa de consiliere a clientului), recomandarea 
pentru participarea la cursuri de formare profesională sau pentru 
participarea la alte tipuri de măsuri active; 

• întocmire de rapoarte (analiză psihosocială a clienţilor, rapoarte de 
activitate); 

• planificarea activităţii de informare şi consiliere în conformitate cu 
strategia adoptată în domeniu; 

• oferirea de informaţii corecte şi de actualitate despre piaţa muncii; 
• evaluarea psihoprofesională a clienţilor utilizând metode şi 

instrumente specifice (interviul, observaţia, chestionarul, bateriile 
de teste), pentru consilierii care au specializarea psihologie. 
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III. Contribu ţia Ariei curriculare Consiliere şi Orientare la 
dezvoltarea competenţelor pentru viaţă ale elevilor 

 

 

 

Analiza unor documente europene 

 

Consiliul European de la Lisabona (2000) a stabilit o serie de obiective 
strategice, care să influenţeze dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare 
din Europa până în anul 2010, şi anume: 

• progresul calităţii şi a eficienţei sistemelor de educaţie şi formare în 
Uniunea Europeană; 

• facilitarea accesului tuturor persoanelor în sistemele de educaţie şi 
formare; 

• deschiderea sistemelor de educaţie şi formare spre lumea largă. 

În contextul extinderii Uniunii Europene, mobilităţii profesionale şi 
geografice, a diversificării rutelor carierei, a unor rate ridicate ale 
şomajului, asociată cu riscul excluderii sociale, ţările europene sunt 
preocupate de identificarea competenţelor cheie de care adulţii vor avea 
nevoie în viitor. Astfel, se acordă o mare atenţie identificării cunoştinţelor, 
deprinderilor, competenţelor, aptitudinilor, atitudinilor, care să le permită 
cetăţenilor să joace un rol activ în societatea cunoaşterii. 

În raportul Competenţe cheie (Eurydice, Comisia Europeană) se disting 
următoarele tipuri de cunoştinţe (savoirs), importante într-o economie 
bazată pe cunoaştere (Lundvall, Johnson, 1994): 

• a şti ce (savoir quoi) - cunoştinţe factuale, codificabile, care se 
transmit uşor; 
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• a şti de ce (savoir pourquoi) - înţelegere ştiinţifică şi impactul 
ştiinţei asupra umanităţii;  

• a şti cum (savoir comment) - capacitatea de a executa anumite 
sarcini; 

• a şti cine (savoir qui) - include cele trei tipuri de achiziţii 
menţionate anterior. 

Construirea competenţelor, în viziunea lui Perrenoud (1997), permite 
indivizilor să mobilizeze, să aplice şi să integreze cunoştinţele achiziţionate 
în situaţii diverse, complexe şi imprevizibile. Autorul defineşte competenţa 
drept „capacitatea de a acţiona eficient în situaţii delimitate precis, 
capacitate care se sprijină pe cunoştinţe, dar nu se reduce la acestea”. 

Documentul referitor la Cadrul European al Calificărilor  (Comisia 
Europeană, 2005) descrie noţiunea de competenţă, punând accentul pe 
responsabilitate şi autonomie, aceasta fiind definită drept „abilitatea 
dovedită de a utiliza cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi personale, sociale şi 
metodologice în situaţii de studiu sau muncă, precum şi pentru dezvoltarea 
profesională şi/sau personală”. 

 

Competenţa include: 
• aspecte cognitive care vizează utilizarea teoriei şi conceptelor, 

precum şi a capacităţilor de cunoaştere, dobândite tacit şi informal, 
prin experienţă; 

• aspecte funcţionale (deprinderi sau capacităţi de utilizare a 
cunoştinţelor într-o situaţie de muncă dată), acele sarcini pe care o 
persoană trebuie să fie capabilă să le îndeplinească, atunci când 
acţionează într-un anumit domeniu de activitate, context de 
învăţare sau activitate socială; 

• aspecte personale, care vizează capacitatea adoptării unei atitudini 
şi/sau comportament adecvat într-o situaţie particulară; 

• aspecte etice, care presupun demonstrarea anumitor valori 
personale şi profesionale. 

 

Competenţele-cheie sunt necesare şi profitabile pentru orice persoană şi 
pentru societate, în ansamblu, astfel încât să permită individului să se 
integreze cu succes în mai multe reţele sociale, dar să rămână independent 
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şi eficient pe plan personal, familial, dar şi în circumstanţe noi şi 
imprevizibile.  

Identificarea competenţelor care răspund acestei exigenţe va avea în vedere 
următoarele aspecte: pertinenţa pentru ansamblul populaţiei, indiferent de 
sex, clasă socială, rasă, cultură, antecedente familiale sau limbă maternă, 
dar şi relaţia cu valorile şi convenţiile etice, economice şi culturale ale 
societăţii vizate. 

În cadrul programului de lucru „Educaţie şi formare profesională 2010” au 
fost identificate opt competenţe-cheie: 

• comunicarea în limba maternă; 
• comunicarea în limbi străine; 
• competenţe de utilizare a tehnologiilor informatice şi de 

comunicare; 
• competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie; 
• spirit antreprenorial; 
• competenţe interpersonale şi civice; 
• competenţa de a învăţa să înveţi; 
• deschidere spre alte culturi şi creativitate artistică. 

Aceste competenţe trebuie dobândite până la sfârşitul ciclului de 
învăţământ obligatoriu, apoi menţinute şi actualizate pe tot parcursul vieţii. 

 

 

Analiza programelor şcolare de consiliere şi orientare 

 

Pe parcursul învăţământului obligatoriu, tinerii achiziţionează 
competenţe-cheie, care să poată fi transferate în situaţii de viaţă şi să îi 
sprijine în procesul de inserţie profesională şi socială. 

Dezvoltarea competenţelor-cheie în cadrul programelor şcolare este 
motivată de următoarele argumente: se ameliorează calităţii educaţiei, se 
stimulează învăţarea pe parcursul întregii vieţi şi se evită, astfel, excluderea 
socială. Nivelul de competenţă al unei persoane este ilustrat de capacitatea 
acesteia de a face faţă schimbărilor, situaţiilor complexe şi neprevăzute. 

Noile programe de Consiliere şi Orientare se axează pe un model care 
asociază competenţele şi conţinuturile, contribuind la dezvoltarea 
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competenţelor-cheie stabilite la nivel european (Barcelona, 2002) şi, în 
special, a următoarelor aspecte: 

• Competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice 

• „A învăţa să înveţi” 

• Cultură antreprenorială 

• Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) 

Curriculum-ul de Consiliere şi Orientare are o structură coerentă, pe baza 
unor module tematice, care se regăsesc la nivelul fiecărui an de studiu al 
ciclurilor primar, gimnazial, liceal: 

• Autocunoaştere şi dezvoltare personală 

• Comunicare şi abilităţi sociale 

• Managementul informaţiilor şi învăţării 

• Planificarea carierei 

• Calitatea stilului de viaţă. 

 

În cele ce urmează realizăm o trecere în revistă a Ariei curriculare 
Consiliere şi Orientare, din perspectiva competenţelor dezvoltate la elevi. 
Programele şcolare analizate sunt următoarele: 

• Curriculum-ul de Consiliere şi Orientare pentru învăţământul 
gimnazial (clasele a VII-a şi a VIII-a); 

• Curriculum-ul de Consiliere şi Orientare pentru învăţământul 
liceal (clasele IX-XII); 

• Curriculum-ul de Orientare şi Consiliere Vocaţională, pentru 
filiera tehnologică, ciclul superior al liceului; 

• Curriculum-ul de Consiliere şi Orientare Vocaţională, pentru 
Şcoala de arte şi meserii (Clasele IX-X); 

• Curriculum-ul de Orientare şi Consiliere Vocaţională, pentru 
Anul de completare (clasa a XI-a). 

Curriculum-ul de Consiliere şi Orientare pentru învăţământul gimnazial 
abordează cu prioritate problematici referitoare la carieră, în vederea 
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pregătirii elevilor pentru a-şi exprima opţiunile şcolare la finalul acestui 
ciclu de învăţământ, în termeni de filieră, profil şi specializare. De 
asemenea, se acordă atenţie autocunoaşterii elevilor, ca o condiţie 
fundamentală pentru orientarea lor şcolară optimă. Modulele tematice sunt 
particularizate pentru clasele a VII-a şi a VIII-a , pe baza unui obiectiv-
cadru şi unor obiective de referinţă, prezentate în cele ce urmează. 

 

I. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 
                  Nivel 
   Finalităţi 

Clasa a VII-a Clasa a VIII-a 

Obiectiv cadru Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii 
pozitive faţă de sine. 

Obiective de 
referinţă 
La sfârşitul clasei a 
VII-a / a VIII-a, 
elevii vor fi capabili: 

1.1. Să dovedească 
încredere în sine, în 
diferite situaţii 

1.1. Să îşi autoevalueze 
punctele tari şi pe cele slabe, 
în raport cu propriile 
interese privind evoluţia 
personală 

 

II. Comunicare şi abilit ăţi sociale 
                  Nivel 
   Finalităţi 

Clasa a VII-a Clasa a VIII-a 

Obiectiv cadru Dezvoltarea abilităţilor de inter-relaţionare în contexte 
variate. 

Obiective de 
referinţă 
La sfârşitul clasei a 
VII-a / a VIII-a, 
elevii vor fi capabili: 

2.1. Să analizeze 
caracteristicile 
comportamentului de 
lider, în cadrul grupurilor 
de apartenenţă 
2.2. Să exerseze tehnici de 
comunicare eficientă, în 
contexte variate din punct 
de vedere social şi cultural 

2.1. Să explice importanţa 
responsabilităţii individuale 
şi sociale, în diferite 
contexte 
2.2. Să analizeze influenţa 
stereotipurilor şi a 
prejudecăţilor asupra 
comunicării interpersonale 

 

III. Managementul informa ţiilor şi învăţării 
                  Nivel 
   Finalităţi 

Clasa a VII-a Clasa a VIII-a 

Obiectiv cadru Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în 
procesul de învăţare 
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Obiective de referinţă 
La sfârşitul clasei a 
VII-a / a VIII-a, elevii 
vor fi capabili: 

3.1. Să folosească eficient 
timpul, ca resursă, pentru a 
obţine succes în învăţare 
3.2. Să aplice tehnici de 
stimulare a creativităţii în 
propria activitate de 
învăţare 

3.1. Să se documenteze în 
privinţa opţiunilor pentru 
clasa a IX-a, utilizând TIC 
(tehnologii informatice şi de 
comunicare) 
3.2. Să analizeze informaţii 
despre ofertele educaţionale 
după finalizarea clasei a 
VIII 

 

IV. Planificarea carierei 
                  Nivel 
   Finalităţi 

Clasa a VII-a Clasa a VIII-a 

Obiectiv cadru Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a 
carierei 

Obiective de referinţă 
La sfârşitul clasei a 
VII-a / a VIII-a, elevii 
vor fi capabili: 

4.1. Să analizeze diferite 
meserii şi ocupaţii din 
perspectiva cerinţelor 
educaţionale 
4.2. Să îşi analizeze 
propriile opţiuni privind 
diferite meserii / ocupaţii, 
utilizând diferite criterii 

4.1. Să elaboreze portofoliul 
personal, pentru conturarea 
unui traseu educaţional şi 
profesional 

 

V. Calitatea stilului de viaţă 
                  Nivel 
   Finalităţi 

Clasa a VII-a Clasa a VIII-a 

Obiectiv cadru Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă 
de calitate 

Obiective de referinţă 
La sfârşitul clasei a 
VII-a / a VIII-a, elevii 
vor fi capabili: 

5.1. Să evalueze impactul 
factorilor sociali, culturali, 
economici şi de mediu 
asupra propriilor opţiuni 
profesionale şi asupra 
evoluţiei în carieră. 

5.1. Să îşi autoevalueze 
convingerile, atitudinile şi 
comportamentele definitorii 
pentru dezvoltarea 
personală 
5.2. Să analizeze 
mecanismele eficiente de 
adaptare în situaţii de stres 
sau de criză 
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Curriculum-ul de Consiliere şi Orientare pentru învăţământul liceal este 
structurat pe următoarele aspecte: 

• Competenţe generale - ansambluri structurate de cunoştinţe şi 
deprinderi care se formează pe durata liceului). 

• Valori şi atitudini  dezvoltate pe tot parcursul şcolarităţii. 

• Competenţe specifice deduse din competenţele generale, urmând a 
fi dezvoltate pentru fiecare an de studiu şi corelate cu unităţile de 
conţinut. 

• Conţinuturi elaborate în concordanţă cu necesităţile şi specificul 
individual şi al clasei de elevi, şi care includ temele prin care vor fi 
dezvoltate competenţele specifice. 

• Sugestii metodologice cuprinzând recomandări globale şi flexibile 
despre metodele şi tehnicile propuse, specifice fiecărui an de liceu. 

Curriculum-ul de Consiliere şi Orientare pentru clasele a IX-a şi a X-a 
înglobează şi respectă prevederile legate de prelungire a învăţământului 
obligatoriu la 10 ani şi statutul aparte al acestor ani de studiu care aparţin, 
în acelaşi timp, învăţământului obligatoriu, dar şi învăţământului liceal sau 
celui de tip profesional (Şcoala de Arte şi Meserii - SAM). De asemenea, 
Curriculum-ul de Consiliere şi Orientare pentru clasele a XI-a şi a XII-a ia 
în considerare statutul acestor clase, ca parte a învăţământului post-
obligatoriu, dar şi ca etape de tranziţie spre învăţământul universitar sau 
inserţia socio-profesională. 

În continuare, realizăm o sinteză a competenţelor generale şi specifice 
dezvoltate în cazul elevilor din învăţământul liceal, prin intermediul celor 
cinci module tematice propuse. 
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            Nivel 
Finalit ăţi 

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

Modul 
tematic 

I. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 

Competenţe 
generale 

Explorarea resurselor personale care influenţează planificarea carierei 

Competenţe 
specifice 

1.1. Argumentarea 
importantei încrederii în 
sine, pentru evoluţia 
personală 
1.2. Examinarea 
caracteristicilor 
specifice adolescenţei 

1.1. Identificarea relaţiei 
dintre calităţile, valorile 
personale şi reuşita 
personală 
1.2. Elaborarea unui plan 
de dezvoltare a resurselor 
personale 

1.1. Analizarea 
aspiraţiilor, priorităţilor, 
calităţilor personale, 
punctelor tari şi a 
scopurilor prin 
autoevaluare 
1.2. Reactualizarea 
planului de dezvoltare a 
resurselor personale, prin 
raportare la situaţia 
prezentă şi la obiectivele 
de viitor 

1.1. Elaborarea un 
program personalizat de 
reuşită personală şi 
profesională 

 
            Nivel 
Finalit ăţi 

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

Modul 
tematic 

II.  Comunicare şi abilit ăţi sociale 

Competenţe 
generale 

Integrarea abilităţilor de inter-relaţionare, în vederea dezvoltării personale şi profesionale 



 53

Competenţe 
specifice 

1.1. Exersarea 
comunicării eficiente 
1.2. Aplicarea tehnicilor 
de autocontrol 
emoţional 

1.1. Proiectarea unei 
strategii de comunicare 
eficienta în familie 
1.2. Elaborarea unui plan 
de îmbunătăţire a 
autocontrolului 
emoţional 

1.1. Aplicarea 
principiilor unei 
comunicări 
interpersonale pozitive 
1.2. Evaluarea respectării 
drepturilor şi a 
responsabilităţilor 
membrilor familiei 

1.1. Analizarea 
beneficiilor 
comportamentului de 
cooperare 

 
            Nivel 
Finalit ăţi 

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

Modul tematic III. Managementul informa ţiilor şi învăţării 
Competenţe 
generale 

Utilizarea adecvată a informaţiilor, în propria activitate, pentru obţinerea succesului 

Competenţe 
specifice 

1.1. Exersarea 
abilităţilor de utilizare a 
unor resurse de 
informare variate, 
referitoare la propria 
activitate 
1.2. Analiza 
corespondenţelor dintre 
resursele personale de 
învăţare şi cerinţele 
şcolare, în context liceal 

1.1. Exersarea 
deprinderilor de utilizare 
a tehnologiilor 
informatice şi de 
comunicare, pentru 
clarificarea traseului 
educaţional şi 
profesional 
1.2. Analizarea stilurilor 
de învăţare care pot 
conduce la obţinerea 
succesului şcolar 

1.1. Compararea 
resurselor de obţinere a 
informaţiilor referitoare 
la opţiunile educaţionale, 
la muncă şi carieră, din 
perspectiva relevanţei 
acestora 
1.2. Analizarea relaţiei 
dintre performanţele 
şcolare şi reuşita în viaţa 
personală şi profesională 

1.1. Exersarea abilităţilor 
de utilizare eficientă a 
diferitelor resurse, pentru 
a localiza, selecta şi 
evalua informaţii despre 
învăţare, carieră, muncă  
1.2. Exersarea abilităţilor 
de învăţare critică, 
creativă şi eficientă, în 
vederea obţinerii reuşitei 
personale şi profesionale 
1.3. Explicarea 
necesităţii şi avantajelor 
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învăţării permanente 

 
             Nivel 
Finalit ăţi 

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

Modul 
tematic 

IV. Planificarea carierei 

Competenţe 
generale 

Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională 

Competenţe 
specifice 

1.1. Analizarea 
conceptului de carieră 
şi a factorilor care 
influenţează alegerea 
carierei 

1.1. Exersarea abilităţilor 
de elaborare a planului 
de carieră de scurtă şi 
lungă durată 
1.2. Analizarea 
consecinţelor (avantaje şi 
dezavantaje) privind 
continuarea traseului 
educaţional sau inserţia 
profesională 

1.1. Analizarea 
consecinţelor 
schimbărilor economice, 
sociale şi tehnologice 
asupra profesiilor 
1.2. Evaluarea opţiunilor 
personale privind 
dezvoltarea personală şi 
profesională 

1.1. Evaluarea pregătirii 
personale pentru 
continuarea studiilor / 
pentru inserţia 
profesională 
1.2. Exersarea abilităţilor 
de utilizarea 
documentelor de 
marketing personal şi 
Europass, în vederea 
continuării studiilor sau 
a inserţiei pe piaţa 
muncii 

 
             Nivel 
Finalit ăţi 

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

Modul 
tematic 

V. Calitatea stilului de viaţă 
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Competenţe 
generale 

Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate 

Competenţe 
specifice 

1.1. Identificarea 
caracteristicilor 
relaţiilor sociale, din 
perspectiva calităţii 
acestora 
1.2. Analizarea relaţiei 
dintre stilul de viata şi 
alegerea carierei 

1.1. Analizarea 
informaţiilor, serviciilor 
şi resurselor care 
promovează un stil de 
viaţă de calitate 
1.2. Analizarea unor 
fenomene cu consecinţe 
negative asupra vieţii 
tinerilor şi a stilului de 
viaţă sănătos 

1.1. Realizarea unui 
proiect de implicare 
comunitară vizând 
promovarea conceptului 
de calitate a vieţii 
1.2. Exersarea unor 
abilităţi de promovare a 
voluntariatului 

1.1. Analizarea 
conceptului de calitate a 
vieţii  în contextul 
dezvoltării carierei 
1.2. Exersarea abilităţilor 
de management al 
stresului în pregătirea 
pentru examene 
1.3. Analizarea 
conceptelor de egalitate 
de şanse şi de egalitate 
de gen, din perspectiva 
planificării carierei 
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Curriculum-ul pentru ciclul superior al liceului Orientare şi Consiliere 
Vocaţională, filiera tehnologică, clasele a XI-a şi a XII-a, ruta directă de 
calificare şi clasele a XII-a şi a XIII-a, ruta progresivă de calificare a fost 
aprobată prin Ordinul MEC, nr. 3488/2006. Parcursurile de învăţare au fost 
delimitate pe baza unui model care îmbină competenţe, criterii de 
performanţă şi condiţii de aplicabilitate, conform modelului de proiectare a 
unităţilor de competenţă. Actualul curriculum contribuie la parcurgerea 
unităţii de competenţe „Dezvoltarea carierei profesionale – nivel 3”. 

Unitatea de competenţe reprezintă „un set coerent şi explicit de 
competenţe”, care descrie aspecte pe care elevul trebuie să le ştie, să le 
înţeleagă sau pe care să fie capabil să le realizeze la sfârşitul procesului de 
educaţie şi formare profesională de nivel 3 (conform Cadrului Naţional al 
Calificărilor ). 

Structura programei şcolare este următoarea: 
• Competenţe individuale: sunt subcomponente ale unităţii de 

competenţe, concretizate în rezultate măsurabile. Competenţele 
individuale respectă condiţiile de aplicare stabilite prin unitatea de 
competenţe şi sunt realizate prin conţinuturi tematice specifice. 

• Condiţii de aplicare şi evaluare: presupun strategii didactice 
participative, centrate pe elev şi pe ce va trebui să ştie să facă acesta 
la finalul fiecărui an şcolar. În cadrul unităţii de competenţă, 
instrumentele de evaluare continuă propuse sunt corelate cu 
criteriile de performanţă şi probele de evaluare. 

• Sugestii metodologice: se referă la exemple de metode şi tehnici 
propuse pentru realizarea conţinuturilor şi dezvoltarea 
competenţelor, cât şi la utilizarea instrumentelor de evaluare. 

Competenţele individuale sunt structurate astfel: 

Clasa a XI-a (ruta directă de calificare) / a XII-a (ruta progresivă de 
calificare): 

• Competenţa individuală 1: elevul valorifică resursele personale 
pentru obţinerea unui loc de muncă. 

Clasa a XII-a (ruta directă de calificare) / a XIII-a (ruta progresivă de 
calificare): 

• Competenţa individuală 2: elevul stabileşte o strategie de dezvoltare 
a carierei profesionale.  
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• Competenţa individuală 3: elevul se instruieşte continuu pentru 
dezvoltarea carierei profesionale. 

Curriculum-ul de Informare şi Consiliere Vocaţională (ICV) pentru clasele 
SAM a IX-a şi a X-a respectă modificările din structura învăţământului 
preuniversitar: pe de o parte, prelungirea duratei învăţământului obligatoriu 
la 10 clase, iar pe de altă parte, statutul aparte al claselor SAM a IX-a şi a 
X-a, ai căror elevi pot opta după absolvirea nivelului 1, fie pentru integrare 
profesională, fie pentru continuarea studiilor (SAM nivel 2 şi 3 sau 
învăţământ liceal). Aceste condiţii oferă elemente comune şi specifice 
pentru SAM faţă de învăţământul liceal şi tehnologic.  

Structura Curriculum-ului de Informare şi Consiliere Vocaţională, pentru 
clasele SAM a IX-a şi a X-a include elementele: 

• Unitatea de competenţă: reprezintă „un set coerent şi explicit de 
competenţe” care descriu acele aspecte pe care elevul trebuie să le 
ştie, să le înţeleagă sau pe care să fie capabil să le realizeze la 
sfârşitul procesului de educaţie şi formare profesională de nivel 1 
(conform Cadrului Naţional Român de Credite şi Calificări). 

• Competenţe individuale: sunt subcomponente ale unităţilor de 
competenţă concretizate în rezultate măsurabile. Competenţele 
individuale respectă condiţiile de aplicabilitate stabilite şi sunt 
realizate prin conţinuturi tematice specifice. 

• Condiţii de aplicare şi evaluare: presupun strategii didactice 
participative, centrate pe elev şi pe ce va trebui să ştie să facă acesta 
la finalul fiecărui an şcolar. În cadrul unităţii de competenţă, 
instrumentele de evaluare continuă propuse sunt corelate cu 
criteriile de performanţă şi probele de evaluare. 

• Sugestii metodologice: se referă la corelaţiile între competenţe şi 
conţinuturi, la exemple de metode şi tehnici propuse pentru 
realizarea conţinuturilor şi dezvoltarea competenţelor, cât şi la 
utilizarea instrumentelor de evaluare. 

 

Competenţele individuale sunt structurate astfel:  

Anul I (clasa a IX-a) 

• Competenţa individuală 1: Prezintă caracteristicile personale 
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implicate în obţinerea performanţei profesionale. 

• Competenţa individuală 2: Demonstrează deprinderi de învăţare 
eficientă. 

 

Anul II (clasa a X-a) 

• Competenţa individuală 1: Exprimă opţiuni privind traseul personal 
de educaţie şi formare profesională. 

• Competenţa individuală 2: Descrie lumea profesiilor. 

Activităţile specifice de Orientare şi Consiliere Vocaţională la clasa a XI-a 
SAM (an de completare) vizează completarea cunoştinţelor şi dezvoltarea 
unor competenţe care vor contribui la buna integrare în învăţământul liceal 
a absolvenţilor acestui nivel de studii. Noutatea abordării constă în 
delimitarea parcursului de învăţare pe baza unui model care îmbină 
competenţe, criterii de performanţă şi condiţii de aplicabilitate, conform 
modelului de proiectare a unităţilor de competenţă. 

Actualul curriculum contribuie la parcurgerea unităţii de competenţă 
„Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei” - nivel 2. 

Curriculum-ul are drept componente: unitatea de competenţă, competenţele 
individuale, condiţiile de aplicare şi evaluare, sugestiile metodologice. 

Unitatea de competenţă va fi dezvoltată pe parcursul anului de completare 
(clasa a XI-a). 

Competenţele individuale sunt structurate astfel: 

• Competenţa individuală 1: Analizează caracteristicile personale şi 
factorii implicaţi în dezvoltarea carierei. 

• Competenţa individuală 2: Exprimă opţiuni privind traseul personal 
de educaţie şi formare profesională. 

Pentru dezvoltarea fiecărei competenţe individuale au fost selectate cele 
mai relevante conţinuturi din literatura de specialitate şi care pot fi adaptate 
fiecărui domeniu profesional. Metodele de evaluare au fost selectate în 
funcţie de competenţele care urmează a fi dezvoltate, fiind utilizate, în 
special, probele de evaluare orală şi activităţile practice.  
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IV. Identificarea şi analizarea nevoilor furnizorilor şi beneficiarilor de 
consiliere 

 

 

 

Metodologia cercetării 

 

Centrele pilot pentru aplicarea cercetării au fost selectate după următoarele 
criterii: poziţie geografică şi vizibilitate în comunitatea profesională în plan 
regional şi naţional. Rezultatul selecţiei a indicat şapte judeţe pilot: Brăila, 
Braşov, Bucureşti, Harghita, Prahova, Timiş, Vaslui. 

Printr-o scrisoare metodică adresată CJAPP din judeţele pilot, echipa de 
cercetare îşi anunţa intenţia de a întâlni reprezentanţi ai unor categorii de 
vârstă şi socio-profesionale pentru investigarea nevoilor de consiliere pe 
toată durata vieţii. Persoana de legătură a fost coordonatorul CJAPP, cu 
aprobarea obţinută de la forurile superioare locale (CRAE, ISJ). 

Au fost aplicate chestionare pe loturi de câte 100 de subiecţi selectaţi 
conform criteriilor comunicate. Folosind reţeaua şcolară şi de colaboratori 
în consiliere, coordonatorii CJAPP au activat contacte şi au recomandat 
puncte de lucru semnificative, apoi au recrutat persoanele potrivite cu 
profilul focus grupului.  

Prezentul raport se constituie într-un document adresat practicianului 
reflexiv din domeniul consilierii pe toată durata vieţii, ca instrument de 
abordare a politicilor educaţionale sub aspectul influenţei lor favorabile 
asupra procesului de ocupare pe piaţa muncii, cu oportunităţile individuale 
şi generaţionale ale clienţilor de structurare a vieţii sociale active. În acelaşi 
timp, raportul poate servi autorităţilor centrale şi locale din sfera educaţiei, 
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operatorilor din domeniul formării continue a profesorilor, fundaţiilor şi 
asociaţiilor cu profil educaţional pentru elaborarea de programe prin care să 
capitalizeze bunele practici din domeniul consilierii şi învăţării permanente. 

 

Cercetarea a avut în vedere următoarele scopuri: 

a) Analiza nevoilor de consiliere pe tot parcursul vieţii ale unor actori 
din cadrul serviciilor de consiliere, reprezentative pentru sistemul 
public. 

b) Definirea premizelor la nivel intersectorial necesare pentru 
asigurarea continuităţii în abordarea solicitărilor de consiliere a 
persoanei pe tot parcursul vieţii. 

c) Identificarea modalităţilor eficiente de valorificare a cererii şi 
ofertei de formare continuă a practicienilor din consiliere. 

d) Propunerea unor direcţii de acţiune adecvate pentru întâmpinarea / 
satisfacerea nevoilor remarcate la nivelul categoriilor de populaţie 
investigate. 

 

Pentru realizarea acestor scopuri, am definit în termeni operaţionali 
următoarele obiective: 

1) Catalogarea nevoilor de consiliere ale beneficiarilor şi furnizorilor 
acestor servicii pe toată durata vieţii. 

2) Percepţia publică a rolului practicienilor din domeniul educaţiei în 
relaţie cu nevoile beneficiarilor, de consiliere pe toată durata vieţii. 

3) Verificarea distanţei dintre rezultatele obţinute de consilierii din 
sistemele publice de educaţie şi de ocupare a forţei de muncă şi 
intenţiile asumate prin politicile naţionale din domeniile respective. 

4) Informarea operatorilor din consiliere despre rezultatele studiului 
privind nevoile la nivel de sistem şi despre posibilităţile de acces la 
resurse prin colaborare inter-sectorială. 

5) Elaborarea unui set de concluzii şi recomandări pentru manageri şi 
decidenţii politicilor în acest domeniu, de valorificare a 
informaţiilor privind nevoile şi resursele sistemului de consiliere pe 
toată durata vieţii. 
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Ipotezele cu care am operat în cadrul cercetării şi a căror validitate am 
căutat să o verificăm pe parcursul studiului sunt după cum urmează: 

i) Consilierii de orientare îşi modifică oferta de servicii odată cu 
cererea beneficiarilor, de aceea pregătirea celor dintâi trebuie să 
cuprindă competenţa de adaptare la schimbările identificate pe piaţa 
educaţiei, formării continue, ocupării. 

ii) Nevoile de consiliere pe toată durata vieţii identificate în spaţiul 
şcolar şi ocupaţional românesc sunt discontinui şi se pot valorifica 
reciproc numai în condiţiile aplicării unei politici coerente de 
dezvoltare a resurselor umane. 

iii) Preocuparea liderilor instituţionali pentru studierea nevoii şi 
rezervei de expertiză în educaţia permanentă a agenţilor şi 
beneficiarilor proprii este un factor important de dezvoltare 
organizaţională. 

iv) Poziţia, pregătirea şi experienţa consilierilor din structurile 
educaţiei, formării profesionale continue şi ocupării for ţei de muncă 
îi califică pe aceştia şi ca resurse transversale în domenii asociate. 

 

Pentru culegerea datelor am utilizat, în principal, următoarele metode de 
cercetare: 

1. Anchetă pe bază de chestionar 

• Au fost elaborate 12 chestionare, folosind o structură de itemi 
comuni pentru identificarea nevoilor generale de consiliere a 
grupurilor reprezentate şi itemi diferenţiatori pentru grupurile-
ţintă cu caracteristici socio-profesionale asemănătoare (de ex.: 
chestionarul pentru elevi, chestionarul pentru profesori şi cadre 
de conducere din învăţământ). 

• Ulterior, am comasat datele semnificative într-o structură 
unitară, astfel încât elevii de la toate nivelurile şi profilurile de 
învăţământ să formeze un grup comun, la fel cadrele didactice 
şi directorii, precum şi consilierii de orientare din toate 
structurile publice implicate. 
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• Consilierii din CJAPP ne-au pus la dispoziţie circa 700 de 
chestionare completate la nivelul judeţelor pilot. 

• Datele obţinute cu fiecare categorie de respondenţi sunt 
interpretate în capitolele următoare. 

2. Focus grupul 

• Proiectarea unei grile de consemnare a răspunsurilor pe grupe 
de populaţie-ţintă. 

• Transmiterea în teritoriu a indicaţiilor despre profilul 
participantului şi metodica selectării focus grupului. 

• Lotul de respondenţi a fost astfel lărgit cu circa 10%, iar 
spectrul de răspunsuri a căpătat varietatea necesară 
fundamentării unor observaţii generale, cât şi teritorial 
particulare în relaţie cu sistemul de consiliere pe toată durata 
vieţii. 

3. Analiza documentelor şi a bazelor de date 

• Consultarea regulamentului de organizare şi funcţionare a 
centrelor de consiliere din diferite structuri instituţionale. 

• Informarea despre surse documentare şi electronice cu privire 
la consiliere şi învăţare permanentă. 

4. Studiul de caz 

• Solicitarea şi analizarea unui număr de cazuri de consiliere puse 
la dispoziţie de participanţii la focus grup. 

• Participarea la dezbateri inter-sectoriale pe tema recunoaşterii 
calificărilor profesionale. 

 

Durata cercetării a fost de un an. 

 

Populaţia-ţintă 
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În această secţiune descriem categoriile de respondenţi participante la 
cercetare, prin invocarea rolului lor în procesul de consiliere pe toată durata 
vieţii. Avem trei categorii de populaţie în lotul de cercetare: 

i) furnizorii de consiliere profesională – profesorii psihologi / 
pedagogi / consilieri din CJAPP, consilieri / psihologi / referenţi 
sau profesori din centre universitare, inspectori din agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă, inspectorii de resurse umane din 
companii; 

ii) beneficiarii primari ai serviciilor de consiliere – elevi, studenţi, 
tineri încadraţi în muncă, absolvenţi, adulţi aflaţi în căutarea unui 
loc de muncă; 

iii) beneficiarii secundari ai serviciilor de consiliere – părinţi, 
profesori, personal de conducere din şcoli. 

 

Relaţiile de cerere şi ofertă de consiliere profesională dintre categoriile de 
actori sus-menţionaţi se stabilesc, de regulă, după modelul: 

 

 

Apartenenţa la una dintre categoriile menţionate nu este exclusivă şi 
definitivă. Într-un proces dinamic de consiliere pe toată durata vieţii, fiecare 
dintre noi putem fi consideraţi furnizori şi beneficiari, după cum ne situăm 
faţă de solicitarea de consiliere sau sfat profesional.  

În sensul cercetării noastre, CONSILIEREA este o acţiune planificată de 
acordare a ajutorului profesional unei persoane / unui grup care este formal 
îndreptăţit să îl solicite şi să îl primească. În cadrul procesului de învăţare 
permanentă, consilierea se referă la “activităţile prin care cetăţenii de orice 

Elevi, Studenţi 
Absolvenţi 
Tineri angajaţi 
Şomeri 

 

Părin ţi 

Profesori 

Directori 
şcoli 

CJAPP 

CIO 

AJOFM 

Angajatori  
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vârstă, aflaţi în orice moment al vieţii lor, sunt abilitaţi să-şi identifice 
capacităţile, competenţele şi interesele, să ia decizii de studiu, formare sau 
ocupare şi să-şi gestioneze propria cale în educaţie, muncă, sau alte 
contexte în care aceste capacităţi şi competenţe sunt achiziţionate şi/sau 
utilizate” 1. CONSILIERUL este specialistul abilitat în gestionarea situaţiilor 
problematice care apar în procesul de învăţare, la locul de muncă, în relaţie 
cu alte persoane sau cu autorităţile în vederea asigurării unei bune integrări 
sociale şi profesionale a individului în diferitele structuri socio-profesionale 
vizate. 

Loturile de subiecţi au fost formate astfel încât să fie reprezentative pentru 
structurile de furnizori şi de beneficiari ale serviciilor de consiliere pe toată 
durata vieţii. 

 

Grupul-ţintă 1: 

• Elevi din învăţământul obligatoriu (70 persoane) 

Elevii din învăţământul obligatoriu reprezintă grupul-ţintă cel mai important 
pe agenda consilierilor şcolari. Cele mai multe activităţi din fişa postului 
sunt orientate spre ameliorarea relaţiilor cu colegii şi profesorii, optimizarea 
stilului de învăţare, evaluarea psihopedagogică şi facilitarea autocunoaşterii 
la elevii din învăţământul general obligatoriu. 

• Elevi din învăţământul secundar post-obligatoriu (210 persoane) 

Ideea de pornire a fost aceea că elevii din învăţământul profesional şi tehnic 
au exprimat deja o decizie cu privire la viitoarea ocupaţie, au făcut o 
investiţie complexă în carieră, sunt interesaţi şi pro-activi în asigurarea unei 
tranziţii socio-profesionale favorabile; elevii din învăţământul teoretic au 
posibilitatea explorării mai îndelungate a perspectivelor profesionale, însă 
un start mai lent în carieră date fiind etapele succesive de specializare prin 
învăţământul superior sau prin formare profesională continuă. 

 

Grupul-ţintă 2: Părinţi (70 persoane) 

                                                 
1 Definiţie cuprinsă în schiţa de document 9286/04 al Consiliului Uniunii Europene şi 
reprezentanţilor guvernelor statelor membre, elaborată cu ocazia întâlnirii Consiliului pe 
tema Înt ăririi politicilor, sistemelor şi practicilor în domeniul consilierii pe toată durata 
vieţii în Europa. (Bruxelles, 18.05.2004) 
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Părinţii sunt un grup care beneficiază, statutar, de serviciile de consiliere 
şcolară; în acelaşi timp, pot fi regăsiţi printre profesori (grupul 4), adulţi 
cărora le sunt adresate serviciile de consiliere profesională ca fiind în 
căutarea unui loc de muncă (grupul 7), angajaţi în muncă (grup 8). 

 

Grupul-ţintă 3: 

• Profesori (70 persoane) 

Profesorii de alte discipline decât Consilierea şi Orientarea sunt un grup 
important pentru că ne oferă opinii din perspectiva educatorului care admite 
nevoia de îndrumare a elevilor şi a sa dincolo de limitele disciplinei 
academice şi poate observa modificările pozitive în raport cu situaţia 
psihopedagogică ce îi este cunoscută la un moment dat. În special profesorii 
diriginţi se află în contact periodic şi aprofundat cu clasa de elevi, de aceea 
pot semnala nevoia de sprijin în abordarea unor probleme individuale sau 
de grup, de natură metodologică, psihopedagogică, socio-profesională etc. 

• Personal de conducere din învăţământ (21 persoane) 

Din acest grup fac parte profesorii metodişti, directorii de unităţi şcolare, 
inspectori şi alte cadre de conducere din administraţia şcolară. Rolul lor este 
să ne ofere opinia lor din perspectiva funcţiilor lor cu privire la impactul 
serviciilor de consiliere asupra sistemului de învăţământ la nivel local, 
contextul în care se dezvoltă cererea şi oferta de consiliere, posibilităţile de 
cooperare între agenţiile de profil în interesul elevului şi al comunităţii 
şcolare. 

 

Grupul-ţintă 4: Studenţi (70 persoane) 

Studenţii reprezintă grupul cu care lucrează consilierii din mediul 
universitar. Ei au nevoi specifice provenite din întâlnirea intereselor 
academice cu aspiraţiile profesionale. Opţiunile de carieră ale tinerilor 
adulţi cu nivel superior de educaţie sunt elementul central al politicilor de 
ocupare şi educaţionale ale unei ţări care îşi respectă generaţia capabilă de 
efortul modernizării în toate domeniile. Opiniile lor cu privire la 
oportunităţile profesionale existente sau reţeaua de sprijin social sunt 
indicatori importanţi ai nivelului de adaptare a subiecţilor la oferta de 
educaţie şi piaţa muncii. 
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Grupul-ţintă 5: Tineri absolvenţi sau persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă (70 persoane) 

Acest grup reuneşte tinerii care au finalizat de curând o formă de 
şcolaritate, nu au făcut demersuri pentru angajarea în muncă şi nici pentru 
continuarea studiilor şi se află în diferite stagii ale luării deciziei legate de 
parcursul lor educaţional sau ocupaţional.  

De asemenea, am inclus adulţii care se găsesc într-un moment profesional 
dificil al alegerii personale sau sunt în situaţia de părăsire a locului de 
muncă. Ei sunt şomeri înregistraţi la AJOFM, iar pe durata cât beneficiază 
de plata indemnizaţiei de la bugetul asigurărilor pentru şomaj au întrevederi 
lunare cu inspectorii de specialitate pentru găsirea unui loc de muncă. 
Printre altele, menţionăm că serviciile de informare şi consiliere sunt 
gratuite şi reprezintă o măsură activă de combatere a şomajului2. 

 

Grupul-ţintă 6: Tineri angajaţi în muncă (70 persoane) 

Am selectat în acest grup persoane cu vârsta sub 35 de ani, care desfăşoară 
în prezent o activitate productivă cu contract legal de muncă. Experienţa şi 
cunoştinţele lor despre ceea ce determină succesul în abordarea pieţei 
muncii sunt valoroase pentru formularea unor mesaje către angajatori, 
educatori, consilieri, persoane aflate în situaţii de viaţă similare. Suntem, în 
principal, interesaţi de rolul iniţiativei personale, al competenţelor 
transferabile dobândite în şcoală şi al factorilor de personalitate implicaţi în 
realizarea scopurilor profesionale propuse. 

 

Grupul-ţintă 7: Inspectori de resurse umane / consilieri din companii (14 
persoane) 

Numim „inspectori de resurse umane” sau „consultanţi de ocupare” 
psihologii (sau specialiştii din alte domenii) din instituţiile publice sau 
companiile private care se ocupă de problemele de staff development, de 
strategia de recrutare, selecţie şi comunicare, de imaginea corporatistă pe 

                                                 
2 Conform Legii nr. 76/2002 privind Sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării for ţei de muncă, modificată şi completată prin Legea nr. 580/2004 şi O.U.G. nr. 
144/2005 
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piaţa de specialitate ş.a. Acest grup aduce experienţa psihologiei muncii 
aplicate în grupuri mari sau mici, o cazuistică bogată legată de promovare, 
competiţie, formare continuă, percepţia pieţei libere despre calificările şi 
competenţele cerute de la candidaţi pentru a reuşi în domeniu. Nu de puţine 
ori, inspectorii au experienţă anterioară de consiliere şcolară sau de 
medierea muncii în oficiile statului. Cultura dezvoltării profesionale din 
mediul de afaceri are caracteristici separate faţă de cultura formării 
profesionale iniţiale prin şcoală şi faţă de cea a recuperării sociale a 
persoanei aflate în situaţie de şomaj. 

 

Grupul-ţintă 8: Consilieri profesionişti din sistemul public (21 persoane) 

Acest grup l-am subîmpărţit în trei grupe, după mediul în care activează 
consilierul şi după spectrul de beneficiari: 

• Profesorii consilieri sau psihologii / pedagogii din Cabinete şi 
Centre de Asistenţă Psihopedagogică, angajaţi de şcoli, Case ale 
Corpului Didactic sau Inspectorate Şcolare pentru lucrul cu elevi, 
părinţi, cadre didactice. 

• Referenţii, profesorii sau consilierii din Centrele de Informare şi 
Orientare din universităţi, care se adresează studenţilor, 
aspiranţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior. 

• Inspectorii de muncă din AJOFM, responsabili de consilierea 
profesională a şomerilor3 şi a persoanelor asimilate şomerilor4, 
conform legislaţiei în vigoare. 

 

 

Structura chestionarelor 

 

                                                 
3 Şomerul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: stagiu de cotizare de minim 12 luni 
în ultimele 24 de luni; nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit 
legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare; 
nu îndeplineşte condiţiile de pensionare; este înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de 
muncă. 
4 Persoana asimilată şomerului nu a putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei 
instituţii de învăţământ sau după satisfacerea stagiului militar. 
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Chestionarele cuprind un număr de secţiuni aplicabile în comun unor 
categorii de populaţie-ţintă. Acestea vizează interesele profesionale şi 
motivaţia pentru profesie (la elevi, studenţi, şomeri sub formă de opţiuni 
cristalizate; la consilierii practicieni din toate domeniile sub formă de nevoi 
ierarhizate pe care le satisface profesia actuală sau avantaje pe care le oferă 
acea configuraţie profesională), nevoia de consiliere în situaţii date (cu 
evantai de răspunsuri adaptate fiecărei categorii de respondenţi), un 
exemplu de dilemă parentală şi incident critic la consilieri. Întrucât itemii 
cu răspunsuri pre-codificate sunt practici în ceea ce priveşte completarea 
de către subiecţii investigaţi, cât şi gestionarea statistică a datelor obţinute, 
am preferat să utilizăm predominant astfel de itemi. Cu toate acestea, listele 
de răspunsuri posibile cuprind în mod necesar o rubrică deschisă, de tip 
„altele”, „care”, „în ce context”. 

Întreb ări deschise am formulat în cazul competenţelor solicitate la locul 
de muncă, atunci când ne-am adresat beneficiarilor serviciilor de consiliere, 
pentru a evita folosirea limbajului specializat şi instituirea pe această cale a 
unei bariere de comunicare cu grupuri eterogene sub aspectul capacităţii de 
înţelegere a limbajului convenţional (în cazul elevilor, absolvenţilor, 
şomerilor, tinerilor angajaţi); în cazul părinţilor şi studenţilor, itemul despre 
ce au învăţat nou prin participarea la şedinţele de consiliere. 

Un număr redus de itemi sunt micşti  (circa 10% în majoritatea 
chestionarelor); aceştia presupun ierarhizarea răspunsurilor, ceea ce 
înseamnă că pe lângă marcarea a cel puţin trei opţiuni dintr-o listă 
exhaustivă, respondentul trebuie să le indice prioritatea. Se asigură, astfel, o 
mai mare precizie a răspunsului şi o mai mare fineţe a interpretării datelor. 

Prin corelarea răspunsurilor obţinute de la elevi, profesori şi cadre de 
conducere din învăţământ la întrebarea privind conţinutul activităţilor de 
consiliere în şcoală, cu cele ale furnizorilor acestor servicii, obţinem 
elemente calitative importante privind oferta şi cererea sau interesul 
beneficiarilor faţă de conceptul de tematică propus prin curriculum naţional 
şi se creează bazele pentru adaptarea ariei de specialitate la nevoile 
exprimate de indivizi în raport cu mediul pentru care se pregătesc. 

Pentru fiecare grup-ţintă, urmează descrierea şi motivarea chestionarului 
folosit, prelucrarea statistică a datelor de teren şi interpretarea rezultatelor / 
tendinţelor care s-au detaşat în cadrul cercetării. 

Majoritatea itemilor au fost operaţionalizaţi în variabile statistice calitative, 
prin natura întrebărilor un număr restrâns permiţând a fi plasaţi pe o scală 
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ordinală. Ca urmare, procedeele de analiză sunt cele specifice variabilelor 
calitative, determinându-se distribuţii de frecvenţe şi structuri, dar şi 
asocierea unor scale cantitative în cazurile de ierarhizare.  

Deoarece un număr de întrebări din chestionarele aplicate în cadrul acestei 
cercetări au fost comune, vom putea avea o imagine mai detaliată asupra 
activităţii de consiliere în general, dar şi asupra nevoilor de consiliere ale 
diferitelor categorii de beneficiari. 

 

 

 

IV. 1. Elevi din şcoli generale, licee teoretice, licee tehnologice, şcoli de 
arte şi meserii 

 

 

În etapa de validare a instrumentelor cercetării au fost dezvoltate patru 
chestionare pentru elevi cu o structură comună, dar cu diferenţe specifice 
pentru fiecare categorie de elevi din: şcoli generale, licee teoretice, licee 
tehnologice şi şcoli de arte şi meserii. În urma validării, s-a convenit 
elaborarea unui chestionar unic pentru elevi, care să releve nivelul şi 
specializarea acestora prin adăugarea unor întrebări de identificare. 

Investigaţia a urmărit identificarea opţiunilor profesionale prezente ale 
elevilor, a motivaţiei acestora, a aşteptărilor privind viaţa profesională, a 
reprezentării elevilor despre competenţele profesionale de succes, a 
gradului de cunoaştere de către elevi a oportunităţilor de educaţie şi 
formare, a problemelor pentru care au nevoie de consiliere, a nevoilor de 
cunoaştere, a aşteptărilor faţă de consilier şi activitatea acestuia şi a 
resurselor alternative de sprijin în probleme specifice. 

Chestionarul unic pentru elevi cuprinde 20 de întrebări şi este structurat pe 
trei capitole: date personale, profilul individual de interese profesionale şi 
experienţa de consiliere şi orientare.  

Datele de identificare sunt: judeţul de provenienţă, unitatea şcolară, genul, 
vârsta, mediul de rezidenţă, profesia părinţilor, structura familiei, numărul 
de copii din familie, poziţia faţă de ceilalţi fraţi şi tipul şcolii. 
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Profilul individual de interese profesionale este definit prin: opţiunea 
profesională prezentă, motivarea opţiunii profesionale actuale, aşteptările 
privind viaţa profesională, reprezentările elevilor despre competenţele 
profesionale de succes şi gradului de cunoaştere de către elevi a 
oportunităţilor de educaţie şi formare. 

Experienţa de consiliere şi orientare este analizată prin identificarea: 
problemelor pentru care au nevoie de consiliere, nevoilor de cunoaştere, 
aşteptărilor elevului faţă de consilier şi resurselor alternative de sprijin în 
probleme specifice. 

 

Caracteristicile lotului de investigaţie 

Chestionarul a fost aplicat asupra unui lot de 280 de elevi (70 de elevi 
pentru fiecare din cele patru tipuri de unităţi de învăţământ: şcoli generale, 
licee teoretice, licee tehnologice şi şcoli de arte şi meserii). Ancheta 
realizată pe bază de chestionar de opinie şi focus-grup s-a realizat în 
judeţele Braşov, Brăila, Harghita, Prahova, Timiş, Vaslui şi în Municipiul 
Bucureşti. 

Distribuţia pe sexe este echilibrată pentru trei dintre cele patru tipuri de 
unităţi şcolare vizate variind între 40% pentru liceele teoretice, 59% pentru 
şcolile generale şi respectiv 62% de sex feminin pentru liceele tehnologice, 
în timp ce pentru şcolile de arte şi meserii se înregistrează o predominanţă 
puternică a sexului masculin de aproximativ 90%. 

Dintre elevii chestionaţi, 76,4% provin din familii clasice, iar un procent de 
7,4 % din familii monoparentale (cauzele fiind fie decesul unuia dintre 
părinţi, fie divorţul acestora). Un procent însemnat al respondenţilor 
însumând 20% nu au răspuns la această rubrică, fapt care ar putea însemna 
un procent real cu mult mai mare al familiilor de acest tip. 

În ceea ce priveşte nivelul de studiu al părinţilor, lotul de investigaţie 
include între 38% şi 61% părinţi cu studii superioare, între 8 şi 12 % părinţi 
cu studii medii şi între 2 şi 22% cu şcoală generală. Deşi lotul de 
investigaţie nu permite realizarea de generalizări, este totuşi interesant de 
observat că elevii aspiră spre un nivel mai înalt de educaţie decât al 
părinţilor în cazul celor din SAM şi licee tehnologice, iar cei din liceele 
tehnologice au părinţi cu studii superioare în procentul cel mai ridicat. 
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S-a stabilit ca indicator un estimator pentru “nivelul studiilor familiei”, 
calculat ca nivelul cel mai ridicat de studii dintre cele două ale părinţilor. 
Distribuţia elevilor în raport cu nivelul de studii din familie este următoarea 
(Tabel 1): 

 
Nivelul studiilor familiei LIN ∗∗∗∗ LIT ∗∗∗∗ S08∗∗∗∗ SAM∗∗∗∗ Total 
Şc. generală 8,6% 7,0% 23,9% 4,3% 11,0% 
Studii medii 32,9% 22,5% 26,8% 17,1% 24,8% 
Înv. superior 45,7% 62,0% 38,0% 52,9% 49,6% 

Non Răspuns 7,1% 4,2% 11,3% 18,6% 10,3% 

 

1. Prelucrarea şi interpretarea datelor 

Opţiuni profesionale 

Un procent de 55% din totalul populaţiei de elevi investigaţi afirmă că şi-au 
format deja o opţiune profesională, iar 44% nu şi-au conturat încă o opţiune 
profesională. Se constată o diferenţă clară între elevii de gimnaziu, care au 
exprimat doar în proporţie de 44% existenţa unei opţiuni profesionale, şi cei 
din ciclu superior care au afirmat în procente mai mari existenţa unei 
opţiuni profesionale. Acest lucru, deşi explicabil prin perioada mai mare de 
timp rămas până la intrarea în viaţa activă a elevilor din gimnaziu şi prin 
caracteristicile de vârstă, pe de altă parte denotă o disfuncţie potenţială 
legată de orientarea în carieră a elevilor. Elevii din SAM şi liceele 
tehnologice prezintă procentele cele mai mari în ce priveşte existenţa unei 
opţiuni profesionale, iar procentul de doar 47% al elevilor de licee teoretice 
care au afirmat că şi-au conturat o opţiune profesională este explicabil prin 
intervalul de timp mai mare până la intrarea în viaţa activă faţă de cei din 
SAM şi licee tehnologice (Tabel 2). De asemenea, este de remarcat numărul 
nesemnificativ de non-răspunsuri care presupune faptul că aceasta este o 
problemă care îi preocupă pe elevi, deşi nu toţi au ajuns deja la o opţiune. 

 
Opţiuni profesionale conturate LIN LIT S08 SAM Total 

                                                 
∗ LIN = licee teoretice 
∗ LIT = licee tehnologice 
∗ S08 = şcoli generale 
∗ SAM = şcoli de arte şi meserii 
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DA 47,1% 71,8% 43,7% 60,0% 55,7% 
NU 52,9% 28,2% 54,9% 38,6% 43,6% 
NonR 0,0% 0,0% 1,4% 1,4% 0,7% 

 

Prima constatare referitoare la spectrul profesiile pentru care au optat elevii 
este aceea că lista respectivă este scurtă, iar diversitatea opţiunilor relativ 
redusă. 

Se remarcă totuşi că elevii din SAM au optat deja pentru sfera serviciilor, 
informaticii, domeniul economic, activităţilor dominant manuale etc. 

Remarcăm la elevii care provin din celelalte tipuri de şcoli, că în ciuda 
aprecierii pozitive a informaticii din ultimii ani, are loc o demitizare a 
profesiei în rândul elevilor, mai ales a celor din liceu. Explicaţia stă, 
probabil, şi din aprecierea eronată a faptului că aceştia nu văd în această 
potenţială opţiune o profesie prin care se pot obţine bani, din ceea ce ei ştiu 
deja (utilizarea calculatorului), dar mai ales, sub formă de jocuri sau alte 
aplicaţii amuzate; fac excepţie elevii din şcoala generală, pentru care 
această profesie este încă „bine văzută”. 

În chestionare au fost identificate şi răspunsuri parţial nerealiste, fie 
nesincere. Astfel, unii elevi din licee tehnologice şi SAM doresc să se 
reorienteze către profesia de avocat, judecător, medic, jurnalist, psiholog, 
sociolog, consilier, asistent social etc. 

Îngrijorător şi simptomatic pentru viitorul învăţământului este faptul că nici 
un elev de liceu teoretic nu doreşte să urmeze profesia didactică, în timp ce 
la elevii de licee tehnologice întâlnim două răspunsuri. Deşi aceste diferenţe 
sunt nesemnificative, ele relevă pentru cel puţin câteva cazuri o 
pre-orientare nepotrivită a elevilor. 

 

Fundamentarea opţiunilor profesionale 

Cu excepţia liceelor tehnologice unde factorul rezultate şcolare este unul 
însemnat, dar devansat de cel de recomandări de la persoane semnificative, 
factorul rezultate şcolare este cel mai important pentru cea mai mare parte a 
elevilor de şcoli generale, licee teoretice şi SAM. 

Elevii de licee teoretice motivează alegerea profesională în ordine prin 
rezultatele şcolare (40%), aspiraţiile personale (25,7), perspectiva 
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împlinirii profesionale (22,9), în cazul lor alegerea prietenilor fiind 
nesemnificativă spre deosebire de elevii de gimnaziu care aleg această 
posibilitate în procent de 22,5% (cea mai ridicate valoare procentuală dintre 
toţi cei chestionaţi). 

În rândul elevilor de SAM o pondere însemnată o au şi aspiraţiile (20%) şi 
rezultatele / aptitudinile personale care sunt favorabile profilului de 
activitate ales (18,6%). 

Aproape jumătate (47,9%) din elevii de şcoală generală au motivat alegerea 
profesională prin rezultatele şcolare obţinute, urmat de modelul în familie 
(36,6%) şi de alegerile prietenilor / colegilor (22,5%). Nici unul dintre 
elevii de şcoală generală nu a menţionat perspectiva împlinirii profesionale 
ca argument al alegerii profesiei şi doar un procent nesemnificativ au ales 
banii ca argument (1,4%), deşi influenţa grupului de prieteni şi 
mecanismele de imitaţie a modelelor, în special din partea familiei, se 
manifestă puternic la această vârstă. Întâietatea modelului familial faţă de 
influenţa altor factori (profesori, colegi) este confirmată şi de focus 
grupurile realizate în cele şapte judeţe în care s-a derulat investigaţia. 

Motivul cu cea mai înaltă incidenţă (70,4%) în rândul elevilor de licee 
tehnologice atunci când îşi justifică opţiunea profesională este dat de 
aspiraţiile personale. Acesta este urmat în ordine de: recomandări ale unor 
persoane semnificative pentru ei (33,8%), rezultate favorabile profilului de 
activitate preconizat (32,4%), rezultate şcolare (26,8%), în timp ce pe 
ultimele poziţii se află comportamentele de tip imitative sau de influenţa 
grupului de prieteni (alegerile colegilor cu doar (2,8%). Este de remarcat 
faptul că banii nu reprezintă un motiv pentru alegerea carierei pentru nici 
unul dintre elevii de liceu şi şcoală generală din lotul de investigaţie, iar la 
elevii din SAM s-a înregistrat un răspuns nesemnificativ. Acest fapt nu este 
confirmat de profilul profesiilor preferate, unde profesiile academice sunt 
foarte slab reprezentate, în timp ce acele ocupaţii recunoscute pentru un 
venit consistent (jurnalist, avocat, medic, informatician, psiholog) prezintă 
punctaje semnificative. Acest fapt sugerează fie o neconştientizare a 
adevăratelor mobiluri profesionale, fie o diferenţă între nivelul 
conştientizării şi cel declarativ, elevii nedeclarând adevăratul motiv în ciuda 
anonimităţii răspunsurilor la chestionare. Tot în cazul elevilor de licee 
tehnologice se remarcă o pondere mai mare a elevilor care motivează prin 
rezultate favorabile profilului de activitate preconizat (incluzând 
dimensiunea non-formală şi informală), faţă de cei care aleg ca motiv 
exclusiv rezultatele şcolare. 
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Motiva ţia opţiunii LIN % SAM  % S08 % LIT  % 

1 rezultate şcolare 28 40,0 30 42,9 34 47,9 19 26,8 

2 

rezultate favorabile  
profilului de activitate  
preconizat 10 14,3 13 18,6 7 9,9 23 32,4 

3 

recomandări de la  
persoane 
semnificative 8 11,4 9 12,9 14 19,7 24 33,8 

4 model în familie 5 7,1 6 8,6 26 36,6 11 15,5 
5 aspiraţii personale 18 25,7 14 20,0 6 8,5 50 70,4 
6 curiozitate 5 7,1 9 12,9 5 7,0 8 11,3 

7 
alegerile prietenilor /  
colegilor 2 2,9 8 11,4 16 22,5 2 2,8 

8 
perspectiva împlinirii  
profesionale 16 22,9 10 14,3 0 0,0 17 23,9 

9 bani 0 0,0 0 0,0 1 1,4 0 0,0 

 

În ceea ce priveşte consecvenţa opţiunii profesionale se constată că 
majoritatea elevilor de SAM vor continua studiile în acelaşi domeniu, un 
procent de 11,4% vor continua studiile în alt domeniu, doar un procent de 
27,1% se vor angaja fără a continua studiile şi un procent de 2,8 % se vor 
angaja în paralel cu continuarea studiilor fie în acelaşi domeniu, fie în alt 
domeniu. Acest fapt încurajează politicile de promovarea învăţării 
permanente şi sugerează anumite limitări ale învăţământului în cadrul 
şcolilor de arte şi meserii. Procentul de 7,1% de indecizie şi cel de 60% care 
nu îşi motivează alegerea din rândul elevilor de SAM, cât şi cel de 34% al 
elevilor din licee tehnologice care nu au motivat opţiunea sugerează 
necesitatea extinderii serviciilor de informare şi orientare profesională în 
aceste şcoli. Cei mai mulţi elevi de SAM (20%), îşi motivează alegerea prin 
necesitatea unui venit suficient „pentru un trai decent”. A doua motivaţie ca 
pondere (13%) este necesitatea unor studii superioare pentru angajare, iar 
următoarea este dată de interesul personal pentru profilul urmat (7%). 
Îngrijorător este faptul că nici unul dintre elevii de SAM şi doar un procent 
nesemnificativ din cei de licee tehnologice (1%) nu îşi motivează opţiunea 
prin competenţa personală în domeniul de activitate ales. 

Eficienţa generală a liceului tehnologic este confirmată de procentul de 
53%, reprezentând totalul celor care se vor angaja (20%) şi al celor care vor 
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continua studiile în acelaşi domeniu (33%). În ceea ce priveşte restul 
elevilor de licee tehnologice, apare un semnal îngrijorător prin procentul de 
44,3% de elevi care doresc să se reprofileze continuând studiile într-un alt 
domeniu, procentul celor care îşi manifestă un interes pentru un alt domeniu 
sau care spun că dezavuează profilul actual fiind sensibil mai mare (21%) 
decât al celor cu afinităţi pentru profilul ales (19%). Aprecierea studiilor 
superioare ca importante pentru angajare şi a unui venit substanţial 
reprezintă, de asemenea, motive importante şi pentru elevii din liceele 
tehnologice. 

 
Opţiunile elevilor din SAM şi licee tehnologice după 

absolvire LIT %  SAM % 
1 să continui studiile în acelaşi domeniu 32,9 51,4 
2 să continui studiile în alt domeniu 44,3 11,4 
3 mă angajez 15,7 27,1 
4 continui în acelaşi domeniu şi mă angajez 2,9 1,4 
5 continui în alt domeniu şi mă angajez 1,4 1,4 
 NonR 2,9 7,1 

 
Motiva ţia opţiunii la absolvire  LIT %  SAM % 

1 
salariu (câştig bănesc bun, pentru a duce un trai 
decent) 11 20 

2 
interes pentru acest domeniu (îmi place acest 
profil) 19 7 

3 

studiile superioare sunt necesare pentru angajare 
(apar mai multe oportunităţi de angajare, inclusiv 
în străinătate) 11 13 

4 
interes pentru alt domeniu (nu îmi place profilul 
tehnic) 21 0 

5 varietate (este plictisitor să rămâi în aceeaşi şcoală) 1 0 
6 competenţă, pricepere 1 0 
 NonR 34 60 

 

Reprezentările elevilor despre profesie 

Se constată o creştere a valorizării recunoaşterii profesionale pe măsură ce 
se înaintează în ciclul şcolarităţii. Astfel, dacă la elevii de gimnaziu această 
valoare este total nesemnificativă (fapt explicabil atât prin natura conturării 
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aspiraţiilor la această vârstă, cât şi prin obiectivele pedagogice la acest 
nivel), se ajunge până la 60,6% pentru elevii din liceele tehnologice şi 
52,9% pentru cei din SAM. În acelaşi timp, dacă timpul liber este foarte 
valorizat de elevii din gimnaziu, această cerinţă se află pe locul doi cu 
25,4% (faţă de 28,2% prima opţiune); pentru elevii din ciclul superior 
timpul liber se află pe ultimele locuri. Venitul şi dezvoltarea personală 
reprezintă aşteptarea cel mai des întâlnită în rândul elevilor de gimnaziu în 
ce priveşte viitoarea profesie.  

Pentru elevii din liceele teoretice recunoaşterea profesională are ponderea 
cea mai mare (47,1%), urmată de dezvoltarea personală cu 45,7%, venitul 
cu 37,1% şi formarea profesională continuă cu 31,4%. Aşteptările cu 
ponderea cea mai redusă pentru elevii din liceele teoretice sunt timpul liber 
cu 20% şi relaţiile interpersonale cu 15,7%. Elevii de SAM prezintă 
aceeaşi ierarhie a aşteptărilor profesionale ca a elevilor din liceele teoretice 
şi oarecum diferită faţă de cea a elevilor din liceele tehnologice. 

Pentru elevii din liceele tehnologice aşteptarea cea mai puternică de la 
viitoarea profesie este dezvoltarea personală 67,7%, urmată îndeaproape de 
recunoaşterea şi formarea profesională şi relaţiile interpersonale, pe 
ultimul loc aflându-se timpul liber. 

 
Nivelul expectanţelor profesionale LIN % LIT %  S08 % SAM % Total % 

1 
dezvoltare personală (încredere 
în sine, iniţiativă, toleranţă) 45,7 67,6 28,2 37,1 44,7 

2 recunoaştere profesională 47,1 60,6 0,0 52,9 40,1 

3 remuneraţie bună 37,1 36,6 28,2 28,6 32,6 

4 
formare / dezvoltare 
profesională continuă 31,4 52,1 15,5 20,0 29,8 

5 relaţii interpersonale 15,7 52,1 21,1 5,7 23,8 

6 timp liber 20,0 12,7 25,4 11,4 17,4 

 

Este de remarcat faptul că elevii de gimnaziu consideră deschiderea la nou 
şi atitudinea generală pozitivă la locul de muncă ca fiind ingredientele cele 
mai importante ale unei cariere de succes (29,6%), urmate de cunoştinţele 
de specialitate (19,75), capacităţile organizatorice şi de relaţionare cu 
grupul (16,9%), pe ultimul loc situându-se spiritul critic (2,8%). 
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Competenţe necesare pentru succesul în carieră (gimnaziu) S08 % 

1 buna dispoziţie, receptivitate la nou 29,6 
2 cunoştinţe de specialitate 19,7 
3 munca în echipa, capacităţi organizatorice  16,9 
4 sociabilitate, comunicare (agreabilă), ascultare, empatie, atenţie 14,1 
5 încredere în sine, siguranţa de sine 12,7 
6 inteligenţa 11,3 
7 seriozitate, pricepere, spirit practic 9,9 
8 limbi străine 4,2 
9 spirit critic 2,8 

 

Se constată o sub-valorizare a sociabilităţii  odată cu trecerea spre liceu; 
astfel dacă elevii de gimnaziu apreciază competenţele de lucru în echipă ca 
foarte importante, elevii de licee teoretice şi cei de SAM nici nu au amintit 
aceste competenţe, în timp ce aceia de licee tehnologice au menţionat-o 
doar în procent nesemnificativ (1,4%). De asemenea, o incidenţă foarte 
mică o au trăsăturile morale şi cunoştinţele de specialitate slab amintite de 
elevii de liceu teoretic şi inexistente în reprezentările elevilor de SAM, dar 
menţionate în proporţie 23% la elevii din de licee tehnologice. 

 
Competenţe necesare pentru succesul în carieră 

(licee şi SAM) LIN %  LIT %  SAM % 

1 

interes, dorinţa de perfecţionare, pasiune, 
înclinaţie, creativitate, originalitate, 
ingeniozitate, imaginaţie, dinamism 48,6 33,8 45,7 

2 
cunoştinţe, pregătire de specialitate / 
profesionalism 40,0 40,8 30,0 

3 

curaj, perseverenţă, ambiţie, voinţă, 
disponibilitate în asumarea riscului, tărie de 
caracter / morală, încredere, siguranţă de sine, 
devotament, seriozitate, disciplină, statornicie, 
conştiinciozitate, concentrare, tenacitate, 
răbdare 31,4 19,7 24,3 

4 
spirit analitic, capacitate de sinteză, 
obiectivitate 14,3 25,4 18,6 

5 

luarea deciziilor, rezolvarea de probleme, 
capacitate de învăţare, inteligenţă, intuiţie, 
libertate în gândire 15,7 5,6 8,6 
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6 

sociabilitate, spirit de echipă, amabilitate, 
diplomaţie, empatie, capacitatea de a-i asculta 
pe alţii 0,0 22,9 0,0 

7 cunoaştere de sine 15,7 0,0 7,1 

8 
spirit analitic, capacitate de sinteză, 
obiectivitate, corectitudine 8,6 22,5 2,9 

9 

interes, dorinţa de perfecţionare, pasiune, 
înclinaţie, creativitate, originalitate, 
ingeniozitate, imaginaţie, dinamism 1,4 2,8 2,9 

10 

curaj, perseverenţă, ambiţie, voinţă, 
disponibilitate în asumarea riscului, tărie de 
caracter / moral, încredere, siguranţă de sine, 
devotament, seriozitate, disciplină, statornicie, 
conştiinciozitate 2,9 0,0 0,0 

11 cunoştinţe, pregătire de specialitate 1,4 0,0 0,0 

 

Sistemul de învăţământ reprezintă cea mai importantă sursă de dobândire a 
competenţelor necesare în viaţa profesională (91,4% pentru elevii din licee 
teoretice), fapt în contradicţie cu rezultatele la focus grup care relevă faptul 
că mulţi angajatori reclamă lipsa competenţelor practice necesare la 
angajare în rândul absolvenţilor sistemului de învăţământ. Această situaţie 
trebuie interpretată cu rezerve şi poate fi explicată fie prin inexistenţa unor 
oferte suficiente de formare pe piaţa privată, fie prin necunoaşterea acestora 
de către elevi, deficienţe ale instrumentelor de lucru ori ale procedurii de 
administrare a chestionarelor: elevii nu înţeleg semnificaţia variantelor şi nu 
sunt informaţi de către operatorul de teren. Totuşi, procentul redus de 
non-răspunsuri poate sugera şi o opinie avizată a elevilor. 

 
Ponderea surselor de formare LIN %  LIT %  S08 % SAM % Total % 
1 formal 91,4 91,5 69,0 85,7 91,4 
2 informal 2,9 1,4 5,6 0,0 2,9 
3 ambele 0,0 5,6 5,6 0,0 0,0 
 NonR 5,7 1,4 19,7 14,3 5,7 

 

Principalele surse de informare menţionate de elevii de gimnaziu sunt pe 
acelaşi loc ca pondere: presa, televiziunea şi familia, în timp ce elevii de 
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liceu adaugă şi Internet-ul şi experienţa proprie dobândită la locul de 
muncă. 

 

Reprezentările elevilor despre nevoile personale de consiliere şi 
orientare 

Elevii au fost solicitaţi să-şi exprime opinia şi asupra nevoile personale de 
consiliere. Dominantă pentru elevii de liceu teoretic este încă 
autocunoaşterea, fapt surprinzător ţinând cont că la această vârstă imaginea 
de sine şi deciziile importante ar trebui să fie deja clar conturate. Această 
stare de fapt poate fi explicată prin dificultatea serviciilor de consiliere şi 
orientare din şcoli de a lucra efectiv cu majoritatea populaţiei şcolare, 
activitatea cabinetelor şi centrelor fiind axată fie pe cazuri cu probleme 
speciale, fie pe activităţi de informare pe grupuri mari, fără să vizeze şi 
ample activităţi de autocunoaştere cu instrumente adecvate. Un procent 
însemnat se observă şi la competenţele sociale şi de comunicare, de 
planificare a carierei. Aceeaşi dominantă pe nevoia de autocunoaştere este 
comună şi celorlalte categorii de elevi. În plus, elevii din licee tehnologice 
prezintă procente însemnate şi pentru nevoile de consiliere pentru 
dezvoltarea spiritului antreprenorial şi învăţare eficientă. 

 
Opţiunile pentru consiliere şi orientare LIN %  LIT %  S08 % SAM % 
1 autocunoaştere (interese, aptitudini, 

stil de învăţare) 88,6 97,2 83,1 77,1 
2 securitate şi stabilitate (proprie sau 

pentru alţii) 74,3 88,7 76,1 50,0 
3 comunicare / competenţe sociale  84,3 94,4 83,1 51,4 
4 competenţe antreprenoriale  71,4 90,1 73,2 47,1 
5 învăţare eficientă  72,9 93,0 83,1 48,6 
6 planificarea carierei 80,0 95,8 80,3 64,3 
7 rezolvarea conflictelor 72,9 88,7 77,5 50,0 
8 stil de viaţă 74,3 93,0 78,9 52,9 

 

Nevoi de informare ale elevilor 

Cea mai puternică nevoie de informare se constată la elevii de liceu 
tehnologic pe primul loc aflându-se cele despre posibilităţile de educaţie şi 
formare profesională (95,6%) şi despre posibilităţile de promovare în 
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domeniul preconizat (93%). La polul opus se află elevii de SAM cu 
procentele cele mai scăzute la toate categoriile de nevoi de informare. 
Pentru elevii de SAM, nevoia de informare cea mai larg resimţită este cea 
referitoare la posibilităţile de muncă în străinătate (67,1%) şi la 
posibilităţile de muncă în ţară (60%). Nevoie de informare despre 
posibilităţile de angajare denotă o anumită îngrijorare cu privire la acest 
aspect, ca efect al conştientizării situaţiei de pe piaţa muncii, dar şi o stare 
de indecizie sau neconsecvenţa răspunsului pentru elevii de SAM, dacă 
vom corela aceste date cu cele din Tabelul 4, referitoare la opţiunile lor 
după absolvire. Acestea din urmă indică faptul că „majoritatea elevilor de 
SAM vor continua studiile în acelaşi domeniu, un procent de 11,4% vor 
continua studiile în alt domeniu, un procent de 27,1% se vor angaja fără a 
continua studiile şi doar un procent de 2,8 % se vor angaja în paralel cu 
continuarea studiilor fie în acelaşi domeniu, fie în alt domeniu”. Un semn 
de întrebare ridică şi întâietatea (totuşi nesemnificativă) la elevii de 
gimnaziu a nevoii de informare despre posibilităţile de muncă în străinătate 
faţă de cea despre posibilităţi de educaţie şi formare profesională. Pentru 
elevii de liceu teoretic, nevoia de informare cu ponderea cea mai mare este 
cea despre posibilităţile de promovare în domeniul respectiv (84,3%), iar 
cea mai mică pondere o are nevoia de informare despre serviciile sociale 
disponibile. 

 
Experienţa de consiliere a elevilor 

Aproape jumătate din elevii chestionaţi (49,6%) au beneficiat de servicii de 
consiliere şcolară, cel mai mare procent fiind înregistrat la elevii de 
gimnaziu (62%), iar cel mai scăzut la cei din licee teoretice (37,1%).  

Majoritatea elevilor de liceu teoretic apreciază cel mai mult în relaţia cu 
consilierul posibilitatea de a se exprima (57%), atmosfera caldă şi 
posibilitatea obţinerii de informaţii obiective, pentru aceştia aspectele care 
prezintă cel mai puţin interes sunt discuţiile de grup şi activităţile în cadrul 
diverselor proiecte.  

Elevii de licee tehnologice apreciază în majoritate atmosfera caldă (66,2%), 
posibilitatea de a se exprima şi utilizarea instrumentelor de autocunoaştere.  

Cele mai apreciate aspecte în relaţia cu consilierul pentru elevii de SAM 
sunt discuţiile de grup pe teme de interes (54,9%), în timp ce 73,2% dintre 
elevii de gimnaziu apreciază existenţa unei atmosfere calde şi prietenoase. 
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Cele mai puţin atractive aspecte în relaţia cu consilierul pentru toate 
categoriile de elevi sunt activităţile de proiect şi acţiunile comunitare. 

 

 
Aprecierile elevilor asupra consilierului LIN %  LIT %  S08 % SAM % 
1 atmosferă caldă, prietenească 54,9 66,2 73,2 43,7 
2 informaţii obiective 50,7 60,6 59,2 38,0 
3 grup de discuţii pe teme de interes 46,5 62,0 59,2 54,9 
4 posibilitatea de a mă exprima 57,7 63,4 62,0 39,4 
5 instrumente de autocunoaştere 47,9 63,4 57,7 42,3 
6 activităţi de proiect, acţiuni comunitare 46,5 53,5 57,7 35,2 

 

Aşteptările elevilor în relaţia cu consilierul 

Cei mai mulţi dintre elevi (până la un procent de 83,1% din licee 
tehnologice) consideră foarte importantă existenţa unei atmosfere calde şi 
prieteneşti, aproximativ jumătate dintre elevi apreciază în cabinetul de 
consiliere posibilitatea de a se exprima liber. Acest fapt exprimă funcţia 
terapeutică şi de clarificare a propriilor idei ale elevilor prin şedinţele de 
consiliere. Beneficiile cele mai puţin aşteptate de către elevi (31,2%) sunt 
activităţile de proiect şi acţiunile comunitare. 

 
Aşteptările elevilor de la cabinetul 

ideal de consiliere 
LIN 
% 

LIT 
% 

S08 
% 

SAM 
% 

Medie 
% 

1 atmosferă caldă, prietenească 72,9 83,1 73,2 54,3 70,9 
2 informaţii obiective 35,7 59,2 46,5 22,9 41,1 

3 
grup de discuţii pe teme de 
interes 37,1 59,2 43,7 44,3 46,1 

4 posibilitatea de a mă exprima 48,6 66,2 46,5 37,1 49,6 
5 instrumente de autocunoaştere 38,6 70,4 45,1 25,7 45,0 

6 
activităţi de proiect, acţiuni 
comunitare 21,4 43,7 36,6 22,9 31,2 

 

În ceea ce priveşte preferinţele elevilor de discutare a problemelor 
personale, se constată o diferenţiere clară în favoarea familiei (aproximativ 
62% pentru elevii de liceu, 70% pentru cei de SAM şi 80% pentru elevii de 
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gimnaziu), fapt confirmat şi prin ancheta prin focus grup. Pe locul doi ca 
preferinţă a elevilor este cercul de prieteni, cu un procent de 59,8%. 
Forumul de discuţii  ca spaţiu unde pot fi discutate probleme personale este 
cel mai puţin întâlnit, fiind utilizat în acest scop în medie de 5,2% dintre 
elevi, fapt posibil de explicat prin caracterul transparent şi lipsit de 
intimitate al acestui mediu. Cu excepţia elevilor din licee tehnologice, care 
apelează preferenţial în proporţie de 28,1% la serviciile de consiliere în 
scopul rezolvării problemelor personale, elevii din liceele teoretice, din 
gimnaziu şi SAM preferă să discute problemele personale cu colegii decât 
cu consilierul şcolar. 

 
Preferinţele elevilor pentru discutarea 

problemelor personale 
LIN 
% 

LIT 
% 

S08  
% 

SAM 
% 

Total 
% 

1 familie 60,5 63,3 80,2 70,4 68,6 
2 consilier / psiholog 16,9 28,1 26,7 9,8 20,4 
3 colegi 23,9 16,9 26,7 22,5 22,5 
4 prieten(i) 61,9 73,2 46,4 57,7 59,8 
5 forum electronic 1,4 7,0 7,0 5,6 5,2 
6 jurnal personal 5,6 14,1 15,4 1,4 9,1 
7 reflecţie personală 11,2 36,6 8,4 5,6 15,4 
8 nimeni 9,5 4,2 8,4 8,4 7,6 

 

 

Concluzii 

 

• Majoritatea elevilor din lotul investigat au deja o opţiune 
profesională. Se constată că la elevii de gimnaziu opţiunile 
profesionale sunt mai slab conturate, în timp ce la elevii de liceu 
acestea sunt mult mai clare. 

• În ceea ce priveşte rolul modelului familial în alegerea profesiei şi 
corespondenţa aspiraţiilor copiilor cu nivelul de educaţie al 
părinţilor se constată o influenţă în ambele direcţii. Se întâlnesc 
cazuri de elevi care doresc să urmeze profesia unuia dintre părinţi, 
ori să acceadă la un nivel de calificare cel puţin egal cu cel al 
părinţilor. Se întâlnesc şi cazuri de elevi ai căror părinţi au meserii 
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care presupun un nivel de calificare scăzut (ex. zugrav, 
confecţioner, mecanic auto) şi care prezintă aspiraţii foarte diferite 
de cele ale părinţilor precum psiholog, profesor etc. mai ales în 
cazul elevilor de SAM şi licee tehnologice. 

• Se constată numeroase cazuri de elevi din licee tehnologice care 
declară că domeniul tehnic este complet inadecvat profilului 
personal manifestând un interes puternic către un alte domenii. 

• Profesia didactică suferă o acută devalorizare; nici un elev de liceu 
teoretic nu doreşte să devină profesor, iar la elevii de licee 
tehnologice întâlnim astfel de alegeri doar în procente 
nesemnificative. 

• În general, se constată consecvenţa opţiunilor profesionale la elevi, 
aceştia continuând studiile în acelaşi domeniu sau angajându-se în 
domeniul de specializare obţinut. 

• Nevoia dominantă de consiliere pentru elevii de liceu rămâne 
autocunoaşterea urmată de competenţele sociale şi de comunicare, 
de planificare a carierei şi de stimulare a creativităţii . 

 

 

Direcţii de acţiune 

 

• Realizarea condiţiilor necesare desfăşurării unei bune activităţi de 
consiliere (cabinet special de consiliere, mediu securizat necesar 
desfăşurării şedinţelor de consiliere, confidenţialităţii datelor despre 
clienţi). 

• Asigurarea în centrele de consiliere a unui personal calificat 
suficient. Scăderea numărului de elevi pentru care poate fi înfiinţat 
un post de consilier şcolar la aprox. 500 (800 în prezent), pentru a 
permite o responsabilizare autentică a consilierului. 

• Suplimentarea numărului de consilieri sau înfiinţarea unor posturi 
de tutori de clasă care să preia sarcina de realizare a marelui număr 
de fişe psihopedagogice longitudinale (aproximativ 30 pe clasă) 
prevăzute în Aria curriculară Consiliere şi Orientare, consemnând 
datele relevante despre elevi din diferitele etape. 
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• Operarea de modificări în cadrul legislativ existent care 
reglementează atribuţiile şi drepturile consilierilor şcolari în scopul 
diminuării ponderii sarcinilor administrative pe care consilierul este 
obligat să le realizeze. 

• Dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a evoluţiei ulterioare a 
clienţilor şi de primire şi gestiune a feed-back-ului din partea 
clienţilor. 

• Trecerea de la evaluarea preponderent cantitativă a activităţii 
consilierului la cea preponderent calitativă. 

• Dezvoltarea de măsuri care să permită procesului descentralizării să 
devină mai operativ şi funcţional. 

• Reorganizarea şi îmbunătăţirea sistemului de admitere în licee sau 
învăţământul superior prin diminuarea sau eliminarea inechităţii 
cauzate de ponderea excesivă acordat mediei de la încheierea 
învăţământului gimnazial sau a mediei de la bacalaureat, 
concomitent cu înlocuirea sistemului de repartizare electronică a 
elevilor în diferite şcoli: această situaţie este total contrară 
principiilor consilierii, invalidând decizia personală a elevilor şi 
diminuând valoarea sistemul lor de interese şi motivaţii 
compensatoare etc. 

• Extinderea programelor de vizite şi schimburi în rândul consilierilor 
şi al profesorilor (în plan naţional şi european). 

• Dezvoltarea de programe de formare pentru consilieri şi profesori 
în ce priveşte metodologia predării şi descongestionarea manualelor 
şi programelor şcolare. 

• Dezvoltarea de materiale suport cu activităţi concrete pentru 
profesorii care predau Aria curriculară Consiliere şi Orientare şi 
diseminarea acestora în bibliotecile şcolare. 

• Promovarea în programele de formarea iniţială şi continuă a 
metodelor de consiliere centrate pe client în serviciile de consiliere 

• Continuarea şi extinderea programelor de educaţie pentru carieră 
prin Aria curriculară Consiliere şi Orientare şi acordarea unui 
accent mai puternic informaţiilor despre tendinţele de pe piaţa 
muncii pentru a diminua influenţa clişeelor profesionale. 
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• Includerea în condiţiile de admitere a unui aviz favorabil din partea 
consilierului pentru a evita situaţia în care elevul este atras către un 
anumit liceu / facultate fără a avea o afinitate intrinsecă pentru acea 
specializare, fiind motivat doar de renumele acelei instituţii de 
învăţământ sau de motive extrinseci. 

• Dezvoltarea mecanismelor necesare realizării activităţii de orientare 
şi consiliere prin acordarea unor atribuţii mai clare CJAPP pentru o 
responsabilizare mai mare în procesul de consiliere şi orientare: 
includerea încă din prima etapă în procedura de admitere şi selecţie 
în diferite cicluri de învăţământ, pe lângă reprezentanţii 
inspectoratului şi ai comisiei speciale şi a consilierilor şcolari. 

• Extinderea serviciilor de informare şi orientare profesională în toate 
şcolile, inclusiv în cele din zone defavorizate. 

• Introducerea în cadrul Ariei curriculare Consiliere şi Orientare a 
obiectivelor referitoare la dezvoltarea motivaţiei intrinseci pentru 
propria ocupaţie. 

• Promovarea prin activităţile de consiliere a unei aprecieri pozitive a 
elevilor pentru proiectele şi acţiunile comunitare. 

 

 

 

IV. 2. Părin ţi 

 

 

Chestionarul adresat părin ţilor  vizează sondarea şi analiza opiniilor 
acestora în legătură cu viaţa şcolară a copiilor, colaborarea familie-şcoală, 
modalităţile de petrecere a timpului liber, precum şi identificarea nevoilor 
de consiliere ale părinţilor, pe parcursul întregii vieţi. 

Principalele problematici abordate sunt menţionate în cele ce urmează. 

� Viaţa şcolară, cu referire la: 

• frecvenţa şcolară; 

• disciplinele şcolare preferate de copil; 
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• relaţiile acestuia cu colegii. 

� Colaborarea familie - şcoală, din perspectiva: 

• relaţionării familie- profesorii clasei; 

• ocaziilor cu care părinţii au venit la şcoală. 

� Petrecerea timpului liber, din punct de vedere al: 

• intereselor copilului; 

• implicării părinţilor în activităţile de timp liber, desfăşurate 
de copil. 

� Nevoile de consiliere ale părin ţilor, abordate pe baza următoarelor 
aspecte: 

• situaţii în care ar apela la consiliere pentru propriul copil; 

• informaţii necesare în calitate de părinte;  

• situaţii în care ar apela la consiliere pentru sine; 

• tipul de sprijin dorit;  

• implicarea în programe de consiliere; 

• modalităţi de intervenţie utilizate;  

• rezultate obţinute, noutăţi învăţate; 

• dileme parentale; 

• persoane-resursă consultate pentru rezolvarea acestora; 

• aprecieri despre colaborarea cu consilierul şcolar;  

• modalităţi de ameliorare a activităţii consilierilor. 

� Date de identificare: 

• judeţul de provenienţă; 

• structura familiei; 

• vârsta copiilor; 

• vârsta şi genul părintelui participant la sondaj; 

• nivelul de educaţie şi profesia părinţilor. 
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Interpretarea rezultatelor 

Lotul  asupra căruia s-a aplicat chestionarul cuprinde 70 de părinţi, din 7 
judeţe. 

 

Vârsta părin ţilor 

Se constată că mai mult de jumătate dintre părinţii participanţi la 
investigaţie sunt adulţi, cu vârsta cuprinsă între 36 şi 50 de ani. 

 

Distribu ţia pe sexe a părin ţilor participan ţi 

Numărul mamelor participante la sondaj (în valoare procentuală 78,6%) 
este semnificativ mai mare decât cel al taţilor. Conform modelului familiei 
tradiţionale, mama se implică mai mult în realizarea educaţiei copiilor, iar 
stilurile educative ale familiilor sunt influenţate de acest fapt. 

 

Structura familiei 

Investigaţia a inclus un procent semnificativ de familii nucleare (81,4%), 
monoparentale (12,9 %) şi de tip extins / lărgit (4,3%). 

 

Nivelul de educaţie 

Majoritatea părinţilor participanţi la investigaţie au studii universitare 
(40%) şi studii liceale (35,7%), în cazul nostru mamele care au completat 
chestionarul. Nivelul de educaţie al taţilor este asemănător (din punct de 
vedere procentual) cu cel al mamelor. De remarcat, procentul semnificativ 
al părinţilor care au absolvit studii superioare. După cum arată rezultatele 
cercetărilor asupra educaţiei în familie (Ionescu, Negreanu, 2006), de 
nivelul de studii al mamei depinde aspiraţia copiilor de a continua studiile, 
aceştia având astfel şanse sporite de reuşită şi integrare profesională şi 
socială. Nivelul de studii al părinţilor este asociat cu gradul de susţinere 
academică şi psihoafectivă acordată copilului. 
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Nivelul de educaţie a părin ţilor Mama Tata Respondent 
1 Şcoală generală obligatorie 3 0 4,3% 
2 Învăţământ profesional 3 5 4,3% 
3 Liceu 25 21 35,7% 
4 Învăţământ postliceal 0 1 1,4% 
5 Studii universitare 27 28 40,0% 
6 Studii postuniversitare 1 1 1,4% 

 NonR   12,9% 
 

Profesia părin ţilor  

Din analiza datelor prezentate în Tabelul 15 se evidenţiază procente ridicate 
în cazul ocupaţiilor intelectuale şi ştiinţifice, exercitate de către 40,0% 
dintre mame şi 35,7% dintre taţi, precum şi în cazul funcţionarilor cu poziţii 
înalte în unităţi economice, sociale, politice (12,9% dintre mame şi 10% 
dintre taţi), a operatorilor de instalaţii şi maşini, cu studii medii (10,0% 
dintre mame şi 27,1% dintre taţi).  

 
Profesia părin ţilor / Grupe ocupaţionale (cf. COR) Mama Tata 

1 
Funcţionari cu poziţii înalte în unităţi economice, 
sociale, politice (manageri) 12,9% 10,0% 

2 Ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice 40,0% 35,7% 

3 Tehnicieni, maiştri, învăţători, educatoare 5,7% 7,1% 

4 Funcţionari administrativi 8,6% 2,9% 

5 Servicii şi comerţ 8,6% - 

6 Agricultură, silvicultură, pescuit - - 

7 Meşteşugari, lucrători artizanat - - 

8 Operatori instalaţii şi maşini 10,0% 27,1% 

9 Muncitori necalificaţi - 1,4% 

10 Armată, aviaţie, marină - 4,3% 

11 Pensionar, casnică 10,0% 1,4% 

12 Şomer - - 

 NonR 4,3% 10,0% 
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Se observă şi faptul că 10% dintre mame sunt casnice, situaţie care le 
permite să acorde mai mult timp pentru educaţia copiilor. 

 

Viaţa şcolară 

Frecvenţa şcolară a copilului a fost apreciată drept foarte bună de către 
72,9% dintre părinţi, bună de către 24,3% şi slabă de către 2,9% dintre 
aceştia. 

Menţionăm în continuare argumentele aduse de părinţi, în cazul frecvenţei 
şcolare foarte bune şi bune: 

• interes pentru şcoală, participarea cu plăcere la cursurile şcolare;  

• conştiinciozitate, disciplină („fiica mea nu obişnuieşte să 
absenteze, evită şi absenţele motivate”); 

• copilul beneficiază de susţinerea părinţilor; 

• are o stare de sănătate bună, nu se îmbolnăveşte des; 

• începând din clasa I are formată deprinderea de a nu absenta; 

• motivaţie extrinsecă punitivă („ia bătaie altfel”). 

 

În concluzie, frecvenţa şcolară bună este asociată de către părinţi cu o serie 
de factori interni şi externi, care influenţează procesul de învăţare, precum: 
motivaţia învăţării, starea de sănătate, trăsăturile pozitive de caracter etc.  

Motivele în cazul frecvenţei şcolare slabe se centrează pe unele dificultăţi 
de ordin personal, după cum urmează: 

• dificultăţi relaţionale în familie („încearcă să se răzbune pentru 
unele interdicţii impuse de părinţi”); 

• probleme medicale („are absenţe din cauza problemelor de 
sănătate, este bolnav de diabet”); 

• dificultăţi de concentrare a atenţiei („este împrăştiată, nu este 
atentă la ore, este obosită”);  

• lipsa motivaţiei învăţării (“preferă activităţile de timp liber, în locul 
celor şcolare”). 
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De asemenea, părinţii au menţionat o serie de influenţe externe negative, în 
cazul frecvenţei şcolare slabe: 

• grupul de co-vârstnici („copilul lipseşte împreună cu colegii”); 

• disfuncţii ale sistemului de educaţie („absentează din cauza unor 
probleme ale sistemul de educaţie: greve, simulări examene”). 

 

Disciplinele şcolare preferate de copii  

În ceea ce priveşte disciplinele pe care consideră că le preferă copiii lor în 
cadrul şcolii se observă că părinţii au acordat valori semnificativ mai mari 
disciplinelor şcolare, la care elevii sunt evaluaţi în cadrul examenelor sau 
concursurilor şcolare şi care sunt considerate importante, în special pentru 
reuşita şcolară a unei persoane, după cum urmează: limba română (45,7%), 
matematica (37,1%), istorie (21,4%), chimie-fizică (21,4%), geografie 
(20,0%), biologie (17,1%). 

De asemenea, limbile străine, şi în special limba engleză au fost apreciate ca 
fiind preferate de copii în proporţie de 37,1%. Cunoaşterea limbilor străine 
constituie în societatea contemporană una dintre competenţele cheie, care 
determină creşterea şanselor la educaţie, găsirea unui loc de muncă şi 
petrecerea adecvată a timpului liber, precum şi în deschiderea către alte 
culturi sau dezvoltarea respectului pentru alte persoane. Educaţia fizică este 
menţionată a fi preferată de 20,0% dintre copii, deoarece activităţile se 
desfăşoară în aer liber şi nu presupun transmiterea cunoştinţelor „în mod 
tradiţional” . 

Realizarea unor corelaţii între preferinţele pentru anumite discipline şcolare, 
preocupările de timp liber, opţiunile şcolare şi profesionale ale copiilor şi 
aspiraţiile părinţilor oferă informaţii relevante în identificarea factorilor care 
influenţează alegerea carierei şi a nevoilor de consiliere. 

 

Relaţiilor copilului cu colegii de clasă 

Gradul de cunoaştere de către părinţi a relaţiilor dezvoltate de copil cu 
colegii de clasă sunt sintetizate în tabelul următor: 

• 67,1% dintre părinţi au apreciat că propriul copil dezvoltă relaţii de 
cooperare cu colegii; 



 91 

• 15,7% dintre părinţi au menţionat relaţiile de competiţie între 
colegi; 

• de asemenea, au fost specificate în procent de 8,6% relaţiile 
conflictuale (certuri, conflicte), precum şi atitudinea de indiferenţă 
(7,1%), manifestată faţă de colegi. 

 

Relaţionarea copilului cu colegii de clasă Numeric Procentual 

1 cooperare  47 67,1% 

2 competiţie  11 15,7% 

3 certuri, conflicte 6 8,6% 

4 manifestări de violenţă, bătaie între elevi 1 1,4% 

5 indiferenţă 5 7,1% 

 NonR 1 1,4% 
 

Răspunsurile la această întrebare evidenţiază şi măsura în care părinţii au 
informaţii despre viaţa şcolară a copilului şi climatul clasei de elevi. 
Relaţiile dintre colegi sunt semnificative pentru integrarea copilului în 
mediul şcolar, generând efecte de stimulare, competiţie, indiferenţă sau 
conflicte.  

 
Colaborarea familie – şcoală 

Colaborarea părin ţilor cu profesorii clasei 

Relaţiile de colaborare a familiei cu profesorii clasei în care învaţă copilul 
au fost considerate de jumătate dintre respondenţi drept foarte bune şi 
47,1% au considerat că au relaţii de bună colaborare cu profesorii clasei, 
argumentele fiind cele de mai jos: 

• competenţele profesionale şi calităţile umane ale profesorilor 
(„profesorii comunică foarte bine cu elevii şi părinţii, dau dovadă 
de bunăvoinţă şi înţelegere pentru a-mi ajuta copilul, sunt 
competenţi din punct de vedere profesional”; „profesorii încearcă 
să îi familiarizeze pe elevi cât mai bine cu materia”; „depinde de 
solicitudinea manifestată de profesori”). 

• implicarea ambelor păr ţi („există colaborare şi interes din partea 
părinţilor şi profesorilor“); „părinţii comunică cu învăţătoarea, se 
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interesează săptămânal de situaţia copilului la învăţătură“; „ îi 
cunosc pentru că şi eu lucrez în învăţământ“). 

• rezultatele şcolare bune ale copilului („copilul învaţă foarte bine, 
nu are probleme deosebite“; „deoarece îl trimit la meditaţii“). 

Concluzionând, putem afirma că relaţiile de cooperare între familie şi 
şcoală sunt adecvate atunci când profesorii dovedesc competenţe 
pedagogice şi calităţi umane, apreciate de părinţi. De asemenea, este 
deosebit de important ca ambele părţi să fie interesate să comunice eficient, 
în beneficiul copilului. Cercetările şi practica şcolară au arătat că rezultatele 
şcolare bune ale copiilor şi interacţiunea, menţinerea contactului familiei cu 
şcoala sunt în relaţii de interdependenţă. 

 

În cazul relaţiilor apreciate drept dificile de către părinţi, au fost aduse 
argumente referitoare mai ales la atitudinile profesorilor  („unii dintre 
aceştia manifestă o atitudine de superioritate, care ajunge până la sfidare, 
dispreţ”; „unii au idei fixe: cine vrea să înveţe, bine, cine nu, nu învaţă sau 
că nu sunt plătiţi pentru a se ocupa de elevii cu probleme”; „lipsă de 
implicare, inconsecvenţă, exigenţe excesive adresate elevilor”). 

Aceste situaţii evidenţiază faptul că unii profesori au atitudini 
necorespunzătoare, nefiind suficient de pregătiţi şi motivaţi pentru a realiza 
educaţia elevilor şi nu doar o transmitere sterilă de cunoştinţe. Se impune în 
cazul acestora o lărgire permanentă a orizontului informaţional, pedagogic 
şi psihologic, prin activităţi de formare continuă, inclusiv în domeniul 
consilierii şcolare. 

 

Ocazii în care părin ţii au venit la şcoală 

Principalele ocazii pentru care părinţii au venit la şcoală sunt cele 
tradiţionale, menţionate în ordinea frecvenţei: 

• şedinţe cu părinţii (97,1%); 

• activităţi extraşcolare (serbări, concursuri, expoziţii, excursii etc.) 
(48,6%); 

• solicitarea dirigintelui sau a altor profesori (21,4%). 
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De regulă, aceste manifestări au un caracter formal şi sunt iniţiate de către 
profesori, care încearcă să îi implice pe părinţi în activităţile şcolii. 
Activităţile educaţionale, precum lectoratele şi programele de consiliere, 
care necesită cooperarea dintre profesori şi consilierul şcolar au fost 
semnalate doar de către 11,4% dintre părinţi. 

Este important de semnalat că unii dintre părinţi au iniţiativă în stabilirea 
unor întâlniri periodice sau în contactarea telefonică a profesorului-
diriginte, pentru a solicita informaţii despre situaţia şcolară a copilului: 
disciplină, frecvenţă, note, implicare în cadrul orelor, în cazul unor 
probleme personale ale copilului sau pentru motivarea absenţelor pe motive 
de sănătate. Unul dintre aceşti părinţi a declarat: „am mers din proprie 
iniţiativă să discut cu profesorii pe care îi consideram ca având un rol 
semnificativ în educaţia fiicei mele”. Poate fi menţionat şi un caz în care 
părintele simte nevoia să discute zilnic cu profesorul diriginte şi care scoate 
în evidenţă o atitudine de supra-protecţie a copilului: „mă întâlnesc aproape 
zilnic cu profesorul diriginte, atunci când îmi conduc copilul la şcoală”. 

În ceea ce priveşte implicarea directă a părin ţilor în activit ăţile din 
şcoală, au fost menţionate: sprijinul pentru elaborarea revistei şcolii, 
ajutorul pentru realizarea unor reparaţii la şcoală, participarea la Consiliul 
de administraţie. 

În contextul descentralizării învăţământului, este importantă participarea la 
decizie a tuturor factorilor, mai ales a părinţilor. Este nevoie, totodată, de 
menţinerea unei colaborări permanente, pentru a semnala familiei 
dificultăţile şcolare copilului, spre exemplu: absenţe, eşec şcolar, risc de 
abandon şcolar sau în cazul părinţilor, pentru exprimarea unor nemulţumiri 
legate de viaţa şcolară. Interacţiunile dintre părinţi şi profesori, mai ales 
cele directe constituie modalităţi importante de susţinere a activităţii de 
învăţare a copilului. Există cercetări care au arătat că părinţii sunt interesaţi 
nu doar de aspecte care vizează succesul şcolar imediat al copiilor, ci şi de 
aspecte interne ale funcţionării instituţiei şcolare, precum: conţinuturile, 
metodele didactice sau exigenţele cadrelor didactice (Montandon, 1991, 
apud. Stănciulescu, 1997). 

 

Timpul liber 

Interesele şi preocupările copilului în timpul liber  
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În opinia părinţilor, calculatorul deţine 55,7% din preocupările copiilor, în 
concordanţă cu tendinţele din societatea contemporană, în care abilităţile de 
utilizare a computerului joacă un rol cheie pentru găsirea unui loc de muncă 
corespunzător. În ceea ce priveşte rolul părinţilor, este deosebit de 
important ca aceştia să înţeleagă şi să le explice copiilor cum pot utiliza TIC 
în mod constructiv, dar şi să îi supravegheze în alocarea raţională a timpului 
pentru acesta. 
 

Preocupările copilului în timpul liber Procente 
1 calculator 55,7% 
2 activităţi în aer liber (jocuri, plimbări, excursii, drumeţii) 50,0% 
3 activităţi artistice (muzică, fotografie, desen) 42,9% 
4 sport (arte marţiale, volei, fotbal, înot, şah) 37% 
5 lectură 35,7% 
6 vizionare TV 11,4% 
7 participări la spectacole artistice (concerte, filme) 11,4% 
8 învăţarea / pregătirea pentru şcoală 7,1% 

 

Alte preocupări, care au obţinut procente semnificative sunt următoarele: 
activităţi în aer liber (jocuri, plimbări, excursii, drumeţii), activităţi artistice 
(muzică, fotografie, desen), lectură etc. 

În concordanţă cu datele referitoare la nivelul de studii şi profesia părinţilor, 
se observă canalizarea intereselor copiilor spre activităţi utile, care vin în 
sprijinul activităţilor şcolare şi constituie premise pentru buna integrare 
şcolară şi socială a copiilor . 

 

Rolul, gradul de implicare a părin ţilor în activit ăţile copilului 

Părinţii susţin că se implică masiv în activităţile copilului sau în cele 
comune: activităţi sportive, artistice, în aer liber (excursii, drumeţii) sau îi 
ajută pe copii în: pregătirea pentru şcoală, depanare calculatorului etc. 

Se constată faptul că părinţii transmit copiilor o parte din preocupările şi 
pasiunile lor, sprijinindu-i şi implicându-se alături de aceştia în realizarea 
activităţilor menţionate anterior. De asemenea, este important de semnalat 
faptul că părinţii implicaţi în investigaţia noastră alocă timp pentru 
sprijinirea copiilor în învăţarea / pregătirea pentru şcoală şi orientarea 
acestora spre lectură. 
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Interacţiunile frecvente ale părinţilor cu copiii, petrecerea timpului liber 
împreună cu familia sunt asociate în mod pozitiv cu reuşita şcolară. 
Desprinderea părinţilor din rutina cotidiană, oferirea unor experienţe noi şi 
resurse adecvate pentru copii constituie elemente semnificative în 
dezvoltarea unui climat de susţinere, încredere şi cooperare, care 
favorizează reuşita şcolară a copilului. 

 

Nevoile de consiliere ale părin ţilor 

Situaţii de consiliere a copilului 

Principalul domeniu, în care părinţii apreciază că ar solicita sprijin pentru 
copii este consilierea carierei, acordând valori semnificative aspectelor 
legate de: alegerea şcolii (91,4%) şi alegerea profesiei (71,4%). Există 
numeroase cercetări care scot în evidenţă preocupările părinţilor pentru 
viitorul copiilor, pentru plasarea acestora pe o poziţie adecvată din punct de 
vedere al stabilităţii, veniturilor obţinute şi al condiţiilor de muncă 
(Montandon, 1991, apud. Stănciulescu, 1997). Dificultăţile de inserţie 
profesională, riscul şomajului în societatea contemporană determină 
preocupări sporite ale părinţilor pentru alegerea de către copii a unor şcoli şi 
profesii adecvate, care să le asigure securitate profesională. 

De asemenea, părinţii au indicat că ar lua legătura cu specialistul în 
consiliere pentru o serie de activităţi de prevenire a unor dificultăţi, prin 
învăţarea de către copil a unor metode de autocunoaştere (50,0%) sau de 
comunicare şi rezolvarea conflictelor (32,9%). Un procent de 20,0% dintre 
subiecţi au semnalat şi dificultăţile de comportament ale copiilor, cazuri 
care ar necesita o serie de intervenţii specifice de consiliere psihologică. 

 

Informa ţii solicitate de părin ţi 

Din analiza datelor obţinute se constată că majoritatea părinţilor (90,0%) au 
nevoie de informaţii referitoare la educaţie (şcoli, licee, universităţi, condiţii 
de studiu), în timp ce 82,9% dintre aceştia au menţionat că doresc să afle 
cum să acorde copilului sprijin în învăţare, iar 80,0% au declarat că doresc 
să cunoască informaţii despre modalităţile de petrecere a timpului liber, în 
concordanţă cu răspunsurile legate de nivelul de studii al părinţilor, 
preocupările acestora şi principalele situaţii pentru care ar solicita sprijinul 
consilierului. 
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De asemenea, părinţii au acordat o importanţă semnificativă informaţiilor 
referitoare la: piaţa muncii şi oportunităţile de angajare (74,3%), 
îmbunătăţirea comunicării părinţi-copii (72,9%), sănătate şi igienă (68,6%), 
rezolvarea conflictelor din familie (67,1%) şi legislaţia referitoare la copil şi 
familie (67,1%). 

 

Situaţii în care părin ţii înşişi ar apela la consiliere 

Părinţii implicaţi în investigaţie au menţionat că ar apela la consiliere în 
următoarele situaţii: 

• îmbunătăţirea comunicării părinte-copil, situaţie clasificată pe 
primul loc de către mai mult de jumătate dintre respondenţi 
(61,7%); 

• sprijinirea copilului în învăţare (50,0%); 

• găsirea unui loc de muncă / promovare în carieră (47,5%); 

• dificultăţile personale (33,3%); 

• conflictele în cuplu, familie (26,7%). 

Se observă o repartiţie echilibrată a ponderilor obţinute la acest item, care 
evidenţiază principalele nevoi ale părinţilor de consiliere. Aceştia au 
semnalat nevoia de consiliere psihologică pentru îmbunătăţirea comunicării 
părinte-copil, depăşirea dificultăţilor personale sau rezolvarea conflictelor 
de cuplu, dar şi de consiliere pedagogică pentru a şti cum să acorde 
copilului sprijin în învăţare, precum şi consilierea carierei, în vederea 
găsirii unui loc de muncă / promovării în carieră. 

 

Tipul de sprijin solicitat  

Informarea este modalitatea de sprijin, clasificată în funcţie de urgenţă pe 
locul întâi de către 67,7% dintre respondenţi, în timp ce consilierea a fost 
considerată pe locul al doilea de către aproape jumătate dintre aceştia. 
Sprijinul financiar a fost menţionat pe primul loc de către 10% dintre 
părinţii investigaţi, în timp ce asistenţa socială, psihoterapia şi construirea 
unor reţele de întrajutorare au obţinut procente reduse, situaţie care poate fi 
explicată prin faptul că aceste activităţi sunt mai puţin cunoscute în cadrul 
comunităţii. 
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Alte tipuri de sprijin solicitate de către părinţi fac referire la o serie de nevoi 
ale acestora sau ale copiilor: schimbarea locului de muncă sau rezolvarea 
problemelor de sănătate ale copilului. 

 

Participarea la programe de consiliere 

Dintre părinţii implicaţi în investigaţie doar un procent de 22,9% au 
participat la programe de consiliere până în momentul prezent, în timp ce 
74,3% nu au frecventat acest tip de activităţi. Această situaţie poate fi 
explicată prin cunoaşterea insuficientă de către părinţi a serviciilor de 
consiliere din şcoli, numărul redus de practicieni existent în reţeaua de 
educaţie sau dificultăţile consilierilor în a-i motiva pe părinţi să-şi găsească 
timpul necesar pentru activităţile de consiliere. 

 

Modalit ăţi de intervenţie utilizate 

Dintre părinţii implicaţi în programe de consiliere, un procent de 8,6% au 
participat la şedinţe de consiliere individuală, 7,1% la sesiuni de consiliere 
de grup, în timp ce 2,9% au menţionat ambele activităţi. 

 

Rezultate obţinute  

Participarea părinţilor la şedinţele de consiliere a fost apreciată de către 
14,3% dintre părinţi, ca având rezultate pozitive, bune şi satisfăcătoare. 
Dintre progresele înregistrate, părinţii au indicat: o mai bună înţelegere a 
tinerei generaţii, cunoaşterea copilului, schimbarea atitudinii şi informarea. 

 

Aspectele învăţate de părin ţi în cadrul activităţilor de consiliere fac 
referire la următoarele problematici, descrise în continuare, în ordinea 
frecvenţei răspunsurilor. 

� Comunicarea interumană: 

• comunicarea eficientă; 

• îmbunătăţirea ascultării active; 

• învăţarea tehnicilor de comunicare asertivă cu copilul şi cu 
alte persoane: părinţi, colegi, prieteni; 
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• conştientizarea importanţei comunicării în relaţiile părinţi- 
copii. 

� Dezvoltarea personală: 

• modalităţi de auto-sprijinire („cum să mă ajut singură, cum 
să gândesc şi cum să găsesc soluţii la probleme”); 

• cunoaşterea de sine, identificarea unor resurse personale;  

• dezvoltarea toleranţei; 

• alcătuirea programului de lucru; 

• metode de gestionare a unor situaţii dificile. 

� Cunoaşterea şi înţelegerea copilului: 

• cunoaşterea, observarea mai atentă a comportamentului 
copilului; 

• înţelegerea problemelor copilului, utilizarea empatiei, a 
transpunerii în pielea adolescentului; 

• conştientizarea dificultăţii de a le explica copiilor unde 
greşesc. 

� Informa ţii despre domeniul şi procesul de consiliere: 

• necesitatea colaborării permanente între copil, părinte şi 
şcoală pentru a se obţine rezultate optime în procesul de 
consiliere; 

• diferenţierea între psihologie şi psihiatrie („prin 
participarea la consiliere am înţeles că aceasta nu se 
identifică cu psihiatria, iar copilul nu este catalogat ca 
având probleme mintale”). 

� Informa ţii despre cariera copilului (studii, profesie): 

• obţinerea sprijinului în alegerea liceului; 

• cunoaşterea traseelor în continuarea studiilor în funcţie de 
pregătirea copilului. 

 

Analiza dilemelor legate de copil evidenţiază următoarele categorii: 
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Metode de educaţie (25,7%) 
- motivaţia învăţării : „fiica mea cere să fie recompensată financiar pentru 
rezultatele şcolare foarte bune obţinute”, „deficitul de motivaţie manifestat 
uneori”, „de ce pauzele de visare apar numai în procesul de învăţare, 
excluzând alte activităţi unde este foarte activ şi atent (joc, bicicletă, 
computer)?”, „dacă să-i cumpăr calculator sau nu”; 
- repartizarea timpului : „cum pot determina copilul să aloce mai mult 
timp pentru lecţii şi să citească”, „acord ă mult timp calculatorului şi prea 
puţin timp pentru lectură”, „copilul meu petrece prea mult timp învăţând, 
neglijând alte aspecte”, „este oare indicat ca el să se pregătească în 
permanenţă la toate disciplinele, cu suprimarea în întregime a timpului de 
joacă?”; 
- asigurarea echilibrului între libertate şi autoritate, între recompense şi 
sancţiuni în educaţia copilului: „de multe ori cedez în faţa rugăminţilor 
copilului şi nu mai am eu ultimul cuvânt”; 
- supravegherea copilului: „este bine să-mi las fiica în grija bunicilor pe 
parcursul şcolii primare sau dacă voi pleca la muncă în străinătate”;  
- acordarea sprijinului în înv ăţare copilului la diverse materii; 
- dezvoltarea unor trăsături de caracter, precum: respectul faţă de părinţi 
şi profesori sau „este bine să insist pentru a-i insufla mai pregnant ideea de 
competiţie cu ceilalţi colegi”. 

 

Dificult ăţi personale, în cazul copilului sau părintelui (17,1%) 
-probleme de sănătate: „crearea unor condiţii cât mai bune, astfel încât 
problema majoră a copilului meu, diabetul, să nu îi afecteze situaţia 
şcolară şi viaţa, în general”; 
-dificult ăţi de ordin psihologic: „stări de nervozitate, lipsa încrederii în 
sine şi în ceilalţi, situaţii de inhibiţie a copilului”; 
-comunicarea dificilă cu tatăl; 
-managementul timpului în cazul părintelui: „a alege între timpul petrecut 
cu copilul şi serviciu, ore suplimentare lucrate”; 
-traume legate de divorţ, în cazul copilului şi al mamei: „posibilit ăţile 
limitate de a ne vedea, de a trăi bucuria de a fi împreună, de a participa 
eficient la educarea lui”. 

 

Carieră-studii, loc de muncă (15,7%) 
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- alegeri şcolare şi profesionale (liceu / facultate / profesie / carieră pe care 
doreşte să o urmeze); 
- găsirea unui loc de muncă după absolvirea studiilor; 
- identificarea aptitudinilor copilului. 

 

Cunoaşterea şi comunicarea cu copilul (11,4%) 
- mentalităţi diferite : „nu-i în ţeleg sistemul de valori”, „copilul spune ca 
mine şi face ca el”; 
- modalităţi de comunicare eficientă părinte-copil: „fiica mea provine 
dintr-o familie monoparentală, iar din cauza problemelor numeroase pe 
care le am de rezolvat ea nu-mi comunică întotdeauna frământările ei 
pentru a mă proteja”; 
- cunoaşterea mai bună a copilului; 
- rezolvarea conflictelor: „fata este nemulţumită de ceea ce îi propun să 
facă, ripostează şi se enervează”, “copilul are o personalitate puternică, o 
fire independentă, dar nu are suficientă experienţă, iar la sugestiile 
părintelui reacţionează prin respingere”, „copilul are o comunicare 
tensionată cu tatăl“.  

 

Dificult ăţi întâmpinate în mediul şcolar (4,3%) 
-dificult ăţi de integrare în grupul de colegi; 
-situaţii de violenţă în cadrul clasei de elevi; 
-eşec şcolar; 
-frecvenţă şcolară slabă; 
-situaţii de transfer la o altă şcoală. 

 

Persoanele consultate pentru rezolvarea dilemei parentale 

Datele din tabelul următor pune în evidenţă faptul că majoritatea părinţilor 
au atribuit familiei rolul principal în rezolvarea dilemelor legate de educaţia 
copiilor, locul al doilea fiind ocupat de copilul însuşi, care este consultat 
pentru depăşirea dificultăţilor. După consultarea membrilor familiei, părinţii 
apelează şi la sfaturile unor persoane de încredere, prieteni sau colegi de 
serviciu pentru a împărtăşi opinii, idei sau experienţe. Semnificativ este 
faptul că 38,6% dintre părinţi au declarat că ar lua legătura cu un consilier 
şcolar pentru rezolvarea dilemelor parentale. 
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Persoanele consultate pentru 
rezolvarea unor dileme parentale Distribuţie 

Loc mediu 
atribuit 

 Total %  

Familie 55 78,6% 5,06 

Copilul însuşi 45 64,3% 4,03 

Prieteni 37 52,9% 2,66 

Colegi de serviciu 33 47,1% 2,04 

Consilier 27 38,6% 1,73 

Vecini 23 32,9% 1,07 

Presă / media 15 21,4% 0,49 

 

Aprecieri ale colaborării cu consilierul şcolar 

Colaborarea cu consilierul şcolar a fost apreciată drept foarte bună de către 
41,4% şi bună de către 15,7% dintre părinţii implicaţi în activităţi şi 
programe de consiliere. Motivele pentru colaborarea foarte bună şi bună 
dintre părinte şi consilier şcolar sunt detaliate în cele ce urmează. 

� Învăţarea de către părinte a unor modalităţi eficiente de 
comunicare şi comportament în relaţia cu copilul: 

• “consilierul mă învaţă cum să vorbesc şi cum să mă comport 
cu copilul meu”; 

• “consilierul este o persoană cu care pot comunica deschis, 
oricând despre orice subiect”; 

• “ în urma colaborării cu consilierul şcolar s-a constatat 
îmbunătăţirea comunicării cu tatăl, aceasta având drept 
consecinţă progresul şcolar al copilului”. 

� Acordarea unui sprijin prompt  pentru rezolvarea dificultăţilor şi a veni 
în întâmpinarea solicitărilor şi nevoilor părinţilor, elevilor, profesorilor:  

• “am găsit la consilier sprijin şi înţelegere întotdeauna”; 

• “consilierul a avut răbdare să mă asculte şi mi-a dat sfaturi 
pentru dezvoltarea încrederii în forţele proprii şi sprijin pentru 
rezolvarea problemelor cu copilul“; 

• “consilierul vine la toate lectoratele“. 
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� Obţinerea unor rezultate adecvate, ca urmare a participării la şedinţele 
de consiliere:  

• “ fiica mea a învăţat să se cunoască pe sine şi a aflat mai multe 
despre tatăl ei, pe care nu l-a cunoscut prea bine”; 

• “copilul este schimbat în bine, este mai atent la ceea ce face”; 

• “atitudinea copilului s-a schimbat în bine, şedinţele au fost un 
succes”; 

• “consilierul ne-a ajutat în restabilirea comportamentului 
copilului, în găsirea celei mai bune soluţii”. 

� Informarea despre situaţia şcolară sau cariera copilului: 

• “consilierul ne acordă informaţii şi sprijin în luarea corectă a 
deciziilor, în alegerea liceului adecvat”. 

 

În cazul colaborării apreciate de către părinţi drept slabă, au fost invocate 
următoarele argumente: 

� implicarea consilierului doar în activităţile cu elevii; 

� colaborare insuficientă a consilierului cu părinţii: 

• “nu am solicitat ajutorul consilierului de multe ori, deoarece 
problemele mele nu au fost majore, nici legătura cu acesta nu 
este foarte strânsă”; 

• “ întâlnirile cu consilierul au avut loc destul de rar”; 

• “uşa cabinetului este mereu închisă”. 

 

Modalit ăţile propuse de părin ţi pentru ameliorarea activităţii 
consilierilor sunt grupate pe problematici cheie şi descrise în cele ce 
urmează: 
 

Modalit ăţi de ameliorare a activităţii consilierilor Numeric Procentual 

Competenţe şi abilităţi profesionale 18 25,7% 

Formare continuă, supervizare 10 14,3% 

Număr mai mare de ore, activităţi, posturi 10 14,3% 
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Aprecieri ale muncii consilierului 3 4,3% 

Resurse financiare 2 2,9% 

Colaborarea cu alţi factori 6 8,6% 

 

� Competenţe şi abilit ăţi profesionale (25,7%) 

• dezvoltarea unor calităţi necesare pentru o bună relaţionare 
a consilier-client şi valorizarea celui din urmă, precum: 
implicarea, flexibilitatea, intuiţia, conştiinciozitatea, 
empatia, capacitatea de comunicare, acceptarea, răbdarea, 
sprijinul necondiţionat, devotamentul, interesul pentru 
fiecare copil consiliat; 

• asigurarea clienţilor, în special adolescenţi, de faptul că 
discuţiile sunt confidenţiale, pentru a dezvolta o relaţie 
bazată pe încredere; 

• capacitatea de a sprijini clientul în depăşirea situaţiilor 
dificile; 

• capacitatea de a interpreta datele în funcţie de situaţie, nu 
doar aplicând nişte şabloane preluate din alte contexte 
socio-culturale şi neadecvate particularităţilor populaţiei 
româneşti; 

 

Unii părinţi nu au înţeles care este rolul consilierului şcolar, prin urmare au 
propus ca acesta să renunţe la principiul confidenţialităţii în colaborarea cu 
elevii, învăţătorul sau profesorul diriginte. 

 

� Formare continuă, supervizare (14,3%) 

• necesitatea supervizării şi consultării unor colegi mai 
experimentaţi în rezolvarea cazurilor dificile; 

• “este necesară participarea obligatorie la şedinţele de 
consiliere, eventual psihoterapie cu supervizare, pentru 
asigurarea echilibrului emoţional şi psihic, indispensabil 
practicării profesiei de consilier”; 
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• formarea profesională continuă a consilierului: activităţi de 
autoperfecţionare, informare în domenii diverse; 

• dobândirea unei experienţe profesionale autentice. 

 

� Alocarea unui număr mai mare de ore, activităţi, posturi 
(14,3%) 

• existenţa unui număr mai mare de ore / activităţi de 
consiliere şi posturi de consilier; 

• desfăşurarea mai multor activităţi cu părinţii şi copiii; 

• timp suficient pentru activităţi; 

• un număr mai mic de copii repartizaţi la consiliere pentru a 
lucra pe grupe mici şi a le cunoaşte în detaliu problemele. 

 

� Colaborarea cu alţi factori (8,6%) 

• implicarea altor factori educativi în programele de 
consiliere; 

• posibilitatea de a le explica şi profesorilor cum trebuie să se 
comporte cu elevii cu dificultăţi; 

• implicarea mai activă a părinţilor în viaţa şcolară, în cadrul 
colaborării familie / şcoală; 

• colaborarea reală din partea părinţilor şi aprecierea muncii 
consilierului la adevărata valoare. 

 

� Resurse financiare (2,9%) 

• dezvoltarea bazei materiale, dotarea cabinetelor de 
consiliere cu instrumente de evaluare şi echipamente 
performante, necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţilor de specialitate; 

• salarizarea corespunzătoare a consilierilor. 
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În concluzie, în viziunea părinţilor, ameliorarea activităţii consilierului 
are în vedere: 

• dezvoltarea competenţelor profesionale prin implicarea acestuia în 
activităţi de formare continuă; 

• extinderea reţelei de consiliere şi repartizarea unui număr mai mare 
de ore, în special pentru activităţile adresate copiilor şi părinţilor; 

• implicarea consilierului în realizarea unor parteneriate educative 
între familie, şcoală, comunitate, în beneficiul copiilor; 

• alocarea unor resurse financiare adecvate pentru dezvoltarea 
serviciilor de consiliere, în special adresate familiilor. 

 

 

Concluzii 

 

• Părinţii pot influenţa reuşita şcolară a copiilor în mod direct prin 
cunoaşterea situaţiei şcolare, a preocupărilor de timp liber , 
precum şi a modalităţilor de relaţionare a acestora cu colegii de 
clasă. Implicarea părinţilor în viaţa copiilor, petrecerea timpului 
liber împreună cu aceştia sprijină dezvoltarea unui climat familial 
armonios bazat pe afecţiune şi încredere, comunicare, cu influenţă 
asupra performanţelor şcolare ale tinerilor. În cazul părinţilor 
implicaţi în cercetarea noastră, se constată preocupări pentru a 
canaliza interesele copiilor spre activităţi utile, care să susţină 
activităţile şcolare şi să constituie premise pentru buna integrare 
şcolară şi socială a copiilor. 

• Păstrarea legăturii cu profesorii clasei, implicarea părinţilor în 
activităţile din instituţia educativă reprezintă un prim pas în 
participarea familiei la viaţa şcolară. Rezultatele cercetării 
evidenţiază nevoile părin ţilor  de informare, sprijin educativ, 
interacţiune cu şcoala şi cu personalul specializat (consilierul 
şcolar) pentru a oferi şanse suplimentare de viitor pentru copiii lor.  

• Interacţiunile dintre părin ţi şi profesori, mai ales cele directe, 
constituie modalităţi de susţinere a activităţii de învăţare a 
copilului, reprezentând o resursă pentru acesta din urmă. Astfel, 
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cadrele didactice în colaborare cu consilierul şcolar trebuie să îşi 
diversifice modalităţile de motivare şi implicare a părinţilor în 
activităţile din şcoală, pentru a spori gradul de implicare a familiei 
în educaţia copilului şi a facilita deschiderea părinţilor spre 
comunicare şi interacţiune cu şcoala. 

• Principalele domenii, în care părinţii apreciază că ar solicita sprijin 
specializat pentru copii sunt: consilierea carierei, activităţile de 
prevenire a unor dificultăţi ulterioare de adaptare la viaţa şcolară 
prin învăţarea unor metode de autocunoaştere sau de comunicare şi 
rezolvarea conflictelor, consilierea psihologică pentru depăşirea 
dificultăţilor de comportament ale copiilor.  

• Părinţii sunt interesaţi să cunoască strategii educative parentale şi 
de consiliere adecvate, care să asigure reuşita, integrarea şcolară şi 
socială a propriului copil. Aceştia au afirmat că au nevoie în special 
de informare şi consiliere, atât pentru sine, cât şi pentru copii. 

• Cercetarea noastră a reliefat faptul că un număr mic de părinţi au 
fost implicaţi în programe şi activităţi de consiliere. Aceştia au 
apreciat rezultatele obţinute, menţionând că au învăţat aspecte 
referitoare la: comunicarea interumană, dezvoltarea personală, 
cunoaşterea şi înţelegerea copilului, domeniul şi procesul de 
consiliere sau cariera copilului. 

• Părinţii implicaţi au semnalat, totodată, o serie de dileme cu care 
se confruntă în educaţia copilului , legate de alegerea unor 
metode adecvate de educaţie, depăşirea unor dificultăţi personale 
ale copilului sau părintelui, alegeri educaţionale şi profesionale, 
găsirea unor modalităţi adecvate de cunoaştere şi comunicare cu 
copilul sau “confruntarea“  cu dificultăţile întâmpinate în mediul 
şcolar. 

• Părinţii implicaţi în activităţi de consiliere au propus o serie de 
modalităţi de ameliorare a activităţii practicianului,  precum: 
dezvoltarea competenţelor profesionale, extinderea reţelei de 
consiliere şi repartizarea unui număr mai mare de ore, în special 
pentru activităţile adresate copiilor şi părinţilor, implicarea 
consilierului în realizarea unor parteneriate educative, alocarea de 
resurse financiare adecvate pentru îndeplinirea acestor activităţi. 
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• Intervenţiile consilierului şcolar sunt absolut necesare în condiţiile 
societăţii contemporane, în care sistemele de valori se schimbă cu 
rapiditate şi în care există riscul dezorientării, inconsecvenţei 
practicilor educative, neconcordanţei de opinii şi atitudini ale 
reprezentanţilor familiei şi şcolii. 

 

 

Direcţii de acţiune 

 

• Elaborarea unor politici coerente de sprijinire a familiilor prin 
acordarea de servicii adecvate nevoilor, integrate, comprehensive, 
accesibile, eficiente şi echitabile, care să includă colaborarea între 
centrele de consiliere şi instituţiile care acordă sprijin medical sau 
psihoterapeutic. 

• Valorificarea potenţialului tuturor actorilor (profesori, părinţi, 
reprezentanţi ai comunităţii) în furnizarea consilierii şi orientării. 

• Promovarea muncii în echipă: consilier, psiholog, asistent social, 
logoped, alte categorii de persoane care interacţionează cu clienţii. 

• Alocarea unor fonduri suplimentare, precum şi o mai largă 
popularizare şi extindere a serviciilor de sprijin oferite familiilor. 

• Intensificarea preocupărilor pentru pregătirea, perfecţionarea 
consilierilor şcolari şi a personalului didactic în scopul motivării şi 
desfăşurării de activităţi eficiente de educaţia şi consilierea 
părinţilor. 

 

 

Strategii de intervenţie 

 

Consilierul şcolar poate fi un “liant“ în îmbunătăţirea comunicării dintre 
familie şi şcoală, prin propunerea unor activităţi adecvate, precum: 
realizarea activităţilor curente de consiliere a copiilor şi părinţilor, 
consultarea părinţilor şi elevilor în alegerea disciplinelor opţionale, 
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organizarea unor lectorate cu părinţii pe teme solicitate de aceştia, 
prezentarea şi motivarea cerinţelor din partea şcolii adresate părinţilor, 
precum şi comunicarea adecvată a rezultatelor obţinute, ca urmare a 
implicării familiei în activităţile din şcoală, facilitarea organizării unor 
întâlniri informale pentru părinţi, elevi şi profesori. Prin urmare, sunt 
necesare activităţi ini ţiate de consilier, care să încurajeze implicarea mai 
consistentă a părinţilor şi dezvoltarea interacţiunilor între reprezentanţii 
şcolii şi membrii familiei, după cum urmează: 

• Furnizarea unor servicii eficiente de consiliere pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor părinţilor şi ale copiilor. 

• Conştientizarea de către părinţi a necesităţii colaborării cu 
specialiştii în mod permanent, nu doar în situaţii de criză, în 
vederea prevenirii unor dificultăţi potenţiale 

• Creşterea nivelului de educaţie şi informare a părinţilor în legătură 
cu serviciile de consiliere existente, astfel încât iniţiativa de a 
solicita sprijin profesionist să vină din partea acestora. 

 

 

 

IV. 3. Cadre didactice şi personal de conducere din învăţământ 

 

 

Descrierea şi motivarea structurii chestionarelor 

Ancheta prin chestionar s-a adresat cadrelor didactice şi celor de conducere 
(directori, manageri şcolari) din ciclurile liceale şi vocaţionale, cu câteva 
excepţii de verificare şi din celelalte cicluri (preşcolar, primar, gimnazial). 

Loturile asupra cărora s-au aplicat chestionarele au cuprins 70 de cadre 
didactice şi 35 de manageri şcolari.  

Chestionarele, concepute iniţial şi administrate ca instrumente separate, au 
fost aglutinate apoi într-un instrument unic, alcătuit dintr-un corp de 
întrebări comune pentru ambele loturi şi câteva întrebări diferenţiate pentru 
lotul de manageri şcolari. 
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Chestionarul administrat cadrelor didactice cuprinde întrebări structurate pe 
două capitole: categorii de nevoi de consiliere şi conţinutul nevoilor de 
consiliere. 

La chestionarul adresat managerilor şcolari au mai fost adăugate două 
categorii de întrebări alcătuind un al treilea capitol acoperind tematica 
nevoilor de consiliere managerială, antreprenorială şi de marketing. 

Corpul comun a fost completat cu întrebări destinate colectării datelor de 
identificare a instituţiei, datelor personale şi de experienţă profesională. 

 

Principalele categorii de nevoi care necesită consiliere vizează: nevoia de 
securitate profesională (reglementată legal), nevoia de statut şi rol, de 
informare, de autocunoaştere, de asociere, inter-comunicare şi relaţionare, 
dezvoltare şi ameliorare a accesului la tehnologia informaţiilor şi 
comunicării, de optimizare a activităţii desfăşurate la catedră, nevoia de 
perfecţionare profesională, de responsabilizare faţă de profesie şi faţă de 
sine. Sunt de asemenea interogate aspectele de consiliere care necesită 
sprijin. 

Conţinutul fiecărei categorii de nevoi este detaliat în capitolul al II-lea. 

Capitolul al III-lea dezvoltă aspectele nevoilor de consiliere a cadrelor de 
conducere în probleme ce ţin de managementul şi marketingul şcolar / 
instituţional precum şi de antreprenoriat.  

Întreb ările suplimentare aduc informaţii cu privire la sex, vârstă, 
încadrare, specialitate, funcţie, vechime, forme de pregătire profesionale, 
tipul de şcoală, şi numărul de cadre didactice respectiv de elevi cuprinşi în 
unitatea şcolară.  

Repartizarea pe sexe relevă o majoritate covârşitoare a cadrelor didactice 
de sex feminin (94,3%), adică 66 dintre cei 70 respondenţi, iar în cazul 
directorilor cca 2/3 (68, 6%) adică 24 din 35. În total, ponderea personalului 
feminin depăşeşte 85% (90), restul fiind bărbaţi dintre care 10 cu funcţii de 
conducere (13,3%). 

Încadrarea: 91 dintre cei 105 respondenţi sunt titulari (86,7%). 

Specialitatea: Analiza respondenţilor după specialitate confirmă 
proporţionalitatea între numărul de ore alocat disciplinei respective în 
programa şcolară şi numărul de cadre didactice angajate în şcoli la acele 
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specialităţi. Astfel, în cazul lotului nostru, ponderea mare o deţin profesorii 
de matematică, aflaţi pe primul loc (29 din 105 – 27,6%), cei de ştiinţe 
socio-umane şi istorie, pe locul doi, (16 – 15,2%) şi cei de limba şi 
literatura română (13 – 12,4%), urmaţi îndeaproape de cei de limbi moderne 
(11 – 10,5%) şi cei de fizică – chimie (9 – 8,6%). 

Profesorii de alte specialităţi ocupă pe ansamblu procente mai puţin 
importante (psihopedagogi, învăţători, educatori, institutori, religie etc.). 

Împrăştierea respondenţilor pe o marjă mare de specialităţi poate fi 
considerată o garanţie a validării instrumentului pilot şi a sincerităţii 
răspunsurilor vis-a-vis de ipotezele investigate. 

Funcţia: La nivelul întregului lot (105) există 28 cadre didactice (40%) care 
ocupă funcţia de director adjunct sau director educativ, 5 directori (14,3%) 
care ocupă temporar funcţia de manageri în proiecte europene, 4 cadre 
didactice (5,7%) şi 2 directori ((5,7%) care se declară responsabili cu 
monitorizarea proiectelor PHARE, un director care este şi expert de formare 
şi alţi 3 directori care ocupă simultan şi funcţii în inspectoratul şcolar 
judeţean (8,6%). 

Vechimea în muncă poate fi corelată cu vechimea în profesia didactică 
dar nu şi cu vechimea în aceeaşi unitate şcolară. Ultima corelaţie poate fi 
semnificativă numai în cazul în care cadrul didactic este angajat ca 
suplinitor, reflectând mobilitatea / stabilitatea sau fluctuaţia în acelaşi loc de 
muncă. 

Astfel, dintre cei 5 profesori suplinitori numai unul este încadrat în aceeaşi 
unitate şcolară pentru mai mult de cinci ani (1%), ceilalţi 4 având o vechime 
în aceeaşi scoală variind între 1 şi 4 ani (3,8%). 

Ierarhizarea cadrelor didactice în funcţie de vechimea în muncă se prezintă 
astfel: 21 (30%) au vechime cuprinsă între 16 şi 25 ani, 19 (27%) au 
vechime între 11 şi 15 ani, doar 2 cadre didactice (2,9%) au vechime între 5 
şi 10 ani. 

Corelaţia cu vechimea în profesia didactică este foarte mare (92%), dar mult 
mai mică (52%) raportând-o la vechimea în aceeaşi unitate şcolară. 

Forme de pregătire profesională continuă: Din totalul cadrelor didactice, 
21 (30%) declară că au urmat diferite cursuri de scurtă durată, dar nu şi 
cursuri de lungă durată (master, studii aprofundate). 
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Dintre cadrele de conducere, 13 (37%) au urmat cursuri scurte, 9 (25,7%) 
au urmat cursuri de master şi unul a urmat studii aprofundate (2,9%). 

 

Nevoia de consiliere în carieră 

Cadrele didactice, în număr de 70, în proporţie de 100% au răspuns DA, iar 
directorii şi managerii şcolari au dat acelaşi răspuns, cu o singură excepţie, 
34 persoane, reprezentând 97,1%. Per total, cele 104 cadre didactice care 
consideră că au nevoie de consiliere în carieră reprezintă un procent de 
97,1%. 

 

Categorii de nevoi de consiliere identificate în cariera profesională 

Din cele nouă categorii de nevoi de consiliere, întregul lot investigat 
situează pe primele locuri: nevoia de informare (89,5%), de optimizare a 
activităţii desfăşurate la catedră (75,2%) şi nevoia de perfecţionare 
profesională (70,5%). 

O diferenţă este de menţionat între cele două grupuri: pentru managerii 
şcolari, nevoia de consiliere devansează nevoia de informare (88,6%), iar 
cea de dezvoltare a accesului la tehnologia informaţiilor şi comunicării 
(77,1%) pare mai importantă decât cea de optimizare a activităţii la catedră. 

Pe ultimele ranguri apar nevoile de securitate profesională (49,5%) şi de 
responsabilizare faţă de profesie şi faţă de sine (46,7%). 

Pentru managerii şcolari, răspunderea faţă de profesie întruneşte numai o 
treime din procentajul total (34,3%), ceea ce poate fi alarmant pentru 
concluziile investigaţiei raportată la statutul profesional al respondenţilor.  

 

Consilierea în orele de clasă şi în activitatea didactică 

Cele mai mari ranguri sunt atribuite rezolvării conflictelor (87,6%), 
comunicării şi relaţiilor interpersonale (86,7%) şi sporirii eficienţei învăţării 
(74,3%). Ranguri ridicate au obţinut însă şi aspecte precum: disciplina 
(71,4%), frecvenţa la ore (66,7%), managementul timpului şi stresului 
(65,7%). 
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În consecinţă, se deduce că pentru toate aceste probleme, atât profesorii cât 
şi directorii doresc colaborarea cu colegii lor consilieri şi resimt nevoia să 
fie îndrumaţi. 

Întrebaţi dacă în abordarea unor aspecte de consiliere au nevoie de sprijin, 
atât cadrele didactice cât şi directorii solicită ajutor, mai ales pentru 
rezolvarea conflictului între generaţii (60%), în relaţia cu părinţii (48, 6%), 
în probleme de identitate (32,9%) şi stimă de sine (32,9%). 

Managerii şcolari sunt mai preocupaţi de consiliere în aplanarea conflictelor 
(45,7%) sau în creşterea stimei de sine (37,1%) a actorilor implicaţi în 
educaţie, căutarea unui loc de muncă (34,3%) deşi acordă ranguri egale 
relaţiei cu părinţii (25,7%), identităţii (25,7%) şi sexualităţii adolescenţilor 
(25,7%). 

 

Nevoia şi nivelul de securitate profesională 

Acest subiect a suscitat divergenţe, reţineri şi ezitări în cadrul 
focus-grupurilor din partea tuturor participanţilor. 

După rangurile atribuite, în opiniile ambelor categorii de respondenţi, 
stabilitatea locului de muncă, a încadrării şi a funcţiei didactice ar trebui 
reglementate în primul rând legal, prin adoptarea unei legislaţii adecvate 
(62,9%), dar şi prin alte forme (financiară, asigurări, pensie suplimentară, 
prime etc. - 50,5%) sau protejate prin asociaţii / sindicate profesionale, 
statut (58,1%). 

Ei resimt nevoia de securitate profesională, dar apelează la servicii de 
consiliere doar pentru a afla cum ar putea fi protejaţi la actualul loc de 
muncă sau pentru a evita periclitarea locului de muncă / funcţiei în 
perspectivă. 

Rata nesiguranţei este mai mare (15,3%) decât aceea a optimei securităţi 
profesionale (9,5%). Există însă o relativă contrabalansare procentuală între 
satisfacţia medie (34,3%) şi polii anterior menţionaţi. 

Analiza finală relevă o plasare a curbei de tendinţă pe treimea inferioară, 
deci opinia populaţiei investigate este mai degrabă de instabilitate la locul 
de muncă, mai ales la cei care nu deţin poziţii cheie în învăţământ. 

Se constată faptul că numai două treimi (37,2% + 34,3%) dintre intervievaţi 
au răspuns la acest item, abţinerile pot fi considerate non-răspunsuri. 
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Valori procentuale % Cum apreciaţi nivelul dv. de securitate 

profesională? C. did. Dir. Total 
Foarte bun, optim, bine definit 12,9 2,9 9,5 
Bun, mediu, OK 35,7 31,4 34,3 
Slab, satisfăcător, scăzut 7,1 17,1 10,5 
Slab, nesatisfăcător, sub aşteptări (mai ales 
salarizarea) 7,1 - 4,8 
Acceptabil - 5,7 1,9 
Perfectibil - 2,9 1,0 
Non-răspuns - 5,7 1,9 
Total 37,1 34,3 36,2 

 

Nevoia de statut şi rol 

Cadrele didactice (cu sau fără o funcţie de conducere) îşi exprimă 
insatisfacţia cu privire la modul de reglementare a statutului lor profesional. 
Ei acordă rang semnificativ tuturor formelor de acreditare, atestare, 
certificare a gradelor şi meritelor subsumate rolului lor didactic (65,7%), 
insistă asupra actualizării ocupaţiilor din domeniul educaţiei în COR 
(61,9%) care trebuie să le adauge pe cele noi apărute (profesor consilier, 
profesor psiholog în cadrul CJAPP), doresc recunoaşterea prestigiului lor 
profesional la nivel social (59%) şi solicită reprezentare în faţa unor 
autorităţi ierarhice (superioare) (42,9%). 

 
Valori procentuale %  

Nevoia de statut şi rol C. did. Dir. Total 
Da 61,4 62,9 61,9 
Uneori 12,9 17,1 14,3 

Menţionarea / recunoaşterea 
ocupaţiei în COR 

Nu - 17,1 5,7 
Da 68,6 60,0 65,7 
Uneori 25,7 17,1 22,9 

Acreditare, atestare, certificare 
grade, recunoaşterea meritelor 

Nu - 14,3 4,8 
Da 54,3 68,6 59,0 
Uneori 27,1 17,1 23,8 

Recunoaşterea prestigiului 
profesional la nivel social 

Nu    
Da 41,4 45,7 42,9 
Uneori 5,7 22,9 11,4 

Reprezentare în faţa unor autorităţi 
ierarhice 

Nu - 5,7 1,9 
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Aprecierea statutului profesional 

Deşi o treime dintre respondenţii celor două loturi apreciază ca bun statutul 
lor profesional, sunt mai mulţi aceia care se consideră umiliţi, discreditaţi, 
salarizaţi nesatisfăcător, subordonaţi, slab valorizaţi (41,4%). 

 
Valori procentuale % 

Cum vă apreciaţi dv. statutul profesional? C. did. Dir. Total 
Foarte bun, optim, bine definit 7,1 5,7 6,7 
Bun, mediu, OK 21,4 37,1 26,7 
Slab, satisfăcător, scăzut 20,0 8,6 16,2 
Slab, nesatisfăcător, sub aşteptări (mai ales 
salarizarea) 7,1 - 4,8 
Umil 12,9 - 8,6 
Discreditat 7,1 - 4,8 
Acceptabil 0,0 2,9 1,0 
Nefundamentat practic (ci doar pe hârtie) - 2,9 1,0 
Vasal, subordonat, executor - 2,9 1,0 
Sigur, stabil - 2,9 1,0 
În formare - 2,9 1,0 
Irelevant pentru societatea contemporană - 2,9 1,0 
Corespunzător cu realitatea - 2,9 1,0 
Non-răspuns 24,3 28,6 25,7 

 

Nevoia de informare 

Cadrele didactice (65, adică 92,9%) doresc, în special, informaţii despre 
posibilităţile de progres în cariera lor precum şi informaţii de specialitate 
(61, adică 87,1 %). 

Managerii şcolari care au atins deja o poziţie cheie în carieră, apreciază că 
trebuie să fie bine informaţi consultând publicaţii şi documente de 
specialitate (29 – 82,9%) fără să neglijeze oportunităţile de promovare. Ei 
sunt interesaţi şi de metode de dezvoltare personală (9 – 11,4%), 
informatică (6 – 5,7%), managementul conducerii şcolii (6 – 5,7%), 
comunicare în echipă (3 – 4,3%). Faptul că acest grup consideră nevoia de 
informare ca fiind cea mai acută, nu face decât să confirme una din 
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ipotezele cercetării: într-o societate a cunoaşterii, oamenii şcolii 
conştientizează necesitatea de a păstra mereu actual nivelul informaţiilor 
difuzate pe diferite canale de comunicare. 

 
Valori procentuale % 

Alte domenii în care aş vrea să mă informez C. did. Dir. Total 
Acces la Internet 1,4 5,7 2,9 
Comunicare în echipă 4,3 0,0 2,9 
Informatică 4,3 8,6 5,7 
Managementul conducerii - 5,7 1,9 
Metode de dezvoltare personală 11,4 2,9 8,6 
Resurse umane, locuri de muncă în domeniu - 2,9 1,0 
Elaborare proiecte - 2,9 1,0 
Domeniu financiar - contabil - 5,7 1,9 
Pedagogie, ştiinţele educaţiei 1,4 - 1,0 
Cultural, social, artistic 2,9 2,9 2,9 
Integrare europeană - 2,9 1,0 
Limbi străine - 2,9 1,0 
Design web 2,9 - 1,9 
Non-răspuns 71,4 57,1 66,7 

 

Nevoia de autocunoaştere 

Ranguri mari acordate metodelor de cunoaştere a personalităţii elevilor (82 
– 78,1%), autoevaluării profesionale (78 – 74,3%) sau formulei de succes a 
altor colegi (58 – 55,2%) confirmă preocuparea profesorilor de a se 
constitui ca modele pentru cei educaţi. 

 
Valori procentuale %  

Nevoia de autocunoaştere C. did. Dir. Total 
Da 80,0 74,3 78,1 
Uneori 20,0 8,6 16,2 

Metode şi tehnici de cunoaştere a 
personalităţii elevilor 

Nu - 8,6 2,9 
Da 72,9 77,1 74,3 
Uneori 21,4 17,1 20,0 

Instrumente de autoevaluare 
profesională 

Nu 5,7 - 3,8 
Da 60,0 42,9 54,3 Tehnici de clarificare a valorilor 
Uneori 27,1 37,1 30,5 
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 Nu - 8,6 2,9 
Da 40,0 42,9 41,0 
Uneori 47,1 28,6 41,0 

Metode şi tehnici de creştere a 
stimei de sine 

Nu - 8,6 2,9 
Da 68,6 28,6 55,2 
Uneori 12,9 31,4 19,0 

Metode de cunoaştere a formulei de 
succes a altora 

Nu 5,7 8,6 6,7 

 

Nevoia de asociere, inter-comunicare, relaţionare 

Într-o societate a relaţiilor, nevoia de asociere şi relaţionare devine din ce în 
ce mai stringentă, mai ales între actorii educaţiei. Este explicabil de ce 
cadrele didactice doresc să participe în număr mare la forumuri şi schimburi 
de experienţă (65, adică 61,9%), manifestări asociative la nivel local (57 – 
54,3%), naţional (52 – 49,5%) sau internaţional (50 – 47,6%). 

 
Valori procentuale % Nevoia de asociere, inter-comunicare şi 

relaţionare C. did. Dir. Total 
Da 54,3 54,3 54,3 
Uneori 18,6 31,4 22,9 

Participare la manifestări asociative 
profesionale locale 

Nu - - - 
Da 48,6 51,4 49,5 
Uneori 24,3 31,4 26,7 

Participare la manifestări asociative 
profesionale naţionale 

Nu - - - 
Da 48,6 45,7 47,6 
Uneori 18,6 34,3 23,8 

Participare la manifestări profesionale 
internaţionale 

Nu 5,7 - 3,8 
Da 60,0 65,7 61,9 
Uneori 12,9 17,1 14,3 

Diseminare, forumuri, schimburi de 
experienţă 

Nu - - - 
Da 41,4 57,1 46,7 
Uneori 31,4 14,3 25,7 

Recunoaşterea calităţilor de lider 

Nu 5,7 5,7 5,7 

 

Nevoia de dezvoltare şi ameliorare a accesului la tehnologiile 
informatice şi de comunicare (TIC) 

Apreciindu-se ca fiind deja alfabetizaţi în TIC (51 – 48,6%), profesorii şi 
directorii solicită îndrumare pentru a se exprima creativ în domeniul 
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didactic utilizând TIC (79 – 75,2%), pentru a-şi dezvolta abilităţile de 
utilizare a TIC în folos personal (71 – 69,5%) sau profesional (68 – 64,8%). 

 
Valori procentuale % Nevoia de ameliorare şi dezvoltare a accesului 

la TIC C. did. Dir. Total 
Da 51,4 42,9 48,6 
Uneori 28,6 25,7 27,6 

Alfabetizare în TIC 

Nu 7,1 17,1 10,5 
Da 78,6 51,4 69,5 
Uneori 14,3 17,1 15,2 

Dezvoltarea de abilităţi de utilizarea 
TIC pentru uz general şi personal 

Nu 7,1 14,3 9,5 
Da 71,4 51,4 64,8 
Uneori 21,4 20,0 21,0 

Dezvoltarea de abilităţi de utilizarea 
TIC pentru uz didactic 

Nu 7,1 8,6 7,6 
Da 92,9 40,0 75,2 
Uneori 7,1 14,3 9,5 

Exprimarea creativităţii didactice 
prin metode tip TIC 

Nu - 2,9 1,0 

 

Nevoia de optimizare a activităţii desfăşurate în şcoală 

Pentru cadrele didactice, în unanimitate, extinderea reţelei TIC în unitatea 
şcolară apare ca fiind vitală (70, adică 100%), alături de alte amenajări şi 
dotări corespunzătoare (66 – 94,3%), mai puţin pentru managerii şcolari (24 
– 68,6%). Dezvoltarea dimensiunii europene (88 – 83,8%) şi a culturii 
şcolare (84 – 80%) par în noul context al integrării în UE la fel de 
importante atât pentru profesori cât şi pentru cei cu funcţii de conducere în 
spaţiul şcolii. 

 

Nevoia de perfecţionare profesională 

Perfecţionarea profesională ocupă locul trei în clasamentul general al 
nevoilor de consiliere, dar, interesant, majoritatea cadrelor didactice (cu sau 
fără funcţie de conducere managerială) optează pentru o pregătire prin 
mobilităţi, schimburi, stagii sau burse (78 – 74,3%) mai degrabă decât 
pentru o formă de pregătire profesională iniţială sau continuă (72 – 68,6%). 
De altfel, doar 2/3 (67 – 63,8%) dintre respondenţi ar fi dispuşi să se 
implice în activităţi ştiinţifice şi de cercetare. Programul încărcat din spaţiul 
şcolar şi solicitările multiple inerente muncii la catedră ar putea justifica 
ordinea opţiunilor menţionate. 
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Nevoia de responsabilizare faţă de profesie / de sine care se află pe 
ultimul loc al clasamentului general ar putea primi mai multe interpretări: 
fie grupul de respondenţi are o conştiinţă profesională ridicată care nu mai 
necesită consultare în această privinţă, fie priorităţile sunt orientate către 
alte obiective şi standarde la momentul investigaţiei. 

Procente mari acordate creativităţii în exercitarea rolului didactic (88 – 
83,8%) şi respectării deontologiei profesionale (78 – 74,3%), urmate 
îndeaproape de respectarea standardelor de calitate (76 – 72,4%), confirmă 
supoziţia anterioară. 

 
Valori procentuale % Nevoia de responsabilizare faţă de profesie / de 

sine C. did. Dir. Total 
Da 72,9 71,4 72,4 
Uneori 7,1 20,0 11,4 

Respectarea standardelor de calitate 
şi a regulamentelor 

Nu - - - 
Da 72,9 77,1 74,3 
Uneori 7,1 11,4 8,6 

Respectarea deontologiei 
profesionale 

Nu - 2,9 1,0 
Da 72,9 54,3 66,7 
Uneori 7,1 22,9 12,4 

Ţinută academică 

Nu - 11,4 3,8 
Da 87,1 77,1 83,8 
Uneori - 8,6 2,9 

Creativitate în exercitarea rolului 
didactic 

Nu - 5,7 1,9 
Da 80,0 54,3 71,4 
Uneori - 11,4 3,8 

Deschidere profesională (împărtăşirea 
experienţei şi preocupărilor, interes 
pentru nou, curiozitate epistemică) Nu - 2,9 1,0 

 

Alte nevoi / interese / trebuinţe de consiliere 

Feed-back-ul oferit de lotul de cadre didactice relativ la alte solicitări de 
servicii de consiliere surprinde prin procente relativ mici (sub 50%): 
activităţi în folosul comunităţii, programe de timp liber, consiliere 
personală, consiliere de familie. 

 

Cadre de conducere din învăţământ 
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Nevoia de consiliere managerială 

Acesta este un item specific adresat numai managerilor şcolari şi ajută la 
identificarea ierarhiei acordate nevoilor manageriale. 

Consultanţa specifică (51,4% şi 31,4%) la egalitate cu îndrumarea 
personalului şi a resurselor umane (57,1% şi 28,6%) necesită sfat 
profesional pentru majoritatea celor chestionaţi. 

Scoruri egale au înregistrat şi asistenţa în coordonarea şi organizarea 
activităţilor (48,6% şi 34,3%), control din partea autorităţilor de specialitate 
(48,6% şi 34,3%), activitate de proiect (48,6% şi 14,3%). 

 
Valori procentuale %  

Nevoia de consiliere managerială Da Uneori Nu 
Coordonarea şi organizarea activităţilor 48,6 34,3 5,7 
Îndrumare personal / resurse umane 57,1% 28,6 2,9 
Colaborare cu alte instituţii / autorităţi 48,6 37,1 - 
Control din partea autorităţilor de specialitate 34,3 48,6 5,7 
Consultanţă specifică 51,4 31,4 - 
Activitate de proiect 48,6 14,3 - 

 

Nevoia de consiliere antreprenorială / de marketing  

Iniţiativa managerilor şcolari pare centrată pe necesitatea atragerii de 
fonduri (74,3% şi 8,6%), asigurarea bazei materiale (62,9% şi 25,7%), 
aplicarea strategiilor antreprenoriale şi de marketig (51,4% şi 37,1%) 
promovarea politicilor educaţionale locale şi naţionale (60,0% şi 22,9%). 

 
Valori procentuale % Nevoia de consiliere antreprenorială / de 

marketing Da Uneori Nu 
Strategii antreprenoriale şi de marketing  51,4 37,1 2,9 
Atragere de fonduri 74,3 8,6 5,7 
Asigurarea bazei materiale (resurse şi achiziţii) 62,9 25,7 2,9 
Promovarea politicilor educaţionale locale şi 
naţionale 60,0 22,9 2,9 

 

 

Concluzii 
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Informaţiile colectate prin aplicarea acestui instrument au fost prelucrate 
din dublă perspectivă: 

• prin considerarea grupurilor-ţintă ca beneficiari / furnizori direcţi ai 
serviciilor de consiliere; 

• prin raportarea propriilor nevoi de consiliere la ale celorlalte 
grupuri ţintă (elevi, studenţi, părinţi, absolvenţi) şi confruntarea lor 
cu oferta de pe piaţa muncii. 

În unanimitate, cadrele didactice (cu sau fără funcţie de conducere), 
recunosc nevoia de a fi consiliaţi în plan personal şi profesional. 

Din analiza principalelor categorii de nevoi identificate, respondenţii 
conştientizează puterea informaţiei, a informatizării şi a comunicării, într-o 
societate a cunoaşterii în continuă schimbare. 

Tehnologiile informatizate şi de comunicare impun dobândirea de noi 
abilităţi şi competenţe, iar actorii educaţiei solicită îndrumare pentru a le 
dezvolta creativ şi a le utiliza în activitatea desfăşurată la clasă. 

Cadrele didactice şi managerii şcolari manifestă o oarecare insatisfacţie şi 
nesiguranţă cu privire la statutul şi rolul lor profesional, determinată de 
deteriorarea prestigiului profesorului la nivel social, de modul de 
reprezentare în raport cu autorităţile ierarhice, acreditarea, atestarea şi 
certificarea unor realizări profesionale personale şi grade. 

Ei se consideră deseori umiliţi, discreditaţi, subapreciaţi (profesional şi 
financiar). 

În noul context european, în care societatea cunoaşterii tinde să se 
transforme în societatea reţelelor de relaţii, sporeşte nevoia de asociere, 
relaţionare şi inter-comunicare, mai ales la nivel educaţional. 

Respondenţii doresc să participe la forumuri, schimburi de experienţă şi alte 
manifestări profesionale naţionale şi internaţionale. 

Dimensiunea europeană a activităţii de la catedră solicită implicarea în 
proiecte şi programe europene, ceea ce determină amenajări şi dotări 
corespunzătoare, extinderea reţelei TIC la nivelul fiecărei unităţi şcolare. 
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Aceste noi provocări stimulează participarea la stagii de formare prin 
cursuri, mobilităţi, burse, aşadar o prezenţă a nevoii de formare / învăţare 
permanentă. 

Creşterea standardelor de calitate a serviciilor are ca efect sporirea 
exigenţelor / responsabilităţii managerilor şcolari. 

Ei solicită consultanţă managerială în coordonarea şi organizarea eficientă a 
activităţilor, a resurselor umane, în colaborarea cu alte instituţii şi în 
monitorizarea proiectelor; se confruntă, de asemenea, cu necesitatea de a 
acumula experienţă în aplicarea strategiilor antreprenoriale şi de marketing, 
pentru atragerea de fonduri în vederea asigurării bazei materiale a instituţiei 
şcolare. 

Ralierea la politicile educaţionale europene impune României aplicarea lor 
rapidă în context naţional, ceea ce implică adaptări şi modernizare rapidă a 
sistemului serviciilor de consiliere şi a legislaţiei din domeniu. 

 

 

Direcţii de acţiune şi strategii de intervenţie 

 

Concluziile anchetei ne permit formularea unor posibile direcţii pe termen 
scurt şi a unor strategii de perspectivă: 

• în acoperirea nevoii lor acute de informare, cadrele didactice ar 
putea fi sprijinite prin extinderea reţelelor TIC din spaţiul şcolar, 
acces la Internet şi la forumuri electronice, contact intensiv cu 
mass-media; 

• modalităţile de formare şi perfecţionare trebuie organizate din 
perspective unor module intensive, derulate concentrat pentru a 
evita consum de timp în defavoarea timpului petrecut la catedră 
(stagii, cursuri scurte, forumuri, burse, schimburi de experienţă); 

• sugerăm reglementarea colaborării cu colegii consilieri şi 
extinderea ei prin activităţi comune în zona predării Ariei 
curriculare Consiliere şi Orientare; 

• se recomandă introducerea unor programe de formare pentru 
cadrele didactice şi pentru manageri şcolari la nivelul CCD şi ISJ; 
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• prestigiul şi statutul social al profesorului trebuie reabilitat prin 
măsuri legislative orientate către creşterea salarială şi a autorităţii 
profesionale a acestei ocupaţii în comunitate; 

• Abilitarea consilierilor din educaţie cu competenţe de consultanţă 
antreprenorială, managerială şi de marketing ar fi necesară ofertei 
de servicii de acest profil; 

• România, ca ţară membră a UE, are misiunea de a aplica politicile 
educaţionale europene prin adaptarea rapidă a acestora la condiţiile 
autohtone, implicit a politicilor în sfera consilierii şi orientării: 
oferta serviciilor de consiliere ca drept fundamental al fiecărui 
cetăţean pe tot parcursul vieţii, transformarea educaţiei în resursă de 
bază a modernizării pieţei muncii, reducerea marginalizării sociale, 
investiţia de capital privită ca investiţia cea mai profitabilă pe 
termen lung, informarea şi informatizarea ca instrumente de 
reformare a educaţiei pentru a fi adecvată vitezei schimbărilor 
sociale. 

 

 

 

IV.4. Studenţi 

 

 

Chestionarul adresat studenţilor a vizat identificarea şi analiza opiniei 
studenţilor cu privire la: 

• principalele situaţii în care aceştia au discutat cu un consilier; 

• informaţiile necesare, legate de viaţa din universitate / facultate; 

• informaţiile necesare despre piaţa muncii; 

• surse informative consultate despre profesii şi formare; 

• activităţi organizate de către Centrul de Informare şi Consiliere din 
universitate şi la care studenţii au participat; 

• gradul de implicare a studenţilor în cadrul programelor de 
consiliere individuală / de grup; 
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• noutăţile aflate / învăţate prin participarea la şedinţele de consiliere; 

• modul de colaborare cu consilierul de orientare;  

• alegerea ocupaţiei care va fi exercitată după absolvirea facultăţii şi 
principalele motive ale alegerii acesteia; 

• dorinţa de a profesa în domeniul pentru care se pregătesc la 
facultate; 

• proiecţia unui cabinet ideal de consiliere. 

 

Datele de identificare se referă la următoarele aspecte: 

• universitatea 

• facultatea 

• anul de studiu 

• vârsta şi genul studentului participant 

 

În cadrul acestei investigaţii, realizate pe bază de chestionar de opinie şi 
focus-grup majoritatea itemilor au fost operaţionalizaţi în variabile statistice 
calitative, prin natura întrebărilor un număr restrâns permiţând a fi plasaţi 
pe o scală ordinală. Ca urmare, procedeele de analiză sunt cele specifice 
variabilelor calitative, determinându-se distribuţii de frecvenţe şi structuri, 
dar şi asocierea unor scale cantitative în cazurile de ierarhizare. 

Deoarece un număr de întrebări din chestionarele aplicate în cadrul acestei 
cercetări au fost comune, vom putea avea o imagine mai detaliată asupra 
activităţii de consiliere în general, dar şi asupra nevoilor de consiliere ale 
diferitelor categorii de beneficiari. 

Ancheta pe bază de chestionar s-a realizat cu participarea unui lot de 81 de 
studenţi, de la 13 universităţi. 

• Distribuţia lotului de studenţi pe principalele profiluri de studiu: 
studenţii implicaţi în investigaţia noastră urmează specializări 
aparţinând profilurilor universitar (75,30%), tehnic (12,34%) şi 
economic (9,87%). 
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• Domenii de studiu: mai mult de jumătate dintre studenţi urmează 
cursurile facultăţilor de ştiinţe sociale şi politice (53,08%), în 
special în domeniul psihologie şi ştiinţele educaţiei, unii dintre 
aceştia pregătindu-se pentru a deveni consilieri şcolari. Au fost 
înregistrate procente semnificative şi în cazul studenţilor din 
domeniile: inginerie (12,34%), ştiinţe umaniste (11,11%), ştiinţe 
economice (9,87%) şi ştiinţe juridice (8,64%). 

• Situaţie educaţională: aproape un sfert dintre studenţii participanţi 
la investigaţie sunt în anul I, înregistrându-se aceeaşi pondere a 
participării pentru studenţii din anii II, III şi IV (22,2%) şi un număr 
redus al studenţilor din anul V de studiu (4,9%). 

• Vârsta studenţilor participanţi la investigaţie: 

� 61 de persoane au vârsta cuprinsă între 19-25 de ani 
(75,30% din populaţia investigată); 

� 13 persoane cu vârsta cuprinsă între 26-35 de ani (16,04% 
dintre studenţii participanţi; 

� 5 persoane cu vârsta cuprinsă între 36- 45 de ani (6,17%). 

• Distribuţia pe sexe a subiecţilor investigaţi este următoarea: 

� feminin (67,9%) 

� masculin (32,1%) 

 

Situaţii de consiliere a studenţilor  

Prin ponderarea răspunsurilor, situaţiile de consiliere au fost clasificate de 
către studenţi, în funcţie de importanţa atribuită, după cum urmează: 

• consilierea carierei pentru alegerea studiilor şi a profesiei viitoare 
este plasată de către 36,4% dintre respondenţi pe primul loc; 

• informarea a fost menţionată de către 22,6% dintre subiecţi; 

• tehnicile de căutare a unui loc de muncă au fost semnalate de către 
18,6% dintre studenţi. 

De asemenea, se observă acordarea unor procente semnificative în cazul 
situaţiilor de consiliere psihologică (28,3%), pentru depăşirea unor 
probleme personale (autocunoaştere, disconfort psihic, rezolvare de 
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conflicte, comunicare), deşi acestea sunt situate pe locul patru, în ordinea 
rangurilor atribuite. 

Dificultăţile de învăţare (adaptare la regimul specific de învăţare în mediul 
universitar, eşec, abandon şcolar), tehnicile de învăţare eficientă, testarea 
psihologică au fost clasificate pe ultimele locuri, fiind considerate de către 
studenţi situaţiile mai puţin abordate în cadrul activităţilor de consiliere. 

În concluzie, consilierea carierei, inclusiv, tehnicile de căutare a unui loc 
de muncă, informarea şi consilierea psihologică sunt serviciile considerate 
cele mai importante de către studenţii participanţi la investigaţie, 
evidenţiindu-se astfel principalele dificultăţi cu care se confruntă aceştia şi 
pentru care solicită sprijinul consilierului. 

 

Informa ţii despre viaţa din universitate / facultate 

Studenţii sunt interesaţi să cunoască următoarele categorii de informaţii 
despre viaţa din universitate / facultate, clasificate în funcţie de importanţă, 
astfel: 

• companii, întreprinderi, unde se pot organiza stagii de practică pe 
parcursul studiilor (24,7%); 

• oferta universităţii, programe şcolare, condiţii de studiu (24,7%); 

• modalităţi de continuare a studiilor, programe de master, doctorat 
(18,5%); 

• burse şi programe de mobilităţi pentru studenţi (12,3%); 

• competenţele profesionale obţinute în urma studiilor academice 
(8,6%). 

Informaţiile considerate mai puţin importante, menţionate în ordinea 
descrescătoare a rangurilor obţinute, se referă la: formele de asociere civică 
/ politică, modalităţile de petrecere a timpului liber, cazare, masă şi 
asistenţă medicală, sistemul de credite.  

Prin urmare, principalele preocupări ale studenţilor investigaţi vizează:  

• pregătirea de tip academic, concretizată în nevoia de informare în 
legătură cu programele şcolare, condiţiile de studiu, bursele şi 
programele de mobilităţi; 
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• pregătirea pentru angajarea pe piaţa forţei de muncă prin 
intermediul participării la stagii de practică, organizate de către 
companii şi întreprinderi, ca mijloc de facilitare a tranziţiei de la 
universitate spre locul de muncă sau prin obţinerea unor informaţii 
adecvate despre calificările profesionale corespunzătoare calificării 
lor academice, pentru a dobândi o recunoaştere oficială a valorii 
rezultatelor învăţării pe piaţa muncii. 

 

Informa ţii despre piaţa muncii 

Respondenţii au clasificat în funcţie de importanţă, informaţiile necesare 
despre piaţa muncii. Mai mult de jumătate dintre studenţii implicaţi în 
investigaţie au situat pe locul întâi condiţiile de lucru şi salarizarea 
(54,5%). De asemenea, au fost atribuite procente semnificative informaţiilor 
referitoare la: responsabilităţi şi beneficii (21,3%), job-uri part-time 
(20,3%), plasare şi mediere (10,7%). Pe ultimele locuri s-au plasat 
aspectele legate de legislaţie şi protecţie socială, deoarece aceste informaţii 
nu le sunt necesare studenţilor în momentul prezent. 

În concluzie, se constată un interes sporit al studenţilor pentru cunoaşterea 
unor profiluri ocupaţionale, din perspectiva condiţiilor de lucru, 
responsabilităţilor, beneficiilor şi salarizării. De asemenea, se evidenţiază şi 
preocupările acestora pentru găsirea unui loc de muncă, cu durată parţială 
de lucru, pentru a dobândi experienţă profesională, pe parcursul studiilor 
universitare, precum şi nevoia de a apela la servicii de mediere şi plasare pe 
piaţa muncii. 

 

Surse de informare despre profesii şi formare consultate de studenţi  

Menţionăm cele mai importante surse de informare consultate de 
studenţi, în ordinea rangurilor obţinute: paginile web (rangul 1), revistele şi 
ziarele (2), pliantele (3), discuţiile cu personalul de specialitate (4), 
profilurile ocupaţionale (rangul 5). 

 
Distribu ţie  

Surse de informare 
 Total % 

Loc mediu (prin 
ierarhizarea surselor 

de informare) 
1. Pliante 73 90,1 5,93 
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2. Postere 65 80,2 4,04 
3. Profiluri ocupaţionale 64 79,0 5,30 
4. Broşuri de prezentare 64 79,0 4,84 
5. Ghiduri, lucrări de specialitate 65 80,2 4,72 
6. CD-uri, casete video 62 76,5 2,91 
7. Reviste, ziare 76 93,8 6,10 
8. Pagini web 73 90,1 6,12 
9. Discuţii cu persoane de specialitate 68 84,0 5,38 
10. Practică pedagogică 65 80,2 4,00 

 

În tabelul de mai sus se observă acordarea unor valori semnificative în cazul 
profilurilor ocupaţionale, în concordanţă cu răspunsurile la întrebarea 
referitoare la informaţiile necesare despre piaţa muncii, care arăta nevoia 
studenţilor de a avea informaţii actualizate despre condiţii de lucru, 
responsabilităţi, beneficii şi salarizare. De asemenea, se constată că 
respondenţii consultă paginile web, ca o modalitate atractivă şi rapidă de 
auto-sprijinire, în obţinerea informaţiilor necesare despre formarea 
profesională şi piaţa muncii. Important de semnalat este şi faptul că sunt 
apreciate discuţiile cu personalul de specialitate şi sunt considerate drept o 
modalitate importantă de informare. 

Studenţii au declarat că utilizează mai puţin: broşurile de prezentare, 
ghidurile şi lucrările de specialitate, posterele, practica pedagogică, 
CD-urile şi casetele video pentru obţinerea informaţiilor. Aspectele 
menţionate de studenţi oferă o imagine asupra modalităţilor de promovare şi 
asigurare a marketing-ului activităţii, folosite de consilierii din universităţi, 
precum şi asupra celor care ar trebui îmbunătăţite pentru a deveni mai 
accesibile şi atractive. 

 

Evenimente promoţionale 

Studenţii au indicat faptul că au participat la următoarele categorii de 
evenimente promoţionale, organizate de către Centrul de Informare şi 
Consiliere din universitate: târgul educaţiei (30,76%), bursa locurilor de 
muncă (17,94%), Zilele carierei (15,38%). În categoria altele au fost 
menţionate: cursul de formare cu tema În căutarea propriei cariere, la care 
au participat 34,61% dintre respondenţi şi informarea unui număr mic de 
studenţi despre programele de muncă şi călătorie, Work and Travel. 
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Participarea la programe de consiliere individuală / de grup 

Mai mult de jumătate dintre respondenţi au menţionat faptul că au participat 
la programe de consiliere individuală / de grup, în timp ce 42,0% nu au fost 
deloc implicaţi în activităţi de acest tip.  

Conform OMEC nr. 3235/2005, Serviciile de informare, consiliere şi 
orientare din universităţi au rolul „de a-i sprijini pe studenţi să ia decizii 
adecvate în structurarea propriei traiectorii de formare“. În concordanţă cu 
răspunsurile oferite la întrebarea referitoare la principalele situaţii de 
consiliere se constată nevoia de a extinde activitatea Centrelor de Informare 
şi Orientare din universităţi, pentru a veni în sprijinul unui număr mai mare 
de studenţi, care solicită participarea la activităţi de consilierea carierei, 
informare şi consiliere psihologică. 

 

Modalit ăţile de realizare a programelor de consiliere 

Se observă că participarea studenţilor la programe de consiliere, se 
realizează în forme „tradiţionale” de tipul: faţă în faţă (53,3%), de grup 
(40,0%), iar cu o pondere redusă consilierea la distanţă (6,7%). Beneficiarii 
sunt persoane cu care consilierul trebuie să desfăşoare activităţi de 
consiliere individuală pentru depăşirea unor dificultăţi personale sau 
informare / consiliere de grup pe teme legate de piaţa muncii sau tehnici de 
căutare a unui loc de muncă. Consilierea la distanţă (prin telefon sau cu 
ajutorul Internet-ului) este în momentul de faţă insuficient cunoscută şi 
utilizată în Centrele de Informare şi Orientare din universităţile din 
România. 

 

Rezultatele obţinute prin participarea studenţilor la şedinţele de 
consiliere se cristalizează pe baza următoarelor problematici, menţionate în 
ordinea frecvenţei răspunsurilor: 

• obţinerea de informa ţii  despre profesii, domenii ocupaţionale, 
locuri de muncă potrivite; 

• cunoaşterea de sine, autoevaluarea calităţilor, abilităţilor, 
aptitudinilor şi realizarea profilului psihologic; 
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• învăţarea unor tehnici de căutare a unui loc de muncă: 
prezentarea la un interviu, întrebări frecvente întâlnite pe parcursul 
derulării interviului, redactarea CV-ului; 

• cunoaşterea unor modalităţi pentru dezvoltarea personală a 
studenţilor, spre exemplu, îmbunătăţirea încrederii în forţele proprii 
sau învăţarea unor tehnici de comunicare interpersonală şi ascultare 
activă; 

• dobândirea de experienţă profesională, dezvoltarea unor atitudini 
şi comportamente profesionale, învăţarea unor tehnici, metode de 
lucru specifice consilierii (de prezentare a informaţiilor, de 
identificare a dificultăţilor clienţilor), în cazul studenţilor care se 
pregătesc pentru profesia de consilier. 

În concluzie, în acord cu rezultatele obţinute la întrebarea legată de situaţiile 
de consiliere, principalele servicii oferite studenţilor de către centrele 
specializate sunt: informarea, consilierea carierei, insistând asupra 
autocunoaşterii şi tehnicilor de căutare a unui loc de muncă şi consilierea 
psihologică, cu accent pe dezvoltare personală şi prevenirea unor dificultăţi 
ulterioare. O situaţie aparte este reprezentată de studenţii care se pregătesc 
pentru a deveni consilieri, aceştia fiind interesaţi să cunoască aspecte 
practice din acest domeniu. 

 

Colaborarea studenţi- consilier  

În cazul colaborării studenţi- consilier, apreciate drept foarte bună (42,0%) 
şi bună (16,0%), prezentăm argumentele aduse de studenţi, cu referire la 
profilul profesional şi personal al consilierului carierei. 

Comportament profesional:  

• are păreri obiective, dovedeşte profesionalism şi răbdare în 
abordarea relaţiei cu clientul; 

• are capacitatea de sistematizare a informaţiilor, fiind o persoană 
bine documentată şi motivată să lucreze din plăcere; 

• este contactat în situaţiile în care informarea individuală nu este 
suficientă, consilierul oferind informaţii pertinente în domeniile de 
interes pentru client; 

• ştie să provoace interesul clienţilor pentru activităţile de consiliere; 
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• rezultatele şedinţelor de consiliere au fost foarte bune; 

• este un model, o persoană de succes, care oferă clienţilor sugestii, 
soluţii, tehnici. 

Competenţe interpersonale: 

• este o persoană deschisă spre comunicare, căreia i se poate adresa 
orice întrebare referitoare la consiliere; 

• este o persoană empatică, uşor de contactat, care ascultă şi înţelege 
clienţii. 

Competenţe specializate de consilierea carierei: 

• acordă sprijin în recunoaşterea propriilor calităţi, interese, trăsături 
de personalitate şi îmbunătăţirea punctelor slabe, în vederea 
orientării profesionale adecvate; 

• ajută studentul în alegerea profesiei viitoare, corespunzătoare 
trăsăturilor de personalitate, facilitând şi cunoaşterea de sine; 

• oferă sfaturi adecvate, în situaţii de indecizie. 

 

Analiza acestor răspunsuri oferă indicii asupra competenţelor profesionale 
dezirabile şi calităţilor personale ale practicianului, apreciate de studenţi: 
atitudinea obiectivă (imparţialitate), capacitatea de sistematizare a 
informaţiilor, eficienţă, capacitatea de a oferi informaţii pertinente, 
capacitatea de comunicare, empatie şi ascultare activă, precum şi 
competenţele specializate, practice de consilierea carierei. 

În cazul unei colaborări studenţi- consilier, apreciate drept slabă, răspunsul 
a fost motivat astfel: „consilierul era dezorientat”. Analiza datelor scoate în 
evidenţă procente semnificative ale non-răspunsurilor (38,3%), evidenţiind 
un număr mare de studenţi care nu au fost implicaţi în activităţi de 
consiliere. 

 

Decizia pentru exercitarea unei ocupaţii după absolvirea facultăţii şi 
motivele alegerii 

Aproape două treimi dintre studenţi au indicat faptul că au luat o decizie 
legată de ocupaţia pe care o vor exercita după absolvirea facultăţii. Aceştia 
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au ordonat în funcţie de importanţă principalele motive ale alegerii acestei 
ocupaţii , după cum urmează (Tabel 14): recunoaştere profesională 
(34,8%), remuneraţie bună (25,4%), formare / dezvoltare profesională 
continuă (24,2%), dezvoltare personală: încredere în sine, iniţiativă, 
toleranţă (16,7%). Respondenţii au considerat ca fiind mai puţin importante 
în alegerea ocupaţiei criteriile legate de procentul de timp liber şi 
dezvoltarea unor relaţii interpersonale. 

 
Distribu ţie 

Motivele alegerii ocupaţiei Total % 

Loc mediu (prin 
ierarhizarea motivelor 

alegerii ocupaţiei) 
Recunoaştere profesională 66 81,5 3,70 
Remuneraţie bună 63 77,8 3,09 
Timp liber 59 72,8 1,88 
Formare profesională continuă 62 76,5 3,01 
Relaţii interpersonale 61 75,3 2,46 
Dezvoltare personală 60 74,1 2,86 

 

Motivele indicate de studenţi evidenţiază valorile profesionale care îi 
ghidează în luarea deciziei pentru exercitarea unei ocupaţii, după cum 
urmează: obţinerea unui statut profesional adecvat şi a unor avantaje 
economice, afirmarea personală şi realizarea profesională. 

 

Dorin ţa de a profesa în domeniul pentru care se pregătesc la facultate 

Un procent semnificativ (79,0%) al studenţilor participanţi la investigaţie au 
exprimat dorinţa de a lucra în domeniul pentru care se pregătesc la 
facultate. Aceştia au invocat o serie de argumente, care subliniază existenţa 
unor interese profesionale clare, motivaţia de a lucra în domeniul ales, 
nevoia de continuitate şi de a valorifica pregătirea academică iniţială. 

• Aproape jumătate dintre respondenţi au precizat faptul că: “îmi 
place să lucrez cu oamenii, sunt sigură că ştiu ce vreau, este un 
domeniu de viitor, care mă interesează, pasionează”. 

• “Cursurile facultăţii îmi oferă şansa de a profesa într-un domeniu 
căutat, de viitor sau în mai multe domenii, în care există diverse 
oferte”. 
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• A fost exprimată nevoia de continuitate: “lucrez deja în domeniu”. 

• “Profesia aleasă mă defineşte, mi se potriveşte”. 

• “Aş vrea să lucrez într-un domeniu în care este necesară pregătirea 
universitară, cu un cadru general solid”. 

În cazul răspunsurilor negative sau care evidenţiază situaţii de indecizie 
profesională (16,0%), au fost precizate următoarele motive: 

• „nehotărâre, depinde de ocaziile care vor apărea”; 

• „nu am pregătirea necesară, am nevoie de mai multă pregătire”; 

• „pe piaţă sunt puţine locuri de muncă, nu sunt posibilităţi pentru a 
lucra în domeniul ales”; 

• „am optat pentru această facultate doar pentru pregătirea 
generală, în domeniul juridic”; 

• „situaţia financiară nu îmi permite să lucrez în domeniul pentru 
care mă pregătesc la facultate”. 

Analiza acestor răspunsuri accentuează factorii care determină indecizie sau 
reorientare profesională: pregătirea profesională inadecvată realizată în 
universităţi, lipsa slujbelor potrivite cu calificarea obţinută, generată de 
incapacitatea sistemului de educaţie şi formare profesională de a se adapta 
la cerinţele pieţei muncii, interesul pentru a studia domeniul respectiv fără a 
profesa sau salarizarea necorespunzătoare în cazul unor slujbe care necesită 
pregătire academică. 

 

Proiecţia unui cabinet ideal de consiliere 

În opinia a 83,95% dintre studenţi (Tabel 16), una dintre condiţiile care ar 
trebui să existe într-un cabinet ideal de consiliere face referire la atmosfera 
caldă, prietenească, clienţii apreciind climatul securizant, bazat pe 
încredere, respect şi păstrarea confidenţialităţii informaţiilor. Alte aşteptări 
ale respondenţilor legate de cabinetul ideal de consiliere vizează: 
posibilitatea de exprimare (81,48%), oferirea unor informaţii obiective 
(74,07%) şi implicarea în activităţi de proiect sau acţiuni comunitare 
(56,79%). 
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Condiţii pentru un cabinet ideal 
de consiliere Da 

 
% Nu 

 
% 

Non- 
răspuns 

atmosferă caldă, prietenească 68 83,95 13 16,05 0 

posibilitatea de a mă exprima 66 81,48 14 18,52 1 

informaţii obiective 60 74,07 21 25,93 0 

grup de discuţii pe teme de interes 58 71,60 22 28,40 1 

instrumente de autocunoaştere 55 67,90 24 32,10 2 
activităţi de proiect, acţiuni 
comunitare 46 

 
56,79 30 

 
43,21 5 

altele: consiliere faţă în faţă 1 1,23 -  - 
altele: personal calificat, căruia să 
îi placă ceea ce face 1 

 
1,23 - 

 
- - 

Total 81 - - - - 

 

Alte deziderate menţionate de studenţi sunt: activităţile de consiliere 
individuală şi existenţa unui personal calificat. Aprecierile studenţilor aduc 
în prim plan modalităţile de ameliorare a activităţii consilierului, în funcţie 
de nevoile beneficiarilor: asigurarea unei atmosfere adecvate pentru buna 
derulare a procesului de consiliere, acordare de sprijin, încredere, valorizare 
şi implicare activă a clientului. 

 

 

Concluzii 

 

• Serviciile considerate cele mai importante de către studenţii 
participanţi la investigaţie sunt consilierea carierei, inclusiv 
tehnicile de căutare a unui loc de muncă, informarea şi consilierea 
psihologică, evidenţiindu-se astfel principalele nevoi şi dificultăţi 
cu care se confruntă aceştia şi pentru care solicită sprijinul 
consilierului. 

• Principalele preocupări ale studenţilor investigaţi vizează calitatea 
pregătirii de tip academic, concretizată în nevoia de informare în 
legătură cu programele şcolare, condiţiile de studiu, bursele şi 
programele de mobilităţi, precum şi pregătirea / informarea pentru 
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angajarea pe piaţa muncii. A fost semnalată şi nevoia de a participa 
la stagii de practică, organizate de către companii şi întreprinderi, 
ca un mijloc eficient de facilitare a tranziţiei de la universitate spre 
locul de muncă. 

• Studenţii sunt interesaţi să cunoască profilurile unor ocupaţii, din 
perspectiva condiţiilor de lucru, responsabilităţilor, beneficiilor şi 
salarizării. De asemenea, aceştia sunt preocupaţi pentru găsirea unui 
loc de muncă, cu durată parţială de lucru, pentru a câştiga bani şi a 
dobândi experienţă profesională, pe parcursul studiilor universitare.  

• Studenţii care au participat deja la şedinţe de consiliere apreciază în 
mod deosebit: activităţile de informare, cunoaştere de sine, 
învăţarea unor tehnici de căutare a unui loc de muncă, sprijinul în 
dezvoltarea personală, precum şi dobândirea unor competenţe în 
sfera managementului personal. 

• Rezultatele cercetării evidenţiază o serie de valori şi atitudini 
profesionale ale studenţilor, care îi orientează în luarea deciziei 
pentru exercitarea unei ocupaţii, precum: obţinerea unui statut 
profesional adecvat şi a unor avantaje economice, afirmarea 
personală şi realizarea profesională. 

• În ceea ce priveşte competenţele profesionale şi calităţile personale 
ale practicianului în consiliere, au fost apreciate de către studenţi: 
imparţialitatea, capacitatea de sistematizare a informaţiilor, 
eficienţa, capacitatea de a oferi informaţii pertinente, aptitudinile de 
comunicare, empatia şi ascultarea activă, precum şi competenţele 
specializate de consilierea carierei. 

• Feed-back-ul oferit de studenţi în legătură cu condiţiile care ar 
trebui să existe într-un cabinet ideal de consiliere se referă la 
aspecte, precum: asigurarea unui climat securizant, acordarea unui 
sprijin adecvat, dezvoltarea unei relaţii de consiliere bazată pe 
încredere, valorizare şi implicare activă a clientului. 

 

 

Direcţii de acţiune 
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• Reformularea politicilor şi practicilor în domeniul consilierii în 
contextul abordării învăţării pe parcursul întregii vieţi şi în relaţie 
cu politicile active de pe piaţa muncii, astfel încât acestea să 
contribuie semnificativ la dezvoltarea capitalului uman. 

• Extinderea reţelei de Centre de Informare şi Orientare din 
universităţi, conform articolului 11 al Ordinului Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării, nr. 3235/2005, pentru a susţine efortul de 
adaptare al studenţilor şi profesorilor, în contextul schimbărilor 
generate de procesul Bolonia. 

• Susţinerea prin intermediul serviciilor de consiliere a reuşitei 
universitare şi profesionale a tinerilor, în condiţiile armonizării 
structurilor învăţământului superior românesc cu cel european. 

 

 

Strategii de intervenţie 

 

• Creşterea vizibilităţii Centrelor de Informare şi Orientare din 
universităţi prin crearea şi difuzarea de către consilieri a unor 
modalităţi accesibile, atractive de promovare a imaginii, precum şi 
a unor forme inovative şi eficiente de furnizare a serviciilor. 

• Informarea studenţilor de către consilierii din universităţi în 
legătură cu implicaţiile procesului Bolonia asupra învăţământului 
superior: Suplimentul la Diplomă, modalităţile de creditare, 
echivalare şi certificare a studiilor, sistemul de credite transferabile, 
recunoaşterea şi validarea competenţelor absolvenţilor 
învăţământului superior, facilitarea mobilităţii academice. 

• Sprijinirea studenţilor în luarea deciziilor asupra propriului parcurs 
de învăţare şi traseu profesional, în contextul “reformei ofertei 
educaţionale a universităţilor pentru a asigura un învăţământ 
centrat pe student” (Ordinul MEC, nr. 3235/2005). 

• Derularea unor sesiuni de formare continuă pentru consilierii din 
universităţi pe teme precum: schimbările determinate de procesul 
Bolonia în învăţământul superior sau utilizarea unor metode care 
facilitează inserţia profesională a tinerilor, precum: CV-ul 
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European, clarificarea valorilor, bilanţul competenţelor, proiectul 
personal şi profesional, analiza SWOT, abordările de tip self help, 
tehnicile de luarea deciziei, informarea şi orientarea asistată de 
calculator. 

 

 

 

IV.5. Persoane în căutarea unui loc de muncă 

 

 

Chestionarul este structurat pe trei secţiuni: 

• Date personale pentru obţinerea informaţiilor despre situaţia 
prezentă a şomerului, perioada de timp de la intrarea în şomaj / 
pierderea locului de muncă, cauzele care au condus la intrarea în 
şomaj, profilul personal, vechimea în muncă şi genul. 

• Profilul profesional urmăreşte investigarea tipurilor de competenţe 
care sunt recunoscute şi a modalităţilor de identificare a acestora şi 
măsura în care sunt dovedite prin documente oficiale. 

• Relaţia cu consilierul vizează identificarea modalităţilor de lucru 
întâlnite preponderent cu clienţii, a celor dezirabile, a factorilor care 
au determinat sau pot să-l facă pe şomer în viitor că apeleze la 
serviciile de consiliere, aşteptările clientului în legătură cu şedinţele 
de consiliere, natura informaţiilor obţinute şi a celor dorite, sursele 
alternative de informare, natura problemelor discutate şi a nevoilor 
resimţite, utilizarea de către client a bugetului de timp disponibil şi 
despre stilul de lucru al consilierului. 

 

În ce priveşte distribuţia pe sexe, lotul de investigaţie a fost format din 
56,1% respondenţi de sex feminin, 36,8% de sex masculin, un procent mare 
nerăspunzând la această întrebare. 

 

Date personale 
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Cei mai mulţi dintre respondenţi se află în prezent în căutarea unui loc de 
muncă (82,6%), aproximativ 8,8% beneficiază de ajutor social, iar 1,8% au 
beneficiat de salarii compensatorii fiind disponibilizaţi prin ordonanţa 
22/2004. 5,3% urmează studii universitare, iar 1,8% au absolvit deja studiile 
universitare.  

 
1 şomer (în căutarea unui loc de muncă) 82,6% 
9 beneficiar de ajutor social (416/2001) 8,8% 
7 student 5,3% 
8 casnică 3,5% 
2 şomer "de lux" cu ordonanţa (22/2004) 1,8% 
4 absolventă de facultate 1,8% 

 

În majoritatea cazurilor, întreruperea activităţii la locul de muncă a fost 
iniţiată de angajator (50,9%), în 17,5% din cazuri aceasta a fost iniţiată de 
către angajat, iar pentru 3,5% dintre respondenţi de către beneficiarul 
serviciilor oferite de angajat. 

 

Profilul profesional 

În ceea ce priveşte competenţele profesionale care le sunt recunoscute 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pe primul loc se situează 
competenţele tehnice cu un procent de 24,6%. Pe locul al doilea se situează 
cele necesare în sectorul serviciilor (turism, comerţ, asigurări, frizer, 
barman) cu un procent de 11,7%, iar pe locul al treilea, având relativ 
aceeaşi pondere a răspunsurilor se poziţionează competenţele inginereşti, 
cele didactice, de comunicare, de managementul resurselor umane şi de 
conducere auto. Dacă acestea din urmă ar fi însumate cu cele din domeniul 
serviciilor, ponderea competenţelor din domeniul serviciilor s-ar situa pe 
locul doi. 

 

3 
competenţe tehnice, presupunând studii medii (operator 
chimist, bobinator, depanator, electrician, lăcătuş) 24,6% 

22 
servicii (agent turism, comerţ, asigurări, croitorie, frizer, 
barman, pirotehnist) 11,7% 

5 
competente didactice, de comunicare şi de managementul 
resurse umane 10,6% 
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1 competenţe inginereşti (studii superioare) 10,6% 
28 conducere auto 10,5% 

4 
competenţe practice, manuale (absolvirea a 7/8 clase, fără o 
calificare)  7,1% 

15 

profesionalismul (punctualitate, conştiinciozitate, 
competitivitate, seriozitate, motivare, dăruire, corectitudine, 
exactitate amabilitate, devotament, spirit critic şi inovator) 7,0% 

2 lucru în echipă 5,3% 
13 nu am competenţe profesionale 5,3% 
19 zootehnie 3,6% 
17 profil sportiv 1,8% 
14 nu ştiu 1,8% 

 

În ceea ce priveşte documentele oficiale prin care sunt recunoscute 
abilităţile clienţilor se constată faptul că cele mai multe dintre competenţe 
sunt recunoscute prin diplome (43,9%), pe al doilea loc ca pondere se 
întâlnesc competenţele dovedite prin certificate şi adeverinţe, cel mai puţin 
întâlnite fiind cele dovedite prin credite universitare şi foi matricole.  

Aceleaşi categorii de competenţe se regăsesc şi în lista celor atribuite 
exclusiv experienţei personale neconfirmate prin parcurgerea vreunei forme 
de pregătire. Cele mai întâlnite competenţele nerecunoscute prin documente 
oficiale sunt cele de organizare, management şi din domeniul serviciilor. Pe 
locul doi se situează competenţele în domeniul limbilor străine şi utilizarea 
calculatorului şi cele echivalente studiilor medii (electrician, tehnician 
instalaţii sanitare, mecanic), urmate de cele de lucru cu oamenii, de 
creştere a copiilor şi cele meşteşugăreşti şi de artizanat. 

 

Relaţia cu consilierul 

Întâlnirile de consiliere au loc în marea lor majoritate faţă-în-faţă, doar 
10,5% din sesiunile la care au participat respondenţii au fost întâlniri de 
grup. Se remarcă procentul nesemnificativ (1,8%) al sesiunilor de 
consiliere la distanţă, procent explicabil fie prin lipsa timpului disponibil, 
fie prin inexistenţa echipamentului necesar (calculator, conexiune Internet, 
acces facil la o linie telefonică etc.). Cei mai mulţi dintre respondenţi 
(82,5%) sunt mulţumiţi cu forma curentă de desfăşurare a sesiunilor de 
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consiliere, iar un procent nesemnificativ de doar 3,5% ar prefera în locul 
celor curente fie pe cele de grup, pe cele prin Internet sau faţă-în-faţă. 

Aproximativ 30% dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă nu 
conştientizează sau nu doresc să împărtăşească motivul participării la 
sesiunile de consiliere, în ciuda anonimităţii răspunsurilor la chestionar. 
Doar un procent de 21,1% îşi motivează participarea la sesiunile de 
consiliere prin propria iniţiativă, dorinţa de informare şi cunoaşterea 
existenţei serviciilor. Următoarea motivaţie ca frecvenţă (19,3%) este sfatul 
din partea prietenilor, colegilor, cunoştinţelor sau vecinilor, pe poziţia a 
treia ca incidenţă în rândul şomerilor fiind serviciile de pre-concediere. 

 

6 
cunoaşterea existenţei serviciilor, din propria iniţiativă, 
dorinţa de informare pentru o posibilă angajare 21,1% 

3 recomandarea unor prieteni, colegi, cunoştinţe, vecini 19,3% 
1 servicii de pre-consiliere, biroul de mediere 10,5% 
8 bursa locurilor de muncă 3,5% 
4 îndemnul şefului 3,5% 
10 mass-media 3,5% 
5 sugestia familiei 3,5% 
7 pliante distribuite prin poştă 1,8% 
2 păstrarea alocaţiei de şomaj 1,8% 
9 profesorul, dirigintele 1,8% 

 

Majoritatea şomerilor care au beneficiat de consiliere au recunoscut 
beneficiile sesiunilor de consiliere, recomandând şi altor persoane aflate în 
situaţii similare să apeleze la acestea. Pentru 3,5% dintre respondenţi 
sesiunea de consiliere nu a avut un efect pozitiv clar, fapt pentru care 
şomerii chestionaţi nu ar recomanda apelul la serviciile de consiliere 
persoanelor cu probleme similare. Procentul destul de însemnat de 
aproximativ 23% al şomerilor care nu au răspuns la această întrebare poate 
indica fie faptul că până în prezent aceştia nu au beneficiat de consiliere, 
întrebarea fiind ne-relevantă în cazul lor, fie posibilitatea ca procentul celor 
care nu recomandă altor persoane să fie mult mai ridicat, de până la 26,3%.  

În ceea ce priveşte aşteptări şomerilor de la întâlniri de consiliere, 
răspunsurile variază pentru fiecare variantă de răspuns astfel: cei mai mulţi 
dintre şomeri (15,8%) doresc să se informeze despre oportunităţile de 
angajare şi formare; a doua aşteptare ca pondere (14%) este cea de 
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dezvoltare personală şi autocunoaştere, restul legate de medierea muncii, 
recalificare, consultanţă pentru deschiderea unei afaceri, condiţii 
preferenţiale în acordarea de credite şi relaţii interpersonale fiind 
menţionate în medie de 7% dintre respondenţi. 

 
1 informare despre oportunităţile de angajare şi formare 15,8% 
4 dezvoltare personală, autocunoaştere 14,0% 
5 relaţii interpersonale, grup de lucru 8,8% 
2 medierea muncii, recalificare, consultanţă antreprenorială 7,0% 
3 împrumuturi în condiţii avantajoase 7,0% 

 

Aproximativ jumătate dintre cei chestionaţi apreciază informaţiile obţinute 
în sesiunile de orientare ca fiind foarte importante / utile (47,4%), un 
procent de 14% le consideră interesante şi doar un procent de 1,8% 
consideră că informaţiile obţinute nu le-au fost utile. În ce priveşte natura 
sprijinului primit, cea mai mare parte a şomerilor (47,4%) au beneficiat de 
informaţii referitoare la profesie, calificări şi oportunităţile de angajare, au 
fost instruiţi în tehnicile specifice de căutarea unui loc de muncă. Pe locul 
doi ca pondere sunt informaţiile despre oportunităţile de formare 
profesională (17,5%), urmate de activităţile de sprijin în dezvoltarea 
personală şi autocunoaştere cu 10,5%.  

 
1 orientare profesională, mediere în muncă 47,4% 
10 foarte importante 47,4% 
2 formare profesională 17,5% 
11 interesante 14,0% 
6 dezvoltare personală şi autocunoaştere 10,5% 
9 juridice 5,3% 
8 informaţii organizatorice 3,5% 
7 sfaturi de ordin moral 1,8% 
4 nu mi-au fost utile 1,8% 

  

Majoritatea şomerilor (80,7%) prezintă în plus nevoia de informare despre 
piaţa locală / regională a muncii. Un procent însemnat (28,1%) doresc 
informaţii despre oportunităţi de participare în diferite proiecte. Alte nevoi 
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de informare sunt în ordine modalităţile de atragere de fonduri (21,1%) şi 
mobilitate internaţională pentru studiu şi muncă (14.0%). 

 
1 piaţa muncii locală / regională 80,7% 
3 oportunităţi de proiecte 28,1% 
4 modalităţi de atragere a fondurilor 21,1% 
2 mobilitate internaţională pentru studiu şi muncă 14,0% 
5 cursuri 12,3% 

 

Cele mai populare surse alternative de informare pentru şomeri sunt în 
ordine: presa, televiziunea, radioul (54,4%), urmate de prieteni cu (49,1%), 
Internet (42,1%), foşti colegi de şcoală şi serviciu şi agenţii private de 
selecţie şi recrutare a forţei de muncă (35,1%). O altă sursă de informare cu 
o pondere considerabilă este dată de vecini. 

 
4 alte media (presă, TV, radio) 54,4% 
6 prieteni  49,1% 
3 Internet  42,1% 
8 agenţii private de selecţie şi recrutare a forţei de muncă 35,1% 
5 foşti colegi de şcoală şi serviciu 35,1% 
7 vecini 29,8% 
1 instituţii publice  24,6% 
2 ONG  3,5% 

 

Agenţiile de ocupare a forţei de muncă sunt instituţiile publice cele mai 
căutate de către şomeri (71,4%). La o distanţă considerabilă ca pondere se 
află cu un procentaj egal inspectoratele şcolare, bibliotecile şi primăriile , în 
timp ce poliţia şi tribunalele nu sunt considerate de către nici un şomer 
drept o sursă utilă de informare în scopul dezvoltării propriei cariere. 

Cea mai mare frecvenţă în cadrul sesiunilor de consiliere cu şomeri o au 
aspectele legate de dezvoltarea carierei proprii cu o pondere de 78,9%. 
Doar o cincime din totalul timpului sesiunilor de consiliere cu şomeri 
privesc viaţa de familie, pe ultimul loc situându-se discuţiile referitoare la 
petrecerea timpului liber. În ceea ce priveşte ponderea aspectelor resimţite 
de către şomeri ca fiind cele mai acute se constată o valorizare mai 
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puternică a aspectelor legate de viaţa de familie (57,9%), adică mai mult de 
jumătate faţă de sesiunile ţinute efectiv pe aceste probleme (19,3%) asociată 
cu o incidenţă mai scăzută a aspectelor legate de propria carieră. 

Nevoia cel mai des întâlnită în rândul şomerilor este cea de perfecţionare / 
formare profesională pentru 24,6% şi de angajare (19,3%), urmată de cea 
de asigurare a unui venit sigur şi suficient (8,8%), de recunoaştere 
profesională (în termeni de competenţe) şi de autocunoaştere (3,5%). Mai 
sunt menţionate, dar în proporţie nesemnificativă, nevoile de profesare în 
acelaşi domeniu cu studiile dobândite, de cunoaştere a tendinţelor pieţei 
muncii şi de dobândire a experienţei practice. 

 
1 cursuri de perfecţionare / formare profesională 24,6% 
4 angajare 19,3% 
6 venit sigur şi suficient 8,8% 
5 recunoaştere profesională, recunoaşterea aptitudinilor 7,0% 
3 autocunoaştere 3,5% 
7 nevoia de a lucra în domeniul pentru care m-am pregătit 1,8% 
8 de a cunoaşte în permanenţă tendinţele pieţei muncii 1,8% 
9 experienţa practică 1,8% 

 

În ceea ce priveşte integrarea pe piaţa muncii nevoia cea mai des întâlnită 
este remuneraţia adecvată pentru 59,6%, formarea profesională continuă 
(52,6%), dezvoltarea încrederii în sine, a spiritului de iniţiativă, toleranţei 
pentru 40,4%, recunoaşterea profesională pentru 33,3%, pe ultimul loc ca 
importanţă situându-se timpul liber. 

Trei sferturi dintre şomerii chestionaţi (75,4%) îşi petrec timpul în scop 
profesional (căutare de locuri de muncă, interviuri, cursuri de recalificare 
sau perfecţionare, explorarea a locurilor de muncă), în timp ce 45,6% îl 
petrec în interes personal. Se constată o superioritate procentuală a celor 
care preferă să îşi petreacă timpul liber socializându-se (aproximativ un 
sfert din totalul respondenţilor îşi petrec timpul comunicând cu persoanele 
apropiate), faţă de cei care îşi petrec timpul liber în solitudine (doar 1,8%).  

 
1 profesional 75,4% 
2 personal  45,6% 
3 comunicare şi vizite (persoane cunoscute) 24,4% 
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4 în singurătate, reflecţie 1,8% 

 

Mai concret, şomerii exprimă următoarea ierarhie a nevoilor de consiliere: 
cei mai mulţi (35,1%) au apelat la serviciile de consiliere în scopul 
schimbării locului de muncă, 19,3% au apelat în scopul alegerii şcolii 
pentru urmarea ciclului superior de şcolaritate sau a profesiei, 17,5% 
dintre răspunsuri se referă la probleme de relaţionare cu cei din jur (şef, 
colegi, beneficiari, partener de viaţă) şi dileme financiare. Sunt semnalate şi 
cazuri de imposibilitate de participare a clientului la sesiunile de consiliere 
din pricina lipsei resurselor necesare de achitarea taxei solicitate la un 
cabinet privat.  

 
3 schimbarea locului de muncă 35,1% 
1 alegerea şcolii 19,3% 
2 alegerea profesiei 19,3% 
5 probleme de relaţie  17,5% 
6 dileme financiare 17,5% 
4 rezolvarea sarcinilor curente de muncă 12,3% 

7 
dorinţa de a participa la sesiuni de consiliere neîndeplinită din 
cauza costurilor solicitate 1,8% 

8 nu am apelat 1,8% 

 

Pentru soluţionarea acestor tipuri de situaţii, şomerii apelează în cele mai 
multe cazuri la membrii familiei 68,4%, la consilieri specializaţi, în al 
doilea rând (28,1), apoi la şeful direct (24,6), la colegi. Ponderea cea mai 
scăzută o au Internet-ul, presa scrisă, televiziunea şi radioul.  

 
1 membri de familie 68,4% 
8 consilieri specializaţi 28,1% 
2 şeful direct 24,6% 
5 colegi 19,3% 
3 web 12,3% 
4 media (presă, TV, radio) 7,0% 
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Şomerii care au participat la sesiunile de consiliere apreciază în general 
foarte pozitiv activitatea consilierilor. Cele mai des menţionate calităţi ale 
consilierului sunt profesionalismul, eficienţa, informarea adecvată, 
operativitatea cu 44,9%. Pe locul doi (26,3%) ca frecvenţă se află trăsături 
personale precum amabilitatea, flexibilitatea, bunăvoinţa, urmate pe locul 
trei de interactivitate, modernitate, implicare cu 14,0%. Stilul de lucru al 
consilierului a mai fost apreciat ca deschis şi comunicativ, obiectiv, concis 
şi direct sau ca spirit de iniţiativă în anumite cazuri. 

 
3 profesionist, eficient, bine documentat, operativ 44,9% 

2 
amabil, înţelegător, calm, respectuos, de încredere, plăcut, 
conciliant, binevoitor, flexibil, prietenos 26,3% 

4 interactiv, modern, participativ, cooperant 14,0% 
6 bun ascultător, comunicativ, dispus la dialog 5,3% 
1 obiectiv, concis, direct 3,5% 
7 spirit de iniţiativă 1,8% 

 

 

Direcţii de acţiune 

 

• Dezvoltarea unui plan de măsuri pentru realizării obiectivelor 
strategice ale UE privind indicatorii care se referă la educaţia 
permanentă (de ex.: persoane înscrise în învăţământul superior şi 
diminuarea ratei şomajului). 

• Promovarea unui pachet de măsuri legislative pentru asigurarea 
mecanismelor de recunoaştere a competenţelor non-formale (de ex.: 
bilanţul competenţelor). 

• Extinderea serviciilor gratuite oferite de Centrele de Informare şi 
Consiliere Profesională din reţeaua ministerului muncii şi a 
educaţiei în zonele defavorizate, pentru asigurarea egalităţii de 
şanse de informare cu privire la oportunităţile de educaţie şi 
angajare. 

• Promovare în rândul tuturor categoriilor de public-ţintă a serviciilor 
existente, indiferent de mediul de rezidenţă sau posibilităţile 
personale de informare. 
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• Instituirea obligativităţii angajatorilor de a avea contracte cu 
serviciile de consiliere pentru asigurarea unor sesiuni periodice de 
consiliere a angajaţilor, asemeni parteneriatului cu serviciile de 
medicina muncii.  

• Dezvoltarea de măsuri care să sporească responsabilitatea 
angajatorului în ceea ce priveşte proprii angajaţi şi disponibilizarea 
acestora. 

• Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii de consiliere: 
echipamente, timp disponibil al consilierilor, mediu adecvat. 

• Creşterea ponderii şi calităţii serviciilor de informare şi orientare şi 
asigurarea acestor activităţi încă din perioada şcolarităţii mici, astfel 
încât clienţii să dobândească o imagine obiectivă despre momentul 
şi rolul factorilor de decizie în carieră. 

• Includerea în ofertele de informare şi orientare ale AJOFM a unor 
informaţii complete despre piaţa locală / regională a muncii, 
oportunităţi de participare în diferite proiecte şi oportunităţile de 
obţinere a unor facilităţi profesionale. 

• Ameliorarea managementului instituţional şi al regulamentelor de 
funcţionare în scopul utilizării adecvate a resurselor existente. 

• Clarificarea rolurilor şi competenţelor în cadrul organizaţiei şi 
implementarea de măsuri pentru o mai bună responsabilizare a 
tuturor membrilor unei instituţii. 

• Operarea de modificări în cadrul legislativ existent care 
reglementează atribuţiile şi drepturile consilierilor şcolari în scopul 
diminuării ponderii sarcinilor administrative pe care consilierul este 
obligat să le realizeze. 

• Dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a evoluţiei ulterioare a 
clienţilor şi de primire şi gestiune a feed-back-ului din partea 
acestora. 

• Trecerea de la evaluarea preponderent cantitativă a activităţii 
consilierului la cea preponderent calitativă. 

• Reducerea volumului de informaţii necesare a fi înregistrate de 
consilierii din AJOFM în programul software, doar la acele date cu 
utilitate clară în procesul consilierii. 
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• Suplimentarea numărului de consilieri sau înfiinţarea unor posturi 
de tutori de clasă care să preia sarcina de realizare a numărului 
mare de fişe psihopedagogice longitudinale (aproximativ 30 pe 
clasă) prevăzute în Aria curriculară Consiliere şi Orientare. 

• Dezvoltarea de măsuri care să permită procesului descentralizării să 
devină mai operativ şi funcţional. 

 

 

 

IV.6. Persoane încadrate în muncă 

 

 

Chestionarul administrat cuprinde 13 întrebări structurate pe două secţiuni: 
nevoi de formare profesională şi nevoi personale, completat cu întrebări 
referitoare la datele personale şi la experienţa în muncă. 

 

Problematica abordată în prima secţiune (Nevoi de formare profesională) 
vizează: 

• Motivaţia schimbării locului de muncă 

• Principalele motive ale alegerii ocupaţiei 

• Participarea la cursuri de perfecţionare profesională 

• Tipuri de cursuri urmate 

 

A doua secţiune (Nevoi personale) colectează răspunsuri cu privire la: 

• Nevoile de consiliere ale angajaţilor 

• Nevoile de informare ale angajaţilor 

• Competenţe solicitate la locul de muncă 

• Competenţe dobândite prin pregătire formală 

• Competenţe care ar trebui ameliorate 
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• Modalităţi de ameliorare a competenţelor 

• Oportunităţi de formare profesională în domeniu 

• Colaborarea cu consilierul 

• Ocazii de colaborare 

• Persoane de sprijin 

 

Datele personale oferă informaţii despre: ultima formă de şcolaritate 
absolvită, profilul / specializarea, alte calificări profesionale, competenţe 
utile la locul de muncă, genul şi vârsta respondenţilor. 

Experienţa în muncă include date despre instituţia angajatoare, profesia / 
ocupaţia, funcţia şi vechimea în muncă. 

 

Ultima form ă de şcolaritate absolvită 

Din lotul de respondenţi, mai mult de jumătate (55,8%) sunt persoane cu 
studii universitare şi postuniversitare, urmaţi de absolvenţi de liceu (28,6%) 
şi învăţământ post-secundar (14,3%). Dat fiind procentul foarte mic al 
respondenţilor absolvenţi de şcoală generală (1,4%), se deduce o lipsă de 
omogenitate a grupului ţintă pe nivele de şcolaritate, în favoarea celor cu 
pregătire superioară. 

 

Profilul / specializarea 

Respondenţii specializaţi în domeniul economic, profil managerial se 
plasează pe primul loc (37,1%). La diferenţă procentuală destul de mare 
(15,7%) se succed cei angajaţi în educaţie la egalitate de rang (15,7%) cu 
cei care deţin ocupaţii ştiinţifice. Rangul trei este ocupat de cei din 
domeniile tehnice (11,4%). Procente nesemnificative înregistrează 
respondenţii cu specializări lingvistice şi teologice, artistice şi sportive sau 
în domeniul TIC (1,4-2,9%). Aceste ponderi pot influenţa analiza de nevoi 
ale lotului pe ansamblu. 

 

Alte calificări profesionale 
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O serie de respondenţi se dovedesc dublu calificaţi, de exemplu, (12,9%) au 
şi competenţe tehnice (pe lângă specializarea de bază), sportive sau 
conducere auto (11,4%), de operare PC sau educative (10%). 

 

Competenţe dobândite, dar fără acte doveditoare  

Mulţi dintre angajaţi au dobândit competenţe pe căi informale: o cincime 
dintre chestionaţi (20%) au capacităţi manageriale (14,3%) s-au format în 
mecanică fină, telefonie mobilă sau operare PC (7,1%) şi-au cultivat 
aptitudinile artistice, creative, empatice sau de rezistenţă la stres (7,1%). Ei 
solicită, de obicei, servicii de consiliere pentru a afla modalităţile de 
certificare a acestor competenţe achiziţionate pe cont propriu (30%), la 
locul de muncă (14, 3%), la şcoală (8,6%) sau în familie (2,9%). 

 

Repartizarea pe sexe 

Două treimi (64,3%) dintre persoanele participante la anchetă sunt femei şi 
doar (34,3%) sunt bărbaţi, ceea ce se apropie, de fapt, de repartizarea pe 
sexe a populaţiei active la nivel naţional. 

 

Vârsta 

Mai mult de trei sferturi dintre respondenţi sunt tineri şi foarte tineri 
(78.6%), 10 persoane (14,3%) sunt adulţi între 36 şi 50 ani, 4 (5,7%) sunt 
angajaţi de vârsta a treia. Aceste distribuţii corelează foarte bine cu 
vechimea în muncă, unde majoritatea se grupează pe categoria 0-5 ani 
(51,4%) şi 6-10 ani (21,4%). 

 

 

Experienţa de muncă 

 

Institu ţia angajatoare 

Respondenţii sunt încadraţi mai ales în instituţii de învăţământ (20%), în 
unităţi comerciale (18,6%) şi în instituţii aparţinând autorităţilor publice 
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centrale (17,1%), celelalte instituţii ocupând procente mici (producţie – 
14,3%) sau nesemnificative. 

 

Profesia 

Polarizarea după primele trei ranguri se concentrează pe profesii 
intelectuale şi ştiinţifice (61,4%) şi pe lucrători cu studii medii din domeniul 
tehnic – educativ (10%). Demne de menţionat mai sunt meşteşugurile 
(8,6%), comerţul şi serviciile (7,1%). 

 

Poziţia de încadrare în muncă / funcţia 

Se relevă o înaltă corelaţie a funcţiilor cu profesia respondenţilor: 40 
(57,2%) deţin funcţii intelectuale şi ştiinţifice, dar ajung şi pe funcţii 
manageriale (11,5%). Lucrătorilor cu studii medii li se atribuie rangul al 
treilea (12,9%), iar funcţiilor din servicii şi comerţ, rangul următor (5,7%). 

 

Vechimea în actualul loc de muncă este un item ale cărui informaţii sunt 
previzibile pentru o majoritate de populaţie tânără investigată: 55 de 
persoane (78,6%) se află la locul de muncă de 5 ani sau mai puţin, 9 
(12,9%) de mai puţin de 10 ani, 3 depăşesc 11 ani (4,3%). 

 

Fluctuaţia pe loc de muncă  

Deşi tânără, populaţia investigată, se află deja la al doilea sau la al treilea 
loc de muncă (55,7%) sau chiar la al cincilea sau al şaselea (12, 9%); acest 
fapt exprimă tendinţa actuală de migraţie de pe piaţa muncii datorată 
dinamicii şi mobilităţii populaţiei angajate. 18 persoane foarte tinere se află 
la prima angajare (25,7%), 3 se situează la cealaltă extremă cu schimbarea 
până în prezent a 7 locuri de muncă (4,3%). 

 

 

Nevoi de formare profesională şi personale 

 

1. Motivaţia schimbării locului de muncă 
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Motivaţia pentru schimbarea locului de muncă cea mai des întâlnită în 
rândul angajaţilor este venitul obţinut (42,9%), pentru aproximativ 20% 
dintre subiecţi motivul îl reprezintă condiţiile de muncă şi formarea şi 
dezvoltarea profesională, iar pe locul trei ca pondere se situează 
insatisfacţia la actualul loc de muncă şi relaţiile de muncă (12,9%). Pentru 
ultima categorie de respondenţi se impun, prin urmare, activităţi de 
consiliere în legătură cu ameliorarea relaţiilor de muncă şi o informare 
adecvată referitoare la oportunităţile de schimbare a locului de muncă. 

 

2. Principalele motive ale alegerii ocupaţiei 

Angajaţii, în ce priveşte motivele alegerii ocupaţiei, prezintă următoarea 
ierarhie: pe primul loc recunoaşterea profesională, apoi formarea / 
dezvoltarea profesională continuă, urmată de dezvoltarea încrederii în sine, 
a iniţiativei, toleranţei, pe ultimele locuri situându-se timpul liber. Această 
ierarhie corespunde preferinţelor altor categorii de clienţi (de ex.: şomeri, 
elevi). Ca şi în cazul celorlalte categorii de clienţi se constată o atitudine 
pozitivă faţă de muncă, timpul liber fiind slab valorizat dacă slujba oferă un 
venit substanţial. 

 

3. Participarea la cursuri de perfecţionare profesională 

Se constată o proporţie echivalentă a angajaţilor care au participat la sesiuni 
de perfecţionare profesională de scurtă şi de lungă durată (45%). 

 

4. Tipuri de cursuri 

Cele mai întâlnite domenii de specializare în care respondenţii au beneficiat 
de perfecţionare profesională sunt cel economic-bancar (25,7%), educaţia 
şi domeniul tehnic (aproximativ 15%), iar cele mai rar întâlnite sunt în 
domeniul militar. 

 
Domenii de specializare Valori procentuale % 

economic-bancar 25,7 
educaţie 15,7 
tehnic 14,3 
management- formare- legislaţie 8,6 
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servicii 8,6 
medical  7,1 
armată 5,7 

 

Cei mai mulţi dintre angajaţii cu studii superioare au urmat cursurile 
învăţământului superior de stat (28,6%) şi doar 8,6% universităţi 
particulare. Cea mai mare parte urmează cursurile la zi (27,1%), o pondere 
apropiată revine celor care frecventează cursurile la distanţă (25,7%). 

 
Tipuri de cursuri din înv ăţământul superior Valori procentuale % 

a universitate de stat  28,6 
b universitate particulară  8,6 
c indiferent 2,9 
1 curs de zi  27,1 
2 deschis la distanţă 25,7 
3 frecvenţă redusă  7,1 

 

5. Nevoile de consiliere ale angajaţilor 

Principalele nevoi de consiliere menţionate de angajaţi, în funcţie de 
importanţă, sunt: 

• autocunoaşterea (24,3%) 

• comunicarea şi competenţele sociale (22,9%) 

• competenţele antreprenoriale (18,6%) 

• învăţarea unei limbi străine (14,3%) 

• securitatea şi stabilitatea (12,9%) 

• planificarea carierei (10,0%). 

 

Putem afirma că respondenţii au nevoie de sprijin specializat în ameliorarea 
capacităţii de autocunoaştere, dobândirea unor competenţe sociale, de 
comunicare şi antreprenoriale, pentru învăţarea unei limbi străine, 
asigurarea securităţii şi stabilităţii la locul de muncă sau pentru dezvoltarea 
competenţelor de planificarea carierei. Analiza datelor evidenţiază faptul că 
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18,6% dintre angajaţi au clasificat pe locul al doilea aspectele referitoare la 
învăţarea eficientă. În societatea cunoaşterii, acestea sunt competenţe cheie 
pentru reuşita personală şi profesională a oricărui cetăţean. Răspunsurile 
ilustrează principalele domenii de intervenţie (consiliere psihologică, 
consultanţă pentru iniţierea unei afaceri sau pentru alegerea unor cursuri 
adecvate de limbi străine, consilierea carierei) pentru specialistul în resurse 
umane, care vine în întâmpinarea nevoilor clienţilor. 

 

6. Nivelul de cunoaştere a limbilor străine 

Un procent semnificativ al angajaţilor implicaţi în investigaţie au un nivel 
avansat de cunoaştere a limbii engleze. Cunoaşterea limbilor străine este 
una dintre competenţele-cheie, care determină creşterea şanselor la 
educaţie, găsirea unui loc de muncă adecvat şi facilitează învăţarea pe 
parcursul întregii vieţi. De asemenea, respondenţii au semnalat preocupări 
pentru îmbunătăţirea nivelului de stăpânire a limbilor franceză şi germană. 

 

7. Nevoile de informare ale angajaţilor 

Ponderea relativ echilibrată a valorilor procentuale atribuite diferitelor 
categorii scoate în evidenţă faptul că respondenţii doresc să asimileze 
informaţii din domenii variate: oportunităţi de promovare (32,1%), 
oportunităţi de schimbare (25,0%), oportunităţi de educaţie şi formare 
profesională (24,6%), piaţa europeană a muncii (23,1%), oportunităţile de 
muncă (17,7%). Prin urmare, principalele preocupări ale angajaţilor 
investigaţi vizează dezvoltarea personală şi profesională, precum şi 
ocuparea unui loc de muncă mai bun, în spaţiul european sau naţional. 

 

8. Competenţe solicitate la locul de muncă 

Mai mult de jumătate dintre persoanele intervievate consideră că locul de 
muncă le solicită competenţele de management şi comunicare. De 
asemenea, au fost menţionate: trăsăturile psihofiziologice cu 27,1% dintre 
alegeri, competenţele de formare profesională continuă (22,9%) şi 
trăsăturile de personalitate (seriozitate, responsabilitate, conştiinciozitate), 
cu o frecvenţă de 21,4%. 
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În concordanţă cu ocupaţiile exercitate de respondenţi se observă că 
atribuţiile profesionale ale acestora vizează: asigurarea managementului 
activităţii, rezistenţa la stres, comunicarea eficientă, perfecţionarea 
profesională. 

 

9. Competenţe dobândite prin pregătirea formală 

Principalele competenţe dobândite prin pregătirea formală, în opinia 
respondenţilor, se referă la formarea profesională continuă (28,6%), 
management şi comunicare (20,0%) şi informatice (12,9%). 

 

10. Competenţe care ar trebui ameliorate 

În opinia angajaţilor, competenţele profesionale care necesită îmbunătăţire 
sunt următoarele: de management şi comunicare (27,1%), referitoare la 
dezvoltarea unor trăsături de personalitate (22,9%) şi formarea 
profesională continuă (14,3%). 

 

11. Modalităţi de ameliorare a competenţelor 

Angajaţii implicaţi în investigaţia noastră au apreciat faptul că ameliorarea 
competenţelor se poate realiza în cadru: informal (47,1%) şi formal 
(42,9%). 

 

12. Oportunităţi de formare profesională în domeniu 

Mai mult de jumătate dintre respondenţi au menţionat că deţin informaţii 
despre oportunităţi de formare profesională, în timp ce 21,4% nu au astfel 
de informaţii. 

 

13. Colaborarea cu consilierul 

Doar 30,0% dintre angajaţii intervievaţi au solicitat sprijin din partea 
consilierului, în timp ce 68,6% nu au colaborat cu acesta 

 

14. Ocazii de colaborare 
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Principalele situaţii de consiliere, în cazul angajaţilor, au vizat: consilierea 
carierei (11,4%), perfecţionarea profesională (7,1%) sau autocunoaşterea 
şi dezvoltarea personală (4,3%). 

 

15. Persoane de sprijin 

Un procent de 82,9% dintre angajaţi discută dificultăţile întâmpinate cu 
familia, în timp ce 51,4% dintre aceştia preferă prietenii, iar 37,1% 
utilizează reflecţia personală. Semnificativ este faptul că 21,4% dintre 
angajaţi solicită sprijinul specialistului consilier / psiholog pentru depăşirea 
dificultăţilor. 

 

 

Concluzii 

 

• Se constată la persoanele angajate în muncă o nevoie de sprijin 
specializat în dezvoltarea şi ameliorarea capacităţii de 
autocunoaştere, sociale, de comunicare şi antreprenoriale, pentru 
învăţarea unei limbi străine, asigurarea securităţii şi stabilităţii la 
locul de muncă, cât şi de planificarea carierei. 

• Principalele preocupări ale angajaţilor vizează dezvoltarea 
personală şi profesională, precum şi ocuparea unui loc de muncă 
adecvat, în contextul integrării României în Uniunii Europene. 

• Competenţele solicitate angajaţilor la locul de muncă vizează: 
asigurarea managementului activităţii, rezistenţa la stres, 
comunicarea eficientă şi perfecţionarea profesională. 

• În opinia respondenţilor, principalele competenţe dobândite prin 
pregătire formală sunt: informatice, referitoare la formarea 
profesională continuă, de management şi comunicare. 

• Mai mult de jumătate dintre respondenţi au menţionat că deţin 
informaţii despre oportunităţi de formare profesională, dezvoltarea 
lor profesională putându-se realiza atât în cadru formal, cât şi 
informal 
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• Principalele situaţii de consiliere, în cazul angajaţilor, au vizat: 
consilierea carierei, perfecţionarea profesională şi autocunoaşterea / 
dezvoltarea personală. 

• Cercetarea indică o disponibilitate crescută pentru muncă a 
angajaţilor dacă venitul obţinut este unul corespunzător; 
recunoaşterea şi dezvoltarea profesională reprezintă argumentele 
principale în schimbarea locului de muncă, timpul liber fiind un 
factor mai rar întâlnit. 

 

 

Direcţii de acţiune şi strategii de intervenţie 

 

• Dezvoltarea unor politici naţionale pentru asigurarea condiţiilor de 
recunoaştere a competenţelor dobândite în cadru non-formal şi 
informal. 

• Includerea în fişa postului consilierului a atribuţiei de informare a 
angajaţilor în legătură cu posibilitatea recunoaşterii competenţelor 
şi cu modul cum îşi pot valorifica achiziţiile dobândite pe tot 
parcursul individual de educaţie şi formare profesională. 

• Promovarea vizibilităţii serviciilor de consiliere şi orientare, 
inclusiv în rândul persoanelor angajate, pentru ameliorarea relaţiilor 
de muncă ale acestora şi/sau a re-orientării profesionale. 

• Conştientizarea angajaţilor asupra importanţei motivaţiei intrinseci 
profesionale în alegerea unui loc de muncă pentru a contrabalansa 
puternica motivaţie financiară; în caz contrar, apar situaţii frustrante 
în care angajaţii sunt nevoiţi să muncească pentru un venit 
insuficient din lipsa altor oportunităţi de angajare. 

• Promovarea unei informări comprehensive şi relevante a 
absolvenţilor, şomerilor sau angajaţilor care doresc să îşi schimbe 
locul de muncă în funcţie de oportunităţile de angajare existente în 
ţările Uniunii Europene. 

 

 



 156 

 

IV.7. Consilieri din companii private 

 

 

Chestionarul aplicat inspectorilor de resurse umane / consilierilor din 
companii a cuprins 34 de întrebări, structurate pe următoarele tematici:  

• profil profesional (24 întrebări), 

• relaţia cu beneficiarii (6 întrebări),  

• personalitatea consilierului (4 întrebări).  

 

Întrebările referitoare la profilul profesional  au vizat pregătirea iniţială şi 
continuă a consilierilor (competenţele necesare, modalităţile de dobândire a 
acestora, nevoi de formare, dacă practicienii sunt informaţi cu privire la 
sursele sau oportunităţile de formare), activitatea în echipă şi reţea, 
instrumente şi echipamente utilizate în activitatea curentă. 

Întrebările referitoare la relaţia cu beneficiarii au vizat tipurile de clienţi 
care solicită servicii de consiliere, situaţiile specifice pentru care aceştia 
solicită ajutorul profesionistului, nevoile de informare ale clienţilor, 
modurile de interacţiune cu clienţii, feed-back-ul primit de la aceştia. 

Întrebările referitoare la personalitatea consilierului au vizat definirea 
misiunii profesionale, identificarea motivelor pentru care a fost aleasă 
profesiunea de consilier, prezentarea obstacolelor întâlnite în activitatea de 
consiliere, activitatea de cercetare personală (crearea / adaptarea unor 
instrumente de lucru şi impactul acestora asupra beneficiarilor), nevoile 
consilierului în momentul prezent. 

De asemenea, în chestionar au fost incluşi 7 itemi care să ofere informaţii 
cu privire la datele personale (gen, vârstă) şi experienţa profesională 
(instituţia angajatoare, profesia, funcţia, vechimea în muncă, vechimea la 
actualul loc de muncă). 

Lotul de subiecţi care au răspuns la chestionar a cuprins 15 persoane din 
judeţele pilot. Atunci când, pe parcursul acestui capitol vom utiliza 
termenul de „respondenţi” sau cel de „consilieri din mediul privat incluşi în 
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cercetare” vom avea în vedere numai răspunsurile oferite de cei 15 
practicieni din mediul privat. 

Considerăm că numărul mic al subiecţilor incluşi în lotului intervievat nu 
permite, desigur, generalizarea răspunsurilor la întreaga categorie 
profesională a consilierilor din mediul privat, dar de oferă o imagine cu 
privire la câteva aspecte al activităţii acestora. Menţionăm că nu există, 
până în momentul de faţă, o altă cercetare asupra acestei categorii 
profesionale. 

De asemenea, va fi interesant să comparăm rezultatele obţinute în urma 
aplicării chestionarelor pe acest lot cu rezultatele obţinute pe lotul de 
consilieri care lucrează în sistemul public (consilieri din reţelele 
Ministerului Educaţiei şi Ministerului Muncii). Deoarece un număr de 
întrebări din cele două chestionare aplicate lotului de consilieri din 
companii private şi celui de consilieri din sistemul public au fost comune, 
vom putea avea o imagine mai detaliată asupra activităţii de consiliere în 
general, dar şi asupra similitudinilor / diferenţelor pentru cele două loturi, în 
funcţie de criteriul „mediu de muncă stat-privat”. 

 

În funcţie de repartizarea pe sexe a respondenţilor, numai un sfert dintre 
aceştia (26,7%) sunt bărbaţi, ceea ce confirmă ponderea mare a femeilor 
(73,3%) implicate în activităţi de educaţie / sprijin în general şi de 
consiliere în special, indiferent de mediul de lucru (public sau privat). 

 

În funcţie de profesie, majoritatea respondenţilor (80%) au pregătire de 
bază în domeniul ştiinţelor socio-umane (psihologia, asistenţa socială), ceea 
ce confirmă profesionalizarea activităţii de consiliere şi importanţa 
pregătirii ini ţiale în domeniul cunoaşterii omului. Aproximativ 13% dintre 
respondenţi au o pregătire de bază în domeniul economie-matematică şi 6% 
în management. 

Datele cu privire la încadrarea în muncă evidenţiază poziţii în 
departamentele de resurse umane din companii (33%), practicieni în aria 
psihologiei, logopediei (25%), inspectori în cadrul departamentelor de 
informare şi consiliere profesională din ANOFM / AJOFM (20%) şi 
directori de instituţii şi companii (6%). 
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80% dintre respondenţi au vârste cuprinse între 20 şi 35 de ani, ceea ce 
confirmă numărul mare al tinerilor implicaţi în activităţi de consiliere şi 
statutul relativ recent consolidat al consultantului din domeniul resurselor 
umane. 

În funcţie de vechimea în muncă, 47% dintre respondenţi sunt la începutul 
carierei (cu vechime în muncă de maxim 5 ani), 32% au o vechime de 6-10 
ani şi procente mici de 6% au vechime în muncă de 11-15 ani, 16-24 ani sau 
peste 25 de ani.  

În funcţie de vechimea la actualul loc de muncă 92% dintre respondenţi 
au o vechime cuprinsă între 1 şi 5 ani, numai 8% au vechimea de 6-11 ani. 
Din lotul de subiecţi intervievaţi nu au făcut parte respondenţi cu vechime 
la actualul loc de muncă mai mare de 11 ani. 

 

 

1. Formarea iniţială şi continuă a consilierilor 

 

• competenţele profesionale solicitate în activitatea de consiliere 

86,7% dintre respondenţi au identificat competenţele de comunicare ca fiind 
maximal solicitate în activitatea curentă şi le-au acordat în acest sens locul 
întâi), dar şi lucrul în echipă (46,7% dintre respondenţi acordat acestei 
competenţe tot locul întâi). Competenţelor de proiectare şi de management 
sunt le sunt atribuite locul doi de către 46,7% respectiv 40% dintre 
respondenţi, în timp ce competenţele didactice nu sunt considerate a fi 
foarte solicitate (sunt clasate pe locul următor). 

 
Valori procentuale % 

Competenţele profesionale în consiliere 1* 2* 3* 
comunicare 86,7 6,7 6,7 
lucru în echipă 46,7 26,7 13,3 
management 26,7 40,0 20,0 
proiectare 26,7 46,7 13,3 
didactice 13,3 33,3 40,0 

* (nivel 1= maxim, nivel 2= mediu, nivel 3 = minim) 
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• modalitatea de achiziţionare a competenţelor solicitate de 
activitatea de consiliere 

Răspunsurile respondenţilor au subliniat faptul că anumite competenţe au 
fost bine dobândite prin procesul de formare iniţială. Astfel, pentru 
competenţele de comunicare şi de lucru în echipă, 74,3% respectiv 60% 
dintre respondenţi au acordat nivelului de achiziţionare a acestor 
competenţe prin formare iniţială locul întâi. Competenţele de management 
şi proiectare au fost slab dobândite prin formare iniţială (20% dintre 
respondenţi au acordat locul întâi şi 33,3%, respectiv 40% locul doi). 
Competenţele didactice au putut fi achiziţionate prin formare iniţială, însă 
numai 6,7% au acordat locul întâi, cele mai multe răspunsuri (60%) au 
acordat locul doi nivelului achiziţionării acestei competenţe. 

 

• competenţe care v-ar face un consilier mai bun 

Peste jumătate (53,4%) dintre respondenţi au specificat competenţe de 
management (lucru în echipă, organizatorice, comunicare, proiectare, 
mediere, managementul timpului), 40% au menţionat abilităţile de învăţare 
continuă (abilitatea de a obţine informaţii, cunoştinţe despre studiul 
grupului, devianţă, urmarea unor specializări postuniversitare, realizarea 
schimburilor de experienţă). Un procent de 26,7% consideră că ar deveni un 
consilier mai bun dacă şi-ar dezvolta competenţele de relaţionare cu 
clientul (empatie, orientare spre client, creativitate) şi un procent mic 
(6,7%) consideră că dotarea mai bună a cabinetului i-ar face consilieri mai 
buni. 

Remarcăm faptul că majoritatea respondenţi consideră că abilităţile şi 
competenţele de management i-ar face profesionişti mai buni. De asemenea, 
considerate importante sunt şi competenţele de învăţare continuă, dar şi 
cele de relaţionare cu clientul. 

Competenţele care i-ar face pe consilieri mai buni profesionişti pot fi 
achiziţionate, conform răspunsurilor respondenţilor, fie informal, fie formal. 
Remarcăm totuşi ponderea mai mare cu aproape 6 procente a răspunsurilor 
care susţin achiziţionarea competenţelor pentru un consilier mai bun pe cale 
informală (60% pe cale informală faţă de 53,3% pe cale formală). 

Putem concluziona din răspunsurile obţinute la cele două întrebări că 
abilităţile şi competenţele care i-ar face consilieri mai buni (management, 
învăţare continuă, relaţionare cu clientul), în opinia respondenţilor, pot fi 
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dobândite atât formal, cât şi informal, dar cu şanse mai mari de 
achiziţionare pe cale informală. 

 

• competenţele deţinute şi nevalorificate îndeajuns 

Deşi deţin competenţe de management (iniţiativă, creativitate, lucru în 
echipă, capacitate de decizie, comunicare, proiectare - menţionate de mai 
mult de jumătate dintre respondenţi (50,9%), competenţele ştiinţifice 
(statistică socială, psihologie socială- menţionate de un procent de 13,3% de 
respondenţi) şi abilităţile didactice - amintite de un procent mic de 6,7%, 
consilierii din companii private consideră că nu le valorifică îndeajuns. 
Putem explica acest fapt prin specificul activităţii de consiliere individuală 
(menţionată ca activitate dominantă într-o întrebare anterioară) care este 
centrată mai mult pe oferirea ajutorului direct şi pe activităţi practice cu 
clienţii decât pe management, informare, cercetare ştiinţifică sau activităţi 
pedagogice / didactice.  

 

Totuşi, consilierii simt nevoia valorificării mai înalte a acestor abilităţi, iar 
printre modalităţile propuse, 26,6% identifică mediul de lucru (deschis, 
facilitator şi mai puţin tradiţionalist), timpul şi lărgirea ariei de activităţi. 
20% dintre respondenţi au considerat că formarea continuă ar putea fi o 
modalitate adecvată de valorificare a acestora (reactualizarea cunoştinţelor 
în domeniu, studii şi cercetări, înţelegerea relaţiilor interumane), 20% au 
considerat că un management mai bun (delegarea responsabilităţilor, 
abilităţi organizatorice), iar 6,7% au considerat că situaţiile critice (punerea 
în faţa unui fapt de gravitate mare) i-ar constrânge să îşi utilizeze şi să-şi 
valorifice mai bine competenţele. 

 
Exemple de incidente critice din activitatea de consiliere (prezentări 
ale respondenţilor): 

• În cadrul unui program de implementare a unui nou sistem de 
evaluare, o parte a echipei a înţeles „pericolul” evaluării 
performanţelor personale şi a boicotat procesul de implementare. 

• O persoană aflată în stare de ebrietate nu doreşte să accepte 
serviciile de informare şi consiliere. 

• Conflict grav între angajaţi. 
• Accident de muncă - a fost nevoie de o intervenţie pentru 
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diminuarea emoţiilor negative cauzate de traumă. 
• Motivaţia extrinsecă a beneficiarului pentru a veni la consiliere 

(vine la consiliere pentru “ca aşa trebuie”). 
• Lipsa de responsabilitate şi consideraţie a colegelor faţă de alţi 

profesionişti. 
• Contestarea rezultatului expertizei psihologice de către clienţi cu 

tulburări psihice (atunci când este declarat inapt pentru anumite 
ocupaţii şi sisteme de muncă). 

• Nemulţumiri legate de insuficienţa posturilor sau de încadrare. 

 

• nevoi de formare ale consilierilor 

Răspunsurile au reliefat faptul că nevoile profesionale ale consilierilor din 
companii private se îndreaptă cu preponderenţă spre cursuri de scurtă 
durată (66,7%), de preferinţă studii postuniversitare (46,7%), sub forma 
învăţământului deschis la distanţă (40%). Remarcăm nevoia de implicare în 
activităţi de scurtă durată, de specializare / aprofundare într-un anumit 
domeniu şi care să nu necesite prezenţa faţă în faţă. 

Aceste date vin să susţină realitatea unei profesii care necesită formare şi 
învăţare continuă, în primul rând pentru aprofundarea / actualizarea 
pregătirii de bază. Cercetarea, studiile de licenţă (o a doua facultate / 
re-specializare), studiile de lungă durată sau cursurile la zi nu mai sunt 
atractive, explicabil prin faptul că întreruperea de lungă durată şi absenţa de 
la locul de muncă, chiar dacă de fac în scopul instruirii, ar putea avea mai 
degrabă consecinţe negative decât beneficii pentru consilieri (angajatorii 
doresc persoane specializate, dar care să nu îşi întrerupă activitatea în cadrul 
companiei). 

Tipul instituţiei (stat-privat) nu reprezintă un criteriu important de selecţie 
pentru formare. 

 

• surse de formare pentru consilieri 

Respondenţii au ca surse de informare, în proporţie de 46,7%, instituţiile de 
învăţământ superior / postuniversitare. Acelaşi procent au menţionat pentru 
organizaţii şi companii private (care oferă formare). 13,3% dintre 
respondenţi sunt informaţi despre surse de formare virtuale, iar un procent 
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de 6,7% preferă studiul individual sau cursurile oferite de organizaţii 
acreditare (de ex.: Consiliul Psihologilor din România). 

 
Surse de formare Valori procentuale % 

instituţii de învăţământ superior / postuniversitare 46,7 
organizaţii private (de formare) 46,6 
mediul virtual 13,3 
organizaţii de acreditare 6,7 
studiu individual 6,7 

 

Constatăm procentul mare obţinut de instituţiile de învăţământ superior ca 
furnizori de formare în domeniul consilierii, precum şi cursurile oferite de 
companii private. Învăţarea la distanţă şi mediul virtual vin să completeze 
informarea respondenţilor cu privire la surse de formare. 

 

• oportunit ăţi de formare pentru consilieri 

Un număr mare de respondenţi (73,3%) cunosc surse de formare în 
domeniu şi acelaşi procent a participat la întâlniri profesionale în ultimul 
an, ceea ce confirmă nevoile de formare permanentă ale consilierilor din 
companii, precum şi concordanţa între informare cu privire la oportunităţile 
de formare şi punere în practică (participarea efectivă la formare continuă). 

Astfel, la activităţi de perfecţionare (instruire, cursuri sau schimburi de 
experienţă) au participat aproape jumătate dintre respondenţi. Urmează 
participarea la sesiuni de comunicare, seminarii şi conferinţe (frecventate 
de 33,3%) şi de întâlniri de consultanţă (26,7% dintre respondenţi). Alte 
întâlniri profesionale menţionate au fost, în ordinea importanţei: întâlniri de 
contractare (13,3%), burse de locuri de muncă pentru elevi şi studenţi 
(6,7%) sau comisii de muncă (6,7%). 

Întâlnirile profesionale la care au participat consilierii din companii au fost 
organizate de centre de formare continuă (73% dintre respondenţi), 
universităţi (60%) sau ONG-uri (40%). 

Remarcăm implicarea mare a respondenţilor în activităţi de formare / 
informare în domeniul de specialitate, organizate fie de instituţii 
universitare, fie de centre de formare. Aceste rezultate sunt în concordanţă 
cu răspunsurile respondenţilor privind motivele alegerii profesiei de 



 163 

consilier şi anume nevoi de dezvoltare personală şi profesională, precum şi 
de stabilire de contacte şi relaţii. 

 

• informa ţii care sunt greu accesibile sau lipsesc consilierilor 

Activitatea consilierilor din companii este îngreunată de lipsa informaţiilor 
despre mobilitate pentru studiu sau muncă (80% dintre respondenţi 
menţionează lipsa sau accesul greu la astfel de informaţii). 66,7% dintre 
respondenţi resimt lipsa sau accesul greu la informaţii despre modalităţi de 
atragere a fondurilor, 60% nu au informaţii despre oportunităţile de 
proiecte. Un procent de 20% dintre respondenţi au nevoie de mai multe 
informaţii despre piaţa muncii locală / regională în timp ce 13,3% nu au 
informaţii despre cursuri în domeniu. 

Îmbunătăţirea accesului la aceste informaţii se poate face, în opinia a mai 
mult de jumătate dintre respondenţi prin efort personal de informare 
constând în parcurgerea materialelor informative, căutarea resurselor pe 
Internet sau participarea la activităţi de informare. Circa un sfert (26,6%) 
consideră că transparenţa informaţiilor  (publicitate, mediatizare, 
organizarea şi gestionarea mai bună a informaţiilor prin crearea unui birou / 
oficiu / centru) ar conduce la accesul mai bun al profesioniştilor la 
informaţii de specialitate. 

 

 

2. Munca în echipă, reţeaua şi instrumentele utilizate în consiliere 

 

• relaţia cu colegii de specialitate şi munca în reţea 

Aproape jumătate dintre respondenţi (46,6%) consideră că au învăţat de la 
colegii de specialitate abilităţile de a fi manageri mai buni (lucru în echipă, 
tranşarea clară a atribuţiilor, responsabilitate, obiectivitate, proiectare, 
organizare). Alte aspecte pozitive identificate la colegi şi menţionate fiecare 
de către un procent de 26,7% dintre respondenţi au fost abilităţile sociale 
(oferirea de consultaţii, discuţii, comunicare, negociere, relaţionare cu 
clienţii), calităţile personale (autocontrol, răbdare, suport emoţional, 
empatie) şi formarea continuă practicată de colegi (informaţii noi în 
domeniu, pregătire continuă, tehnici de instruire). 
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Ca aspectele negative ale colegilor au fost menţionate de către 20% dintre 
respondenţi punctele slabe (invidie, auto-suficienţă, lentoare în reacţii), şi 
cu ponderi egale abilităţile reduse de comunicare, existenţa prejudecăţilor  
şi nevalorificarea resurselor (6,7%). 

Colaboratorii consilierilor din mediul privat cel mai des menţionaţi în 
răspunsurile respondenţilor sunt chiar membrii organizaţiei din care fac 
parte (colegii de la mediere / informare, şefii / conducerea, alţi membri ai 
organizaţiei, în proporţie de 80%), ceea ce indică o bună inserţie 
profesională a consilierului, o bună relaţionare cu membrii şi conducerea, o 
bună conlucrare pentru rezolvarea situaţiilor-problemă apărute în 
organizaţie. 

În proporţie de 26,7% consilierii colaborează cu medici şi psihologi din 
sistemele de sănătate (medici, psihiatri, psihoterapeuţi), 20% dintre 
profesionişti colaborează cu firme de acelaşi profil şi reprezentanţi ai 
departamentului resurse umane ai firmei beneficiare. Un procent mic de 
consilieri din mediul privat (6,7%) colaborează cu diferite ONG-uri sau 
accesează resurse direct de pe Internet (6,7%). 

 

• echipamente şi auxiliare utilizate 

Aproape trei sferturi (73,3%) dintre respondenţi declară că utilizează în 
activitatea de consiliere mijloace TIC (PC / laptop, imprimantă, alte 
echipamente de comunicare, proiector, casete video), 46,7% utilizează 
instrumente specifice (baterii de teste, teste de limbaj sau chestionare), 
26,7% se folosesc materiale informative scrise (de ex.: mape cu informaţii, 
broşuri, pliante, afişe, profile ocupaţionale, COR), iar 26,7% utilizează alte 
rechizite (flipchart, oglindă, jocuri, povestiri, cărţi, fişe de lucru). 

Constatăm utilizarea mare a mijloacelor ICT în activităţile de consiliere 
individuală şi de grup (conform unui răspuns anterior, respondenţii au spus 
că nu utilizează metoda consilierii la distanţă decât în mică măsură), ceea ce 
aduce un plus de inter-activitate activităţilor directe cu beneficiarii. 
Remarcăm, de asemenea, îmbinarea metodelor obiective de cunoaştere a 
resurselor şi abilităţilor personale (teste, chestionare) cu metode ce 
presupun utilizarea diverselor rechizite (învăţare experienţială) şi cu 
utilizarea metodelor de planificare şi dezvoltare a carierei (ex.: profile 
ocupaţionale). În corelaţie cu răspunsul respondenţilor la întrebarea care 
viza situaţiile pentru care se prezintă clienţii la consiliere, putem 
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concluziona că există o diversitate de instrumente utilizate şi o mare 
profesionalizare şi adaptabilitate a consilierului la cerinţele fiecărui caz în 
parte. 

 

• crearea / adaptare instrumentelor de consiliere 

În ceea ce priveşte crearea sau adaptarea unor instrumente de consiliere, 
jumătate dintre respondenţi s-au implicat într-o astfel de activitate: 40% 
dintre respondenţi au creat teste / chestionare, 20% postere sau fişe, 13% 
pagini web şi un procent mic (6,7%) au dezvoltat un forum de discuţii. 
Instrumentele create au fost primite foarte bine sau bine de către majoritatea 
dintre beneficiari (consideră 60% dintre respondenţii implicaţi în cercetare). 

 

3. Relaţia consilierului cu beneficiarii 

 

• cine sunt clienţii serviciilor de consiliere din mediul privat 

40% dintre respondenţi au menţionat angajaţii firmelor, 26,6% dintre 
respondenţi au specificat adulţii / persoanele în căutarea unui loc de muncă, 
13,3% oferă servicii pentru voluntari sau cadre didactice, alţi 13,3% se 
ocupă de persoane bolnave sau beneficiari din Direcţia Generală pentru 
Asistenţa şi Protecţia Copilului - DGASPC), în timp ce 7% au ca beneficiari 
companii (marketing, distribuţie, producţie). 

Constatăm preponderenţa adulţilor (angajaţi sau şomeri) ca principali 
beneficiari ai serviciilor de consiliere din mediul privat. 

De asemenea, putem clasifica beneficiarii în două categorii: 

• persoane / instituţii în dificultate, caz în care serviciile de consiliere 
sunt solicitate pentru ameliorarea problemelor deja existente la 
nivel individual sau instituţional (adulţi în căutarea unui loc de 
muncă, bolnavi, companii care solicită servicii de consiliere); 

• persoane / instituţii care utilizează serviciile de consiliere pentru 
optimizarea activităţii (consiliere pentru angajaţi, colegi, membrii 
organizaţiei şi familiile lor, consiliere ca serviciu complementar 
beneficiarilor DGASPC – caz în care serviciile de consiliere au un 
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rol pro-activ, de facilitator al interacţiunilor în cadrul instituţiei şi, 
putem presupune, de creştere a motivaţiei şi eficienţi muncii). 

 

• forme de interacţiune cu clienţii 

Constatăm utilizarea pe scară largă a formelor „tradiţionale” de consiliere 
(faţă în faţă şi de grup) şi o pondere mai mică a consilierii la distanţă. Toţi 
respondenţii (100%) au specificat consilierea individuală, din care 73% au 
menţionat şi consilierea de grup, iar 20% consilierea la distanţă. Acest lucru 
poate fi interpretat prin necesitatea implicării directe a consilierului din 
instituţii private în ameliorarea problemelor existente sau optimizarea 
relaţiilor de muncă, beneficiarii fiind persoane cu care consilierul trebuie să 
desfăşoare activităţi concrete (fie consiliere faţă în faţă pentru problemele 
concrete ale angajatului sau ale celui care caută un loc de muncă, fie 
formare / consiliere de grup pe teme de comunicare, relaţionare, team 
building). Consilierea la distanţă (prin telefon sau Internet - ca cele mai 
frecvente forme) este încă un domeniu în dezvoltare în România. 

 

• situaţiile în care clienţii solicită consiliere 

Cele mai multe situaţii de consiliere au fost cele în care clienţii au solicitat 
sprijinul pentru securitatea şi stabilitatea personală sau a altora, 
dobândirea sau dezvoltarea competenţelor sociale / de comunicare, 
autocunoaşterea (interese, aptitudini, stil de învăţare), rezolvarea 
conflictelor şi planificarea carierei. Mai rar clienţii au solicitat servicii de 
consiliere pentru ameliorarea stilului de viaţă, dezvoltarea competenţelor 
antreprenoriale, dezvoltarea unor competenţe de învăţare eficientă şi de 
utilizare a calculatorului. Situaţiile pentru care s-a solicitat foarte rar 
consiliere au fost: dezvoltarea creativităţii, a exprimării artistice, a ritmului 
şi mişcării precum şi învăţarea unei limbi străine. 

 

Constatăm că principalele situaţii în care clienţii (adulţi) solicită consiliere 
se referă la intervenţii pentru ameliorarea calităţii vieţii personale şi a 
relaţiilor cu ceilalţi, dar şi la situaţii de planificare şi dezvoltare a carierei 
(găsirea unui loc de muncă, informaţii privind cursurile de formare continuă 
etc.). Aceasta datorită faptului că specificul vieţii de adult reclamă inserţie 
profesională reuşită şi întemeierea unei familii, cu alte cuvinte dezvoltarea 
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abilităţilor specifice şi mai puţin centrarea pe activităţi de învăţare (învăţare 
eficientă, limbă străină, calculator, competenţe antreprenoriale). 

Interesul pentru consiliere în activităţi artistice este extrem de scăzut, 
deoarece majoritatea activităţilor pe care angajaţii companiilor le desfăşoară 
nu presupun componente de ritm şi mişcare sau nu necesită un grad crescut 
de creativitate. 

 

• feed-back de la clienţi 

80% dintre respondenţi declară că, de regulă, primesc feed-back pozitiv de 
la clienţi (apreciere, feed-back foarte bun, raportat la încadrarea cu succes în 
muncă a beneficiarilor). Surprinzător este faptul că aproape jumătate dintre 
respondenţi (40%) declară că primesc feed-back negativ, iar un procent mic 
(6,7%) nu primesc deloc feed-back. Constatăm astfel că deşi există multe 
cazuri în care consilierul a fost performant şi clientul a fost mulţumit de 
serviciile primite, există şi cazuri de eşec, în care feed-back-ul clienţilor e 
negativ, cazuri care pun în discuţie performanţa şi eficienţa muncii 
consilierului.  

Deoarece răspunsurile privind obstacolele în consiliere au pus în evidenţă, 
în principal, factori de sistem sau de natură umană, putem atribui eşecurile 
(cazurile în care s-a primit feed-back negativ) fie factorilor externi (dotări 
materiale necorespunzătoare, fişa postului care nu specifică foarte clar 
atribuţiile consilierului) fie factorilor umani (de ex.: atitudinea refractară a 
clientului, slaba pregătire a consilierului pentru rezolvarea unor cazuri mai 
speciale). Există cu siguranţă şi cazuri care nu pot fi soluţionate, însă se 
impune efort mai mare de adaptare a consilierului la mediul de lucru mai 
puţin favorabil, pregătirea continuă pentru dezvoltare profesională, 
sensibilitate la problemele personale ale clientului. 

 

• nevoi de informare ale clienţilor 

Dintre informaţiile solicitate de către clienţi, oportunităţile de promovare în 
domeniul în care îşi desfăşoară activitatea au constituit o nevoie dominantă 
(consilierii au identificat această nevoie de informare ca fiind cea mai acută 
la clienţi şi au clasat-o pe locul întâi). Următoarele tipuri de informaţii 
solicitate au fost, în ordine, informaţii despre oportunităţile de muncă (locul 
doi), oportunităţile de educaţie şi formare profesională (locul trei) şi 
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servicii sociale disponibile (sănătate, îngrijire / recuperare, timp liber etc. - 
locul patru). Mai puţin solicitate au fost informaţiile despre oportunităţile de 
schimbare a locului de muncă (locul cinci), piaţa muncii din România 
(locul şase), iar cele mai puţin solicitate au fost informaţiile despre piaţa 
muncii europeană (ultimul loc în clasamentul celor mai solicitate informaţii 
de către clienţi).  

Aceste date trebuie interpretate ţinând cont de categoriile de clienţi care au 
solicitat consiliere. Astfel, deoarece beneficiarii sunt preponderent adulţi 
angajaţi, dar şi şomeri sau persoane în căutarea unui loc de muncă, 
considerăm îmbucurătoare preocuparea majoră a acestora pentru 
identificarea oportunităţilor de promovare în acelaşi domeniu, de învăţare şi 
formare continuă. Ipoteza unei forţe de muncă stabile, care doreşte să îşi 
găsească un loc de muncă în ţară şi să se perfecţioneze este susţinută şi de 
lipsa de interes pentru schimbarea locului de muncă, pentru dinamica pieţei 
muncii naţionale şi europene (cercetarea a fost făcută cu un an înaintea 
aderării la UE). Este uşor de anticipat că va exista o creştere masivă a 
solicitărilor cu privire la piaţa muncii europene după aderarea României la 
comunitatea ţărilor europene, odată cu diminuarea / dispariţia restricţiilor şi 
condiţiilor birocratice pentru munca în străinătate. 

 

 

4. Personalitatea consilierului 

 

• motivele alegerii profesiei de consilier 

Dintre motivele pentru care a fost aleasă profesia de consilier pe primul loc 
se situează dezvoltarea personală (încredere în sine, iniţiativă etc.). Aceasta 
a fost desemnată de 61,5% dintre respondenţi ca fiind cea mai importantă 
motivaţie pentru alegerea profesiei. În urma acestui răspuns, putem 
interpreta alegerea profesiei de consilier în două modalităţi: 

• alegerea profesiei s-a făcut datorită posibilităţilor de optimizare a 
propriei persoane (de unde am putea deduce că anumite tipuri de 
personalităţi se îndreaptă spre anumite profesii ca modalitate de 
self-care: astfel, spre consiliere se îndreaptă persoane cu mai puţină 
încredere în sine, fără iniţiativă etc. deoarece profesia de consiliere, 
prin specificul, ei creează condiţiile de cunoaştere / informare 
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asupra fiinţei umane şi ca atare conduce spre ameliorare / 
dezvoltare personală) sau dimpotrivă, o variantă mai optimistă; 

• spre alegerea profesiei de consilier s-au îndreptat acele persoane 
care dispuneau deja de abilităţile specifice (încredere în sine, 
iniţiativă etc.) şi care au găsit, astfel, cadrul oportun pentru 
valorificarea şi punerea lor în practică. Rămâne ca cercetări viitoare 
să aprofundeze relaţia dintre tipul de personalitate, motivaţia 
alegerii profesiei şi abilităţile concrete solicitate de respectiva 
profesie. 

 

Al doilea motiv de alegere a profesiei de consilier îl reprezintă formarea şi 
dezvoltarea profesională continuă (58,3% dintre respondenţi au atribuit 
acestui motiv locul doi), urmat de posibilitatea iniţierii unor contacte şi 
relaţii  (motiv pe care 35,7% dintre respondenţi l-au văzut chiar pe primul 
loc, ca cel mai important motiv de alegere a profesiei). 

Recunoaşterea profesională reprezintă un motiv nu prea puternic pentru 
alegerea profesiunii (totuşi, 25% dintre respondenţi o consideră a fi primul 
motiv). 

Considerate ca neimportante în alegerea profesiei de consilier sunt 
remuneraţia şi timpul liber (16% dintre participanţi situează, totuşi, fiecare 
dintre aceste motive pe locul trei). 

Astfel, putem concluziona că în alegerea profesiei de consilier, conform 
răspunsurilor oferite de către consilierii din companii, sunt foarte 
importante dezvoltarea personală / profesională şi posibilitatea iniţierii unor 
contacte / relaţii. Constatăm o puternică motivaţie intrinsecă legată de 
posibilităţile de dezvoltare oferite de practicarea profesiei, în timp ce 
motivaţia extrinsecă (bani, timp liber) este secundară. Acest lucru este 
specific meseriilor de într-ajutorare, în care remuneraţia nu e privită ca un 
factor determinant în alegerea profesiei, după cum nici posibilitatea de a 
avea timp liber mai mult. De asemenea, putem interpreta răspunsurile 
respondenţilor şi în sensul în care profesioniştii sunt dispuşi să îşi 
desfăşoare activitatea şi în condiţii materiale precare sau în absenţa timpului 
liber, ceea ce poate conduce la acceptarea unui număr mare de sarcini, la 
supra-încărcare, fără ca munca să fie remunerată corespunzător, recompensa 
materială fiind secundară posibilităţilor de dezvoltare personală şi 
profesională. 
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• ce vă atrage la profesia de consilier 

Respondenţii declară că dintre faţetele profesiei practicate, sunt atraşi în 
primul rând de într-ajutoare şi comunicare cu oamenii (80% dintre 
consilierii din companiile private sunt atraşi de interacţiunea cu oamenii / 
ajut oamenii / relaţia cu clienţii, relaţionare interumană, comunicarea, 
feed-back-ul de la clienţi), apoi de posibilităţile de dezvoltare personală şi 
profesională (realizări profesionale, dezvoltarea relaţiilor profesionale, 
diversitatea activităţilor, dezvoltare personală – declară un procent de 
26,6% dintre respondenţi) şi de activităţile prin care este optimizat climatul 
organizaţional („încerc să le creez un mediu confortabil de muncă”, 
dezvoltarea abilităţilor de înţelegere a sistemului şi a informaţiei - declară 
13,3%). 

 

• misiunea profesională a consilierilor 

În viziunea a 60% dintre respondenţi, misiunea profesională a consilierilor 
din mediul privat o reprezintă consilierea carierei (sprijin pentru persoanele 
în căutarea unui loc de muncă, recrutare, selecţie, repartiţie în muncă, 
consiliere şi testarea aptitudinilor). 40% dintre respondenţi îşi asumă 
misiunea de dezvoltare a sistemului de resurse umane (eficientizarea 
activităţii, inter-relaţionare, prevenirea stresului ocupaţional, dezvoltare 
organizaţională, ameliorarea climatului organizaţional), 33,3% consideră că 
trebuie să ofere ajutor personal (terapie, expertiză psihologică), în timp ce 
26,7% se consideră responsabili pentru oferirea unor servicii de instruire, 
formare şi consultanţă. 

 

• obstacole în activitatea de consiliere 

Respondenţii incluşi în lotul nostru de cercetare au considerat în proporţie 
de 40% că principalele bariere în activitatea de consiliere sunt reprezentate 
de constrângerile organizaţionale (rezistenţa la schimbare a şefilor, 
structura ierarhică, fişa postului ineficientă, lipsa timpului / spaţiului / 
dotării). Pe locul doi se situează atitudinea negativă a clienţilor  (reticenţa 
şomerilor, lipsa de deschidere a angajaţilor, întreruperea şedinţelor de 
consiliere) văzută de 33,3% dintre consilierii din mediul privat ca un 
obstacol. Unul din cinci dintre respondenţi (20%) consideră că anumite 
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puncte slabe personale (stăpânirea de sine, comunicare) împiedică succesul 
activităţii desfăşurate, în timp ce un procent mai mic (13,3%) atribuie 
eşecul obstacolelor de sistem (piaţa neagră a forţei de muncă, nerespectarea 
legislaţiei din cauza corupţiei). 

Natura acestor obstacole este apreciată de aproape jumătate dintre 
respondenţi (46,7%) ca fiind de sistem şi acelaşi procent consideră că natura 
obstacolelor ţine de resursa umană. 20% dintre respondenţi consideră că 
obstacolele sunt de natură culturală, în timp ce nici un respondent nu vede 
obstacolele izolate (întâmplătoare). 

Putem spune astfel, că activitatea consilierilor din mediul privat este 
îngreunată în principal de obstacole de sistem, asupra cărora practicienii au 
foarte puţin control: legislaţie neclară, fenomenul corupţiei, mentalităţi 
învechite. Factorul uman implicat în activităţile de consiliere (clientul şi 
consilierul, ca principali actori, dar şi conducerea şi membrii organizaţiei, 
familia şi reţeaua de prieteni ai clientului etc.) este de asemenea văzut ca un 
obstacol important, asupra căruia consilierul deţine control doar parţial. 
Formare permanentă a consilierului, dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
şi relaţionare eficientă pot contribui la diminuarea efectelor pe care natura 
umană le imprimă activităţii de consiliere. Este interesant faptul că şi 
conducerii i se atribuie un rol mai degrabă negativ, de obstacol în 
consilierea din mediul privat. Rezistenţa la schimbare a şefilor sau 
neînţelegerea / neacceptarea din partea acestora a soluţiilor şi intervenţiilor 
consilierului reclamă o mai bună colaborare şi informare sistematică a 
conducerii cu privire la scopul, metodele şi strategiile abordate, asupra 
succeselor şi efectelor asupra organizaţiei pe care activitate de consiliere le 
aduce. 

 

• nevoia cea mai acută în prezent: 

• o remuneraţie mai bună: 53,3% 

• formare / dezvoltare profesională continuă: 46,7% 

• dezvoltare personală (încredere în sine, iniţiativă, toleranţă): 
40,0% 

• recunoaştere profesională: 33,3% 

• mai mult timp liber: 26,7% 
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• relaţii interpersonale mai bune: 26,7%. 

 

 

Concluzii 

 

În ceea ce priveşte lotul de consilieri din mediul privat incluşi în cercetare, 
putem spune că practicienii sunt în majoritate tinere femei de profesie 
psiholog, angajaţi în cadrul departamentelor de resurse umane ale 
companiilor din România, cu o vechime mică în muncă şi la actualul loc de 
muncă, cu următoarele caracteristici: 

 

Formare iniţială şi continuă 

• Competenţele profesionale solicitate în principal în activitatea de 
consiliere sunt cele de comunicare şi lucru în echipă, iar secundar 
cele de proiectare şi management. 

• Competenţele solicitate cel mai mult în activitatea de consiliere 
sunt dobândite prin formare iniţială, în timp ce competenţele 
solicitate secundar sunt slab dobândite prin acelaşi tip de formare. 

• Practicienii consideră că ar deveni consilieri mai buni dacă şi-ar 
dezvolta mai bine competenţele solicitate secundar în consiliere 
(management), iar pentru aceasta trebuie să se implice în activităţi 
de formare personală şi profesională continuă. 

• Competenţele solicitate secundar în activitatea de consiliere sunt 
nevalorificate la adevăratul lor potenţial. Ca modalităţi propuse de 
valorificare: mediul facilitator, diversificarea activităţilor, formarea 
continuă, un management mai bun. 

• Practicienii şi-au dezvoltat abilităţile secundare solicitate în 
consiliere (management) prin învăţare informală (colegii de 
specialitate). Alte aspecte remarcate la colegi: abilit ăţile sociale, 
calităţile personale şi formarea continuă practicată de colegi. 

• Formarea continuă este de dorit să se desfăşoare într-un cadru 
formal, cât şi informal. 
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• Nevoile profesionale ale consilierilor din companii private se 
îndreaptă cu preponderenţă spre cursuri de scurtă durată, de 
preferinţă studii postuniversitare, sub forma învăţământului la 
distanţă. 

• Criteriul stat-privat nu este important în selecţia ofertantului de 
formare, acesta putând fi fie instituţii de învăţământ superior, fie 
organizaţii private. 

• Practicienii sunt bine informaţi cu privire la sursele şi oportunităţile 
de formare. 

• Majoritatea practicienilor au participat la activităţi de formare 
continuă în ultimul an: perfecţionare (instruire, cursuri sau 
schimburi de experienţă), seminarii şi conferinţe, întâlniri de 
consultanţă. 

• Lipsesc informaţii despre mobilitate (pentru studiu, muncă) şi piaţa 
muncii, despre modalităţi de atragere a fondurilor, despre 
oportunităţi de proiecte. 

• Pentru o mai bună informare sunt necesare efort personal de 
informare şi transparenţa informaţiilor (publicitate, mediatizare, 
organizarea şi gestionarea mai bună a informaţiilor prin crearea 
unui birou specializat / oficiu / centru). 

 

 

Munca în echipă, în reţea şi instrumente utilizate 

• Munca şi în echipă şi în reţea este bine realizată în interiorul 
companiei, însă deschiderea spre exteriorul companiei este mai 
redusă. Există o bună colaborare cu instituţii de sănătate sau de 
acelaşi profil şi colaborare deficitară cu ONG, instituţii publice / 
practicieni din instituţii publice, instituţii internaţionale. 

• Există o mare diversitate de metode / materiale utilizate: TIC 
utilizate foarte mult în practică, o bună îmbinare a metodelor 
obiective / teste, chestionare) cu metode experienţiale sau metode 
de informare pentru planificarea carierei. 
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• În general, consilierii au creat / adaptat: teste, chestionare, postere, 
fişe sau au creat pagini web, fără ca aceasta să constituie o 
preocupare dominantă. 

 

 

Relaţia cu clienţii 

• Clienţii sunt preponderent adulţi angajaţi sau şomeri. 

• Se practică consilierea individuală în principal, cea de grup în 
secundar şi consilierea la distanţă foarte rar. 

• Situaţii în care clienţii solicită consiliere se referă la intervenţii 
pentru ameliorarea calităţii vieţii personale şi a relaţiilor cu ceilalţi, 
dar şi la situaţii de planificare şi dezvoltare a carierei (găsirea unui 
loc de muncă, informaţii privind cursurile de formare continuă). 
Rar se solicită consiliere pentru probleme de învăţare. 

• Feed-back-ul de la clienţi este majoritar pozitiv, dar există şi cazuri 
de feed-back negativ. 

• Clienţii solicită informaţii despre oportunităţile de promovare în 
domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, despre oportunităţile de 
muncă, oportunităţile de educaţie şi formare profesională. Mai puţin 
solicitate au fost informaţiile despre oportunităţile de schimbare a 
locului de muncă, piaţa muncii din România şi UE. 

 

 

Personalitatea consilierului 

• Dezvoltarea personală este principalul motiv al alegerii profesiei de 
consilier. Importante sunt şi dezvoltarea profesională continuă, 
posibilitatea iniţierii unor contacte / relaţii şi recunoaşterea 
profesională. 

• Atractivitatea profesiei de consilier e dată de posibilităţile de 
într-ajutoare şi comunicare cu oamenii, posibilităţile de dezvoltare 
personală şi profesională şi optimizarea climatului organizaţional. 
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• Misiunea profesională o reprezintă consilierea carierei, dezvoltarea 
sistemului de resurse umane, ajutorul personal, instruirea, formarea 
şi consultanţa. 

• Obstacolele în activitatea de consiliere sunt de sistem şi de natură 
umană. 

• Nevoi acute în activitatea de consiliere în prezent: dezvoltare 
profesională şi personală, remuneraţie.  

 

 

Propunem următoarele direcţii de acţiune şi strategii de intervenţie 
pentru ameliorarea aspectelor mai puţin eficiente reliefate de investigaţia 
noastă: 

• Propuneri pentru îmbunătăţirea curriculum-ului universitar 
(formarea iniţială) cu elemente de managementul şi proiectarea 
eficientă a activităţilor de consiliere. 

• Deficitul de informaţii cu care se confruntă practicienii impune 
îmbunătăţirea colaborării cu instituţii de profil: ANOFM / AJOFM, 
Centre de Informare şi Orientare, institute de cercetare, diverste 
surse de finanţare, practicieni din instituţiile publice sau din 
organizaţii / asociaţii internaţionale. Acţiuni concrete: invitarea 
unor reprezentanţi ai consilierilor din mediul privat la întâlnirile 
consilierilor din reţeaua publică, atragerea practicienilor ca 
parteneri în diverse proiecte în derulare, transparenţa mai mare a 
informaţiilor (diseminarea pe Internet, pagini web, alcătuirea unor 
forumuri de discuţii care să aibă în vedere şi practicienii din mediul 
privat), organizarea şi gestionarea mai bună a informaţiilor prin 
crearea unui birou / oficiu / centru cu funcţie de preluare a 
informaţiilor de interes şi diseminare lor spre practicieni. 

• Dezvoltarea unor programe de formare continuă în acord cu nevoile 
exprimate de practicieni pentru dezvoltarea competenţelor 
principale şi secundare solicitate în activitate de consiliere. 

 

Deşi motivaţia principală pentru alegerea profesiei de consilier este una 
intrinsecă (dezvoltare personală şi profesională), nevoile financiare ale 
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practicienilor (considerate acute în momentul de faţă) pot determina 
migraţia mare a forţei de muncă spre sectoare mai avantajoase financiar. Se 
impune găsirea unor modalităţi de stimulare avantajoase sub forma 
activităţilor de formare personală / profesională susţinute de companii, 
prime, bonus-uri acordate pentru competenţă şi calitatea serviciilor oferite. 

 

 

 

IV.8. Consilieri din sistemul public 

 

 

Chestionarul aplicat consilierilor care lucrează în sistemul public a cuprins 
44 de întrebări, structurate pe următoarele tematici:  

• profil profesional, 

• relaţia cu beneficiarii, 

• personalitatea consilierului. 

 

Numărul mare al întrebărilor deschise a permis accesul la multe informaţii 
şi detalii cu privire la specificul activităţii consilierilor care lucrează în 
sistemul public. 

Întrebările referitoare la profilul profesional au fost structurate pe trei 
direcţii: 

• Formarea iniţială şi continuă a practicienilor (competenţele 
necesare în activitatea de consiliere, modalităţile de dobândire a 
acestora, competenţe care l-ar face pe practician un profesionist mai 
bun, competenţe deţinute şi nevalorificate îndeajuns, surse de 
formare şi informarea consilierilor). 

• Munca în echipă, reţeaua şi instrumentele utilizate în consiliere 
(relaţia cu colegii, munca în reţea, instrumente şi echipamente 
utilizate în activitatea curentă, crearea / adaptare instrumentelor de 
consiliere). 
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• Competenţe de formator (domenii în care practicienii deţin 
competenţe de formare, ocazii de valorificare, considerente asupra 
Ariei curriculare Consiliere şi Orientare şi asupra stagiilor de 
formare desfăşurate). 

Întrebările referitoare la relaţia cu beneficiarii au vizat tipurile de clienţi 
care solicită servicii de consiliere, tipurile de interacţiune cu clienţii, 
aşteptările acestora faţă de consilier, contribuţia consilierului la succesul 
(eşecul) clienţilor, mesajul consilierului pentru clienţi, feed-back-ul primit 
de la aceştia. 

Întrebările referitoare la personalitatea consilierului au vizat definirea 
misiunii profesionale, identificarea motivelor pentru care a fost aleasă 
profesiunea de consilier, prezentarea obstacolelor întâlnite în activitatea de 
consiliere, activitatea creativ-ştiinţifică (crearea / adaptarea unor 
instrumente de lucru şi impactul acestora asupra beneficiarilor), nevoile de 
formare ca student, nevoile consilierului în momentul prezent şi gradul de 
satisfacere al acestora la actualul loc de muncă. 

De asemenea, în chestionar au fost incluşi itemi care să ofere informaţii cu 
privire la anumite date personale (gen, vârstă), experienţa profesională 
(profesia, funcţia, specialitatea, vechimea în muncă, în profesia didactică şi 
la actualul loc de muncă) şi implicarea în activităţi de formare continuă 
(forme de pregătire: cursuri de scurtă durată, cursuri de lungă durată, studii 
aprofundate / master, studii doctorale / post-doctorale). 

În ceea ce priveşte reţelele de consiliere din care fac parte respondenţii , 
în general, din fiecare judeţ au răspuns la chestionar: 

• consilieri din reţeaua de consiliere a Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării: Centre sau Cabinete Judeţene de Asistenţă 
Psihopedagogică la nivel preuniversitar (CJAPP) şi din Centre de 
Informare şi Orientare la nivel universitar (CIO); 

• consilieri din reţeaua de consiliere a Ministerului Muncii şi 
Solidarităţii Sociale, angajaţi la Agenţii Judeţene pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă (AJOFM). 

Am considerat utilă includerea într-un lot comun şi aplicarea aceluiaşi 
chestionar atât practicienilor din educaţie, cât şi celor care lucrează cu 
şomeri date fiind similitudinile în privinţa anumitor aspecte ale profilului 
profesional, resurselor de formare, relaţiei cu clienţii şi chiar personalităţii 
consilierului. Atunci când, pe parcursul acestui capitol, vom utiliza 
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termenul de „respondenţi” sau cel de „consilieri din sistemul public incluşi 
în cercetare” vom avea în vedere numai răspunsurile oferite de practicieni 
din lotul intervievat (CJAPP / CIO / AJOFM). 

Menţionăm că, până în momentul de faţă, nu există o cercetare asupra 
întregii categorii profesionale a consilierilor care lucrează în sistemul de 
stat. Cele mai recente date cu privire la consilierii din sistemul 
preuniversitar de educaţie provin din cercetarea „Activitatea Centrelor de 
Asistenţă Psihopedagogică” (Stănescu, 2000). 

Deoarece un anumit număr de întrebări din cele două chestionare aplicate 
lotului de consilieri din sistemul public şi celui de consilieri din companii 
private au fost comune, vom putea compara datele obţinute pe cele două 
loturi de subiecţi şi cristaliza similitudinile / diferenţele funcţie de criteriul 
„mediu de muncă stat-privat”. Totodată vom putea avea o imagine mai 
detaliată asupra activităţii de consiliere în general. 

În funcţie de repartizarea pe sexe a respondenţilor, 95% dintre aceştia sunt 
femei, ceea ce confirmă, ca şi în cazul consilierilor din mediul privat, 
ponderea mare a femeilor implicate în activităţi de educaţie / ajutorare în 
general şi de consiliere în special, indiferent de mediul de lucru (public sau 
privat). 

Datele obţinute la itemul despre profesia actuală conduc la următoarele 
interpretări: 

• necunoaşterea de către unii dintre respondenţi a distincţiei dintre 
profesie / ocupaţie / încadrare în muncă / funcţie; 

• nu există până în momentul de faţă o menţionare în documentele 
formale (COR) a ocupaţiei de consilier şcolar. Această denumire 
apare în diverse documente şi lucrări de specialitate, cu referire la 
reţeaua practicienilor din învăţământul preuniversitar, fără a avea o 
acoperire formală. Practicienii se numesc profesori psihologi / 
pedagogi / sociologi în funcţie de pregătirea de bază, ceea ce 
conduce la o altă confuzie, aceea dintre profesorul care predă ştiinţe 
socio-umane în şcoala respectivă şi profesorul care îşi desfăşoară 
activitatea la cabinetul de consiliere. 

Date fiind aceste neclarităţi, nu putem face o distincţie clară asupra 
profesiei respondenţilor. Remarcăm totuşi ponderea mare a profesiilor 
socio-umane (psihologie, asistenţă socială, socio-psihologie, ştiinţele 
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educaţiei), precum şi procentul de 10% dintre respondenţi care se declară de 
meserie ingineri. 

În funcţie de încadrarea în muncă, cei mai mulţi dintre respondenţi sunt 
profesori (60%). Alte poziţii de încadrare sunt cele de consilier, inspector 
resurse umane, expert principal, asistent pastoral. 

Specialitatea respondenţilor este în cele mai multe cazuri (40%) psihologie, 
dar şi alte domenii socio-umane: 15% pedagogie, 5% psihopedagogie 
specială, 5% consiliere profesională. Remarcăm un procent mic al celor cu 
specializare în agronomie (10%), surprinzătoare pentru un practician în 
domeniul consilierii. 

În funcţie de vechimea în muncă, 40% dintre respondenţi sunt la începutul 
carierei (cu vechime în muncă de maxim 5 ani), 25% au o vechime de 6-10 
ani, 15% au vechime în muncă de 11-15 ani şi 20% de 16-25 ani. 

În funcţie de vechimea didactică, 45% dintre respondenţi sunt la începutul 
carierei didactice (cu vechime de maxim 5 ani), 25% au o vechime de 6-10 
ani, în timp ce numai 10% au vechime de 11-15 ani la catedră. 

În funcţie de vechimea la actualul loc de muncă, 65% au o vechime de 1-
5 ani şi 25% o vechime de 6-10 ani.  

În ceea ce priveşte formele de pregătire continuă în care s-au implicat 
consilierii, studiile aprofundate / master au fost menţionate de 70% dintre 
respondenţi, urmate de cursuri de scurtă durată şi studii post-doctorale 
(fiecare menţionate de către 50% din respondenţi). Cursurile de lungă 
durată au fost preferate de 40% dintre subiecţi. 

Remarcăm implicarea masivă a consilierilor din sistemul public în formare 
continuă şi preferinţele exprimate de cei mai mulţi dintre respondenţi pentru 
studiile aprofundate / master. Îmbucurătoare este şi implicarea consilierilor 
din sistemul public în studii doctorale şi post-doctorale, precum şi 
diferenţele mici (de 10%) între cei care au frecventat cursuri de scurtă 
versus lungă durată. Trebuie să amintim însă că formarea continuă este o 
cerinţă impusă cadrelor didactice (iar cei mai mulţi dintre consilieri din 
reţeaua MEC sunt încadraţi şi ca profesori). 

 

 

1. Formarea iniţială şi continuă a consilierilor 
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• competenţe profesionale solicitate în activitatea de consiliere 

Majoritatea respondenţilor au identificat competenţele de comunicare ca 
fiind maximal solicitate în activitatea curentă (95% dintre respondenţi au 
menţionat competenţa pe unul din primele trei locuri, iar 78,9% i-au acordat 
locul întâi). În ordinea importanţei, următoarele competenţe menţionate au 
fost: lucrul în echipă (95% dintre respondenţi au acordat competenţei unul 
din locurile întâi, doi, trei sau cinci, iar 42% dintre respondenţi i-au acordat 
locul întâi), competenţele didactice (80% dintre respondenţi au menţionat 
competenţa pe unul din locurile întâi, doi, trei sau cinci, iar 50% dintre 
respondenţi i-au acordat locul întâi). Competenţele de proiectare şi 
management s-au situat pe ultimele locuri (au fost menţionate de către mai 
puţini respondenţi; remarcăm totuşi că şi aceste competenţe au fost 
menţionate de 50% respectiv 15% dintre respondenţi ca fiind foarte 
importante). 

 
Competenţele 
profesionale 

Loc atribuit (valori 
procentuale %) 

 1* 2* 3* 4* 5* 

Loc mediu (prin 
ierarhizarea competenţelor 

profesionale) 
comunicare 78,9 5,3 15,8 - - 4,40 

lucrul în echipă 42,1 31,6 21,1 - 5,3 3,85 

didactice 50,0 25,0 18,8 - 6,3 3,30 

proiectare 57,1 14,3 7,1 21,4 - 2,85 

management 15,4 61,5 15,4 - 7,7 2,45 

* (nivel 1= maxim, nivel 5 = minim) 

 

Remarcăm importanţa foarte mare acordată competenţelor de comunicare şi 
lucru în echipă. De asemenea, competenţele didactice sunt menţionate ca 
fiind importante datorită localizării cabinetelor de consiliere în şcoală / 
universitate şi activităţii didactice pe care consilierul o desfăşoară şi în 
calitate de profesor. Transferul competenţelor didactice în activităţile de 
consiliere ilustrează un rol formativ mai mare al consilierului şi abilităţi mai 
bune de structurare a conţinuturilor pentru diferite categorii de vârstă, un 
management mai bun al relaţiilor cu beneficiarii. Însă poate fi întrevăzut şi 
un pericol, acela de a transforma activitatea de consiliere în una în 
întregime de „predare-învăţare”. 
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• modalitatea de achiziţionare a competenţelor solicitate de 
activitatea de consiliere 

Răspunsurile respondenţilor au subliniat faptul că anumite competenţe au 
fost bine dobândite prin formare iniţială. Astfel, pe primul loc se situează 
competenţele de comunicare (au fost menţionate de către 90% dintre 
respondenţi şi li s-a acordat locul întâi de către 44,4% respondenţi). 
Urmează competenţele didactice (menţionate de către 85% de participanţi, 
iar 64,7% le-au văzut chiar pe locul întâi), competenţele de lucru în echipă 
(58,8% dintre respondenţi au acordat locul doi nivelului de achiziţionare al 
acestor competenţe prin formare iniţială). Competenţele de proiectare şi 
management nu au fost atât de bine achiziţionate prin formare iniţială (au 
fost menţionate de un număr mai mic de respondenţi, dar un procent de 
64,3% respectiv de 23,1% dintre respondenţi au acordat chiar locul întâi 
nivelului lor de achiziţionare prin formare iniţială). 

 

• competenţe care v-ar face un consilier mai bun 

40% dintre respondenţi au specificat competenţe de management 
(managementul resurselor umane, managementul timpului, munca în 
echipă), 35% au menţionat abilităţile de comunicare (ascultare activă, 
tehnici asertive). Un procent de 26,7% consideră că ar deveni consilieri mai 
buni dacă şi-ar dezvolta competenţele de psihoterapie şi psihodiagnoză, 
20% consideră că abilităţile de consiliere individuală şi de grup i-ar face 
practicieni mai buni (tehnici de consiliere, formarea grupurilor, organizarea 
informaţiei, confruntarea eficientă cu probleme de sexualitatea tinerilor), în 
timp ce 15% menţionează competenţele didactice. Puţini respondenţi (5%) 
au optat pentru fiecare dintre următoarele competenţe: formare de 
formatori, limbi străine şi utilizarea TIC în consiliere. 

Competenţele care i-ar face pe consilieri mai buni profesionişti pot fi 
achiziţionate formal (85%), în timp ce numai 45% s-au exprimat pentru 
achiziţionare pe cale informală.  

Remarcăm faptul că practicienii din sistemul public consideră că ar deveni 
consilieri mai buni dacă şi-ar dezvolta competenţele înalt solicitate în 
activitatea profesională (comunicare), dar şi cele care nu sunt deloc 
solicitate (management).  
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De asemenea, apar menţionate competenţele de psihodiagnoză şi 
psihoterapie, care nu sunt specifice activităţilor de consiliere. Putem 
interpreta acest răspuns ca interes al practicienilor de specializare în 
domenii înrudite consilierii, ca răspuns la complexitatea cazurilor cu care se 
confruntă. Pe de altă parte, putem întrevedea pericolul „psihologizării” 
activităţilor de consiliere şi de depăşire a atribuţiilor specifice. 

Remarcăm, de asemenea, opinia practicienilor cu privire la abilităţile de 
consiliere individuală şi de grup ca abilităţi care i-ar ajuta să devină mai 
buni profesionişti. Deducem de aici necesitatea pregătirii mai bune în 
domeniul metodelor şi tehnicilor specifice consilierii (probabil şi o mai 
slabă pregătire iniţială, cât şi nevoia de pregătire continuă). 

Competenţele de utilizare a TIC în consiliere şi limbile străine reprezintă o 
necesitate pentru un număr mic de consilieri. Acest răspuns relevă faptul că, 
în continuare, activitatea de consiliere este văzută preponderent ca 
„tradiţională” (individuală sau de grup), centrată pe nevoile personale ale 
beneficiarilor. Rămâne deficitară, din punctul nostru de vedere, latura 
informativă prin utilizarea TIC în consiliere, dar şi formarea continuă a 
consilierului (necunoaşterea unei limbi străine face imposibilă consultarea 
literaturii de specialitate, iar în lipsa utilizării Internet-ului practicianul are 
acces dificil la informaţii în domeniu, la menţinerea contactelor / 
schimbului de practici şi idei cu alţi colegi de profesie din străinătate). 

 

• competenţe deţinute şi nevalorificate îndeajuns 

Deşi deţin competenţe de management (organizare, persuasiune, 
managementul resurselor umane, rezolvarea conflictelor, lucru în echipă) - 
menţionate de 30% dintre respondenţi şi competenţe de proiectare (10%), 
consilierii din sistemul public consideră că nu le valorifică îndeajuns. Mai 
sunt menţionate şi competenţele statistice, didactice, terapeutice, de 
cercetare şi de formare a adulţilor  (fiecare, cu către un procent de 5%) ca 
nefiind valorificate îndeajuns. 

Consilierii simt nevoia valorificării mai depline a acestor abilităţi, iar 
factorii care ar contribui la aceasta sunt: managementul şi organizarea 
serviciilor de consiliere (un cadru organizatoric, comunicarea între 
departamente, mediu favorabil, cultură organizaţională favorabilă, 
transparenţă, mai multă independenţă, iniţiativă - 30% dintre respondenţi), 
un cadru specific pentru activităţi de scriere de proiecte sau cercetare 
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(25%), precum şi formarea continuă (participare la cursuri, 
autoperfecţionarea continuă, acumulare de experienţă). 

Necesitatea exprimată de practicienii din sistemul public pentru o mai bună 
organizare a serviciilor pe de o parte, iar pe de alta o mai mare libertate 
acordată practicienilor pune în evidenţă două tipuri de nevoi ale 
„sistemului”: 

• o mai bună organizare (un management mai ferm, norme clare şi 
respectate); 

• nevoia de perfecţionare şi de lărgire a orizontului de lucru al 
practicianului de la relaţia directă cu clientul, la deschiderea spre 
şcolară, comunitate, parteneriate internaţionale. 

 

• surse de formare pentru consilieri 

Respondenţii cunosc în proporţie de 75% diferite surse de formare. Dintre 
cele menţionate, organizaţiile private sunt cele mai cunoscute (ex: Centrul 
Expert Cluj, Sex România, CEDU 2000+) urmate de cele publice, precum 
Casele Corpului Didactic şi Centrele Judeţene de Asistenţă 
Psihopedagogică. Numai 5% dintre respondenţi cunosc instituţii autorizate 
(de ex.: CNFPA). 

Remarcăm procentul de 40% dintre respondenţi care au afirmat doar că sunt 
informaţi cu privire la sursele de formare, dar nu au dat exemple. 10% 
dintre respondenţi au afirmat că nu cunosc surse de informare. 

 

• informarea consilierilor 

Răspunsurile respondenţilor au evidenţiat faptul că principalele surse de 
informare ale consilierilor din sistemul public sunt colegii de breaslă (85% 
dintre respondenţi), Internet-ul (75%), instituţiile publice (70%), ONG-uri 
(45%) şi persoanele semnificative (25%). Remarcăm faptul că informaţia se 
obţine pe căi informale, precum şi efortul individual de informare (utilizând 
abilităţi TIC). 

• Dintre instituţiile publice, o bună vizibilitate au, în opinia 
respondenţilor ISE – Euroguidance / CNROP (35%), universităţile 
(20%), CCD (15%), CJAPP (15%), AJOFM (15%). Remarcăm că, 
deşi menţionate primele, aceste instituţii au fost amintite de un 
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procent relativ mic de respondenţi, de aceea se impune creşterea 
vizibilit ăţii şi a rolului activ în informare. Foarte puţini dintre 
respondenţi au specificat asociaţii profesionale, MEC sau 
biblioteca. Răspunsurile au susţinere reală prin faptul că nu există o 
asociaţie profesională care să susţină drepturile practicienilor, slaba 
implicare MEC în activitatea de coordonare a CJAPP şi interesul 
scăzut al practicienilor pentru lectura unor cărţi de specialitate / 
slaba dotare a bibliotecilor cu cărţi noi în domeniu. 

• Dintre ONG, cele mai cunoscute şi implicate în activitatea de 
informare sunt Salvaţi Copiii şi Tineri pentru Tineri. Alte ONG (de 
ex.: CEDU 2000+, Aras) au fost menţionate de un număr redus de 
respondenţi. 

• Dintre persoanele semnificative menţionate, profesorii universitari 
sunt principala sursă de informare, urmaţi de formatori, colegi de la 
ISE sau emisiuni TV (de ex.: Emisiunea 9595). 

Consilierilor le lipsesc, în primul rând, informaţii despre modalităţi de 
atragere a fondurilor (75% dintre respondenţi) şi oportunităţile de 
participare la realizarea anumitor proiecte (60%). Mai puţin de jumătate 
dintre respondenţi au menţionat că activitatea le este îngreunată prin lipsa 
informaţiilor despre piaţa muncii, mobilitatea forţei de muncă, mobilitate 
pentru studiu şi informaţiile despre ofertele de cursuri de formare. 

Informaţiile sunt obţinute prin contacte personale, la cerere sau ocazional şi 
foarte puţin prin abonament sau pe filieră organizaţională. Remarcăm 
importanţa reţelei informale şi faptul că informarea nu se produce organizat. 
Consilierii îşi găsesc singuri informaţiile de care au nevoie, în timp ce 
instituţiile angajatoare / instituţiile de informare nu sunt active sau 
informaţiile nu sunt diseminate eficient către consilieri. 

Pentru a remedia recepţia de informaţii, consilierii din sistemul public 
consideră că este în primul rând nevoie de o mai mare transparenţă a 
surselor de formare (25% dintre respondenţi consideră necesară în acest 
scop înfiinţarea unui centru sau a unei instituţii care să centralizeze datele şi 
să ofere informaţii actualizate, existenţa unor articole, pliante, publicaţii 
pentru consilierii şcolari, răspândirea mai largă a informaţiilor), precum şi 
de colaborarea intra şi inter-instituţională (cu diferite instituţii, comunicare 
eficientă în reţea - menţionată tot de 25% dintre respondenţi). 
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Următoarele aspecte care ar contribui la o informare eficientă ar fi: 
utilizarea TIC în consiliere (comunicare în reţea online, crearea unei reţele 
Intranet, biblioteca virtuală, conectare la Internet, dotarea cu calculator şi 
Internet; acest ultim aspect a fost luat în considerare prin dotarea 
cabinetelor de consiliere din sistemul preuniversitar cu TIC). De asemenea, 
a fost menţionată evitarea supraîncărcării (care ocupă tot timpul liber 
destinat informării). 

 

 

2. Munca în echipă, reţeaua şi instrumentele utilizate în consiliere 

 

• relaţia cu colegii de specialitate şi munca în reţea 

Mai mult de jumătate dintre respondenţi (55%) consideră că au învăţat de la 
colegii de specialitate abilităţi de a fi mai buni manageri (metode de 
organizare, muncă în echipă, abilităţi / relaţionare, comunicare eficientă, 
managementul proiectelor). Alte aspecte pozitive identificate au fost 
abilităţile profesionale (bune practici / exerciţii, informaţii, desfăşurarea 
şedinţelor de consiliere / de grup) şi calităţile personale (tact, 
profesionalism, toleranţă, ambiţie). 

Ca aspectele negative ale colegilor au fost menţionate dificultăţile colegilor 
în a închega relaţii profesionale pozitive (în grupuri mari, persoanele se 
implică minimal, au interes scăzut, comunicare şi colaborare deficitare, 
şanse slabe de apreciere reală, concurenţă, lipsa spiritului de echipă – 
menţionate de 45% dintre respondenţi), precum şi punctele slabe personale 
ale colegilor (lipsa de asertivitate, intoleranţă). 

Remarcăm, pe de o parte, aprecierea de către consilieri a colegilor lor ca 
fiind buni manageri şi profesionişti (îndeplinirea bună a sarcinilor de 
serviciu), dar remarcă şi menţinerea unei atmosfere tensionate în relaţiile 
profesionale (bazate pe concurenţă şi lipsa spiritului de echipă). Aceste 
aspecte sunt specifice grupurilor mari, în care centrarea pe sarcină şi 
îndeplinirea obiectivelor primează în faţa centrării pe relaţii interumane şi 
crearea unei atmosfere pozitive în grup. Acest ultim aspect, al mediului 
profesional de lucru tensionat este în literatura de specialitate un factor care 
explică migraţia forţei de muncă, cu alte cuvinte, în absenţa unor relaţii de 
muncă armonioase angajaţii părăsesc sistemul.  
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Colaboratorii consilierilor din mediul privat menţionaţi în răspunsurile 
respondenţilor mai des sunt chiar membrii organizaţiei din care fac parte: 
colegi / conducere (consilieri şcolari, colegi, coordonatori, direcţiunea 
şcolii, profesori, diriginţi, colegi din alte departamente - în proporţie de 
95%), ceea ce indică o bună relaţie profesională consilier-colegi-conducere 
şi o bună colaborare pentru rezolvarea situaţiilor problemă. 

În proporţie de 40%, consilierii colaborează şi cu diverse instituţii 
(guvernamentale, ONG, Direcţiile Generale pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului, Direcţiile de Sănătate Publică etc.), 25% dintre profesionişti 
colaborează cu părinţii, 20% cu beneficiarii serviciilor de consiliere (elevi, 
studenţi) şi un procent mic de consilieri sistemul public colaborează cu 
preotul. 

 

• echipamente şi auxiliare utilizate 

Cei mai numeroşi dintre respondenţi (80%) declară că utilizează în 
activitatea de consiliere teste şi instrumente specifice (electronice, creion-
hârtie, profile ocupaţionale, fişe, de ex.: InterOptions, BTPAC – Bateria de 
Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive, JVIS – Chestionar de Interese 
Vocaţionale Jackson) şi aproape acelaşi procent de 70% declară că 
utilizează mijloace TIC, calculator şi auxiliare, CD-uri, imprimantă, 
videoproiector, casete video, TV, fax, copiator), 25% materiale informative 
scrise (ghiduri, broşuri, reviste de specialitate, afişe, planşe), iar 10% alte 
rechizite (flipchart, cuburi, creioane, puzzle). 

Consilierii din sistemul public utilizează intensiv teste şi instrumente 
specifice, ceea ce denotă prioritatea acordată identificării intereselor şi 
abilităţilor personale ale beneficiarilor şi atenţia specială acordată aspectelor 
de tip diagnostic în activităţile de consiliere. 

Utilizarea mijloacelor TIC în activităţile de consiliere individuală, de grup 
(la clasă), aduce un plus de interactivitate activităţilor directe cu beneficiarii 
şi accentuează aspectul informativ al activităţii de consiliere. 

 

• crearea / adaptarea instrumentelor de consiliere 

Mai mult de jumătate dintre respondenţi s-au implicat în crearea / adaptarea 
de instrumente de consiliere: 30% dintre respondenţi au creat sau adaptat 
diverse instrumente de lucru (exerciţii, metode, fişe de lucru, chestionare / 
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teste de interese profesionale, motivaţie şi învăţare, proiective), 20% au 
creat ghiduri (ghidul căutătorului de joburi, ghiduri pentru părinţi), 15% au 
realizat diferite materiale informative scrise (prezentarea ofertei CJAPP, 
pliante, broşuri, afişe), iar 10% au dezvoltat pagini web. 

60% dintre respondenţii consideră că instrumentele create / adaptate au fost 
primite bine de către majoritatea dintre beneficiari. 

Implicarea consilierilor în astfel de activităţi denotă dorinţa lor de adaptare 
la cerinţele beneficiarilor, de promovare a serviciilor oferite, de deschidere 
spre colaborare. Pe de altă parte, remarcăm preluarea acestor sarcini de 
către practicieni, în condiţiile absenţei unui organism specializat de 
coordonare metodologică. Până în anul 2005 aceste atribuţii au fost 
îndeplinite de către ISE, iar dintre instrumentele elaborate, putem aminti: 
pagina web a Centrelor şi Cabinetelor de Asistenţă Psihopedagogică, 
lucrarea „Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici”, propuneri 
de fişe pentru evaluarea activităţii consilierului / evaluarea instituţională, 
agendă electronică de evidenţă a instituţiilor, publicaţiilor în domeniu, 
beneficiarilor serviciilor de consiliere, baze de date cu informaţii despre 
ofertele de educaţie şi muncă în UE (www.fit-for-europe.info, 
http://europa.eu.int/ploteus) etc. 

 

 

3. Competenţe de formare 

 

• oferta de servicii şi activităţi 

Respondenţii declară că din oferta cabinetului lipsesc următoarele: 

• servicii / instrumente pentru copii cu nevoi speciale (servicii pentru 
copiii cu cerinţe educative speciale, ADHD, retard, hiperkinetici – 
30% dintre respondenţi); 

• cursuri pentru părinţi / adulţi; 

• sesiuni de consilierea de grup; 

• servicii pentru preşcolari; 

• consiliere spirituală, terapie sau testare psihologică; 
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• servicii de recrutare, selecţie, plasament pentru studenţi sau pentru 
tineri absolvenţi care nu urmează instituţii de învăţământ superior, 
dar nici nu sunt şomeri. 

Un număr important de respondenţi (70%) consideră că aceste lipsuri sunt 
cauzate de deficitul de competenţe personale, de aceea pot fi remediate prin 
formare profesională continuă sau schimb de experienţă (35%). 

Mai mult de jumătate dintre respondenţi exprimă o altă părere, anume că 
lipsurile din oferta de servicii a cabinetului pot fi depăşite prin trimiterea 
cazurilor spre serviciile specializate. 

 

• expertiză de formare 

Cele mai multe competenţe sunt deţinute de practicieni, conform 
răspunsurilor respondenţilor, în consiliere (şcolară, pentru carieră, metode 
şi tehnici de consiliere, metode şi tehnici de comunicare – 40%) şi terapie 
(cognitiv-comportamentală, adleriană, experienţială, tehnici de abordare a 
copilului dificil – 20%). Alte domenii în care practicienii deţin competenţe 
de formator sunt: ştiinţele educaţiei, inovaţie pedagogică, educaţie pentru 
viaţa de familie, educaţie pentru sănătate şi în resurse umane, selecţia şi 
plasarea forţei de muncă. Acestea au fost valorificate de către 40% dintre 
consilieri, fie în urma unei solicitări formale (15%), fie ca voluntariat 
(15%). 10% dintre respondenţi declară că, deşi deţin competenţe de 
formator, nu au avut ocazia să le valorifice. 

 

• Aria curricular ă Consiliere şi orientare 

Respondenţii au participat, fie în calitate de cursant (60%), fie în calitate de 
formator (50%), la stagiul pentru implementarea Ariei curriculare 
Consiliere şi Orientare. 

În cadrul sesiunilor de formare (naţionale, regionale, locale), consilierii au 
avut nevoie, în primul rând, de metode şi instrumente, aplicaţii (activităţi 
practice, exerciţii, activităţi – 25% dintre respondenţi), apoi de informaţii 
(cunoştinţe, organizarea şi structurarea logică a informaţiilor, modalităţi de 
transmitere a informaţiilor către copii – 20%). Alte aspecte au vizat: modele 
de consiliere de grup, gestiunea resurselor materiale, modalităţi de formare 
a cadrelor didactice, dezvoltarea / formarea abilităţilor de formare. 
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Nevoi în cadrul sesiunilor de formare Pondere procentuală % 

metode şi instrumente, aplicaţii (activităţi practice, 
exerciţii, activităţi) 25 
informaţii (cunoştinţe, organizarea şi structurarea 
logică a informaţiilor, modalităţi de transmitere a 
informaţiilor către copii) 20 
modele de consiliere de grup 10 
resurse materiale 10 
modalităţi de formare a cadrelor didactice 5 
dezvoltarea / formarea abilităţilor de formare 5 

 

Opiniile respondenţilor cu privire la îndeplinirea acestor nevoi sunt 
împărţite: fie colaborarea cu CCD a facilitat susţinerea sesiunilor de 
formare, fie nevoile nu au fost îndeplinite (cadru organizatoric deficitar, 
probleme în acordarea adeverinţelor de cursant / formator, dificultăţi 
financiare şi materiale sau dificultăţi din cauza slabei competenţe a 
formatorului, inadecvarea conţinutului formării la cerinţele participanţilor). 
Au mai fost exprimate opinii cu privire la conţinutul restrâns de metode 
oferite şi oferta electronică a suportului de curs. 

 
Care este părerea dv. despre programă şcolară pentru Aria 
curricular ă Consiliere şi Orientare? 

• Foarte bună. 
• Interesantă, profesionistă pentru consilieri; dar grea, prea 

încărcată pentru profesorii de alte specialităţi. 
• Eficientă, vine în întâmpinarea nevoilor elevilor 
• Foarte bună, suficient de completă ca obiective, conţinuturi; 

implementarea ei cred că va întâmpina greutăţi. 
• Posibil să umple un gol în ceea ce priveşte tematica problemelor de 

abordat cu beneficii atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. 
• Apreciez ca fiind binevenită. 
• Salut iniţiativa de a se introduce noua programă de consiliere, 

astfel diriginţii au responsabilităţi precise în a dezvolta elevilor 
diferite competenţe. 

• Sunt necesare cunoştinţe psihopedagogice mai profunde decât au 
cadrele didactice. 
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• Termeni accesibili, conţinuturi incomplete. 
• Este bună, dar mai trebuie completată şi cu alte teme. 
• Pozitiv, instrument util şi bine construit.  
• Nu e concretă. 
• Foarte utilă. 

 

 

4. Relaţia consilierului cu beneficiarii 

 

• clienţii serviciilor de consiliere din mediul public 

Din răspunsurile respondenţilor constatăm că principalele categorii de 
beneficiari ai serviciilor oferite de consilierii din sistemul public sunt: elevii 
(85% respondenţi), părinţii (70%), profesorii (65%), şomerii sau persoane 
aflate în căutarea unui loc de muncă (25%), studenţii sau absolvenţii 
diferitelor niveluri de educaţie (20%). 

Constatăm preponderenţa elevilor / părinţilor / profesorilor ca principali 
beneficiari ai serviciilor de consiliere din reţeaua Ministerului Educaţiei şi a 
absolvenţilor / persoanelor în căutarea unui loc de muncă pentru consilierii 
din reţeaua Ministrului Muncii.  

 

• forme de interacţiune cu clienţii 

Constatăm utilizarea pe scară largă a formelor „tradiţionale” de consiliere 
(faţă în faţă şi de grup) şi o pondere mai mică a consilierii la distanţă: 

Toţi respondenţii au specificat consilierea individuală, 85% au menţionat 
consilierea de grup, 75% consilierea la clasă (tot o formă de consiliere de 
grup) şi 30% consilierea la distanţă. Remarcăm, totodată, procentul mare de 
respondenţi care au menţionat desfăşurarea activităţilor de consiliere în 
afara cabinetului, la clasă (în cadrul orei de consiliere / dirigenţie sau în 
cadrul opţionalului de consiliere). Procentul mai mic de respondenţi care 
declară că fac consiliere la distanţă poate fi explicat prin faptul că 
beneficiarii principali ai serviciilor de consiliere îşi desfăşoară activitatea în 
şcoală / universitate (în cazul consilierilor din reţeaua MEC) şi fructifică 
oportunitatea întâlnirii directe cu consilierul. Dotarea deficitară a 
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cabinetelor şcolare / AJOFM cu linii telefonice speciale şi lipsa conexiunii 
la Internet sunt alte două motive care ar explica utilizarea pe scară mai 
redusă a consilierii la distanţă. Este cunoscut faptul că, la nivel 
preuniversitar, nu există (decât în extrem de puţine cazuri) telefon în 
cabinet. Situaţiile sunt mai favorabile pentru consilierii din mediul 
universitar sau la cei din AJOFM; dar nici acolo nu există un cadrul special 
de desfăşurare a convorbirii telefonice, mai mulţi practicieni utilizând 
acelaşi aparat. În ceea ce priveşte consilierea prin Internet, primul pas a fost 
făcut prin dotarea cu calculatoare a cabinetelor de la nivel preuniversitar, 
începând cu anul şcolar 2006-2007, conexiunea Internet fiind însă o 
chestiune de negociere între consilier şi conducerea şcolii. Pentru centrele 
universitare şi AJOFM situaţia este mai bună, existând calculatoare şi 
conexiune Internet. 

 

• aşteptările clienţilor fa ţă de consilier 

Diferenţiat pe categorii de beneficiari, remarcăm următoarele: 

• elevii aşteaptă, în primul rând, sprijin în controlul tulburărilor de 
comportament, optimizarea relaţiilor cu ceilalţi, autocunoaştere, 
ameliorarea imaginii de sine, formarea abilităţilor de comunicare, 
apoi aşteptările se îndreaptă spre orientare pentru carieră şi 
informare. De asemenea, elevii conturează un profil psihologic 
pentru practician bazat pe trăsături precum: afecţiune, înţelegere, 
încredere, sinceritate, calm, respect. Un procent mic de respondenţi 
consideră că elevii aşteaptă „răspunsuri”; 

• studenţii şi absolvenţii  îşi doresc orientare şi consiliere pentru 
obţinerea informaţiilor despre burse, studii, cazare în străinătate. 
Alte aşteptări sunt îndreptate spre testare / evaluare psihologică, 
autocunoaştere şi formare; 

• părin ţii  aşteaptă, în primul rând, sprijin şi ajutor pentru optimizarea 
relaţiilor cu copiii, cunoaştere, rezolvarea problemelor şi progresul 
personal. Orientarea carierei copiilor, informaţii, dezvoltarea 
propriei cariere reprezintă următoarele aşteptări faţă de consilier, în 
timp ce un procent mic aşteaptă „soluţii ”; 

• profesorii aşteaptă, în primul rând, sprijin, îndrumare pentru 
managementul clasei de elevi, formare pentru consilierea elevilor, 
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consultanţă, asistenţă psihopedagogică şi metodică., dar şi 
informaţii, materiale, colaborare „rece” sau „soluţii ”; 

• cele mai multe aşteptări ale şomerilor  evidenţiază nevoia de sprijin, 
informare cu privire la metode şi tehnici în identificarea şi ocuparea 
unui loc de muncă, (re)orientare profesională. Un număr mic de 
respondenţi consideră că şomerii nu doresc un ajutor, în mod real, ci 
„să nu le oferim un loc de muncă, să îi lăsăm cât mai mult în 
şomaj”. 

Remarcăm faptul că trei categorii de beneficiari (elevii, părinţii şi 
profesorii) au, în primul rând, nevoie de ajutor şi sprijin pentru rezolvarea 
problemelor ce ţin de relaţionare, tulburări de comportament, desfăşurarea 
orelor şcolare în bune condiţii, adaptarea adultului la nevoile copilului şi 
ameliorarea comunicării dintre generaţii. Abia pe locul doi se situează 
nevoile în ceea ce priveşte orientarea carierei. Necesitatea unui consilier 
afectuos, înţelegător, sincer, calm, care să-i respecte arată nevoia copiilor de 
relaţionare autentică, dorinţa de a fi înţeleşi fără a fi judecaţi, etichetaţi sau 
penalizaţi. 

Studenţii se deosebesc în aşteptări prin faptul că principala preocupare o 
reprezintă nevoia de informaţii despre studiul în străinătate, dar şi pentru 
cunoaşterea propriilor abilităţi şi dezvoltare personală. Specificul 
aşteptărilor este legat de desăvârşirea pregătirii de bază în vederea creşterii 
şanselor de angajare pe piaţa muncii după absolvire.  

Şomerii se diferenţiază de celelalte categorii de beneficiari prin situarea pe 
primul plan a aşteptărilor legate de informarea cu privire la piaţa muncii şi 
ocuparea unui loc de muncă. 

 

La toate categoriile de beneficiari găsim şi aşteptări nerealiste sau atitudini 
negative faţă de activitatea de consiliere. De multe ori „soluţiile” sunt 
principalul motiv pentru care cineva se adresează consilierului, aşteptând ca 
după o întâlnire cu consilierul, problemele avute să dispară. Această 
atitudine este oarecum firească, clienţii necunoscând, de la început, 
specificul procesului de consiliere. Însă această atitudine trebuie demontată: 
fie prin acţiuni de informare, proactive, asupra rolului consilierului, fie la 
începutul întâlnirii consilier-client prin explicarea scopului activităţii de 
consiliere, a modalităţilor de lucru şi a posibilelor rezultate în urma 
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întâlnirilor, astfel încât beneficiarii să cunoască şi să contribuie în 
cunoştinţă de cauză la propriul progres. 

 

• contribu ţia consilierului la succesul / eşecul beneficiarilor 

Părerile respondenţilor cu privire la succesul / eşecul beneficiarilor 
evidenţiază: 

• supraevaluarea contribuţiei consilierului în cazurile de succes (15% 
dintre respondenţi îşi apreciază contribuţia la 70%-99% din 
succesul beneficiarilor); 

• apreciere pozitivă a contribuţiei personale (20% dintre respondenţi 
îşi apreciază contribuţia la 50%-71% din succesul beneficiarilor); 

• contribuţie minoră la succesul beneficiarilor (15% dintre 
respondenţi îşi apreciază contribuţia la 10%-30% din succesul 
beneficiarilor). 

 
Contribu ţia consilierului este apreciată de respondenţi ca: 

• indirectă, 
• centrată pe informare, 
• conform cerinţei de consiliere, 
• imposibil de apreciat, 
• stimularea dezvoltării gândirii pozitive, 
• pregătire psihologică pentru examen, 
• integrare în colectiv, 
• îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură. 

 

În ceea ce priveşte eşecul beneficiarilor, răspunsurile respondenţilor denotă 
o atitudine echilibrată, de cunoaştere şi acceptare a propriilor 
responsabilităţi şi limite: în proporţie de 20%, respondenţii afirmă că „am 
făcut ceea ce a depins de mine, eşecul depinde şi de alţi factori (familie, 
client)”: 

• îndrept clientul spre alţi specialişti; 

• am învăţat să mă detaşez; 
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• cu responsabilitate; 

• gândesc pozitiv. 

 

Există şi răspunsuri care evidenţiază o atitudine opusă, de nerecunoaştere a 
responsabilităţii în cazul eşecului: 

• nu e cazul, elevii care vin la consiliere nu au eşec (10% dintre 
respondenţi); 

• nu mi-l asum (5% dintre respondenţi). 

 
Mesaje ale consilierului pentru client 

• Cere ajutor şi ţi se va da. Ajutaţi-mă să vă ajut. Apelează când ai 
nevoie de ajutor. 

• La noi veţi găsi întotdeauna suport pentru problemele voastre. 
• Suntem aici şi acum pentru viitor. 
• Să aibă o atitudine pozitivă şi capacitate de adaptare la schimbare. 

Colaborare şi deschidere. 
• Nimic în viaţă nu e întâmplător. 
• Încredere în sine, iniţiativă. 
• Să nu aştepte să devină şomer de lungă durată. 
• Fă ceea ce-ţi place cu propriile resurse. 
• Dacă sunteţi bine informat, puteţi lua decizii mai bune. 
• Cunoaşte-te şi valorifică-te. 
• Imagine de sine pozitivă, dezvoltare inteligenţei emoţionale, a 

abilităţilor de comunicare, standarde înalte pentru valorificarea 
potenţialului propriu la maximum. 

• Suntem în formare, deci putem deveni mai buni. 
• Comunicare mai profundă. 

 

• feed-back de la clienţi 

85% dintre respondenţi decală că, de regulă, primesc un feed-back pozitiv 
de la clienţi (apreciere, feed-back foarte bun, raportat la încadrarea în 
muncă a beneficiarilor). Alte modalităţi de exprimare a feed-back-ului sunt: 
dorinţa manifestată de beneficiar de a continua, eventual şi după rezolvarea 
problemei, menţinerea contactului şi după finalizarea cazului, sunt trimise şi 
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alte persoane la consiliere, solicitări frecvente, informaţii despre evoluţia 
cazului. Un procent mic de respondenţi declară că primesc feed-back 
negativ (5%) „pentru că le oferim loc de muncă din prima ocazie şi nu îi 
lăsăm să stea cât se poate de mult în şomaj”. 

 

 

5. Personalitatea consilierului 

 

• ce vă atrage la profesia de consilier 

Profesia de consilier este considerată atractivă, în primul rând, pentru că 
permite practicianului să lucreze într-un domeniu de interes (55% dintre 
respondenţi). Astfel, răspunsul „îmi place ce fac” este motivat prin: 
dragostea pentru copii, lucrul cu tinerii / adolescenţii, respectul pentru fiinţa 
umană, dorinţa de a-i cunoaşte mai bine pe tineri, relaţionarea cu oamenii. 
Un alt motiv pentru alegerea profesiei este posibilitatea de a oferi ajutor ca 
şi agent al schimbării (45%) în probleme de: obţinere a succesului şi 
performanţei profesionale, reorientare profesională, rezolvarea problemelor 
curente de viaţă, sprijinul acordat clienţilor să se ajute singuri, posibilitatea 
de schimbare a celuilalt / a lucrurilor în general. 

O treime dintre respondenţi afirmă că profesia este atractivă prin 
provocările profesionale pe care le implică (30%), iar un procent mic (5%) 
consideră că meseria de consilier nu a fost alegere bună. 

Putem schiţa, pe baza răspunsurilor respondenţilor, un profil psihologic al 
candidatului „ideal” la profesia de consilier: o persoană înclinată spre a 
oferi ajutor, altruistă, cu abilităţi de relaţionare cu diferite grupuri de vârstă, 
dispusă să se angajeze deplin în activităţi care corespund intereselor 
personale, cu o profundă motivaţie intrinsecă, având interese de cunoaştere 
şi dezvoltare personală şi din acest motiv situându-se la ultimul nivel al 
piramidei motivaţionale a lui Maslow (trebuinţe de autoperfecţionare). 

 

• misiunea profesională şi stilul de lucru al consilierilor 

În viziunea a jumătate dintre respondenţi, misiunea profesională a 
consilierilor din sistemul public o reprezintă sprijinul şi orientarea pentru 
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maturizare, cât şi depăşirea crizei şcolare şi profesionale. În acest sens, 
consilierul este „prieten”, „ ghid”, „ suport”.  

25% dintre respondenţi îşi asumă misiunea de informare şi consiliere pentru 
carieră, 20% consideră că misiune este reprezentată de asigurarea bunăstării 
elevului în relaţie cu sine, părinţii şi şcoala, de asigurarea a sănătăţii fizice, 
psihice, emoţionale, în timp ce procente mai mici de respondenţi consideră 
că asistenţa psihopedagogică şi consilierea psihologică reprezintă misiunea 
profesională, „calitatea”, „soluţionarea problemelor clienţilor” sau 
„formarea permanentă”. 

Constatăm definirea misiunii din mai multe perspective: 

• cea a beneficiarului (asigurarea sănătăţii fizice, psihice şi 
emoţionale, în concordanţă cu obiectivele consilierii educaţionale); 

• cea a relaţiei consilier-client (misiunea practicianului este să 
construiască o relaţie bazată pe respect, egalitate, sprijin); 

• cea a serviciilor oferite (calitate, autoperfecţionare continuă, 
standarde înalte pentru obţinerea unor rezultate pe măsură). 

Misiunea profesională este îndeplinită de către 60% dintre respondenţi 
printr-un stil definit ca „flexibil, deschis, empatic, umanist, social, prieten 
pentru fiecare copil, bazat pe relaţionarea cu clientul până la integrarea pe 
piaţa muncii, non-directiv, participativ, facilitator al evoluţiei clientului, 
democratic”. La polul opus se situează 30% dintre respondenţi cu un stil 
„asertiv, directiv, raţional, organizat”. Un procent mic de consilieri se 
consideră “ inovativi” (5%). 

 

• obstacole în activitatea de consiliere 

Respondenţii incluşi în lotul nostru au considerat în proporţie de 40% ca 
principale bariere în activitatea de consiliere le reprezintă atitudinile şi 
comportamentul negativ ale clienţilor  (prejudecăţi, convingeri greşite, 
mentalitatea, rezistenţa la schimbare, reticenţa la prima şedinţă, refuzul 
profesorilor de a permite elevilor să participe la ore de consiliere în timpul 
anului şcolar, nivelul de educaţie a clientului). Pe locul doi se situează, la 
egalitate, lipsa mijloacelor materiale (fonduri insuficiente, spaţiu restrâns, 
inadecvat) şi lipsa unor metode şi instrumente specifice de lucru (teste de 
orientare profesională standardizate, echipamente tehnice de ex.: 
retroproiector), văzute de 25% dintre consilierii din sistemul public ca un 
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obstacol. 20% dintre respondenţi consideră ca atare managementul 
ineficient (lucrul ineficient în echipă, lipsa de comunicare, prea multe 
activităţi în timp prea scurt, lipsa de informaţii profesionale de actualitate). 

Natura acestor obstacole este apreciată de cei mai mulţi dintre respondenţi 
(70%) ca fiind ca fiind de sistem. 35% consideră că natura obstacolelor ţine 
de conducere, în timp ce aproximativ acelaşi procent vede obstacolele ca 
izolate. Numai 15% dintre respondenţi consideră că obstacolele sunt de 
natură culturală sau umană.  

Putem spune astfel că activitatea consilierilor din sistemul public este 
îngreunată, în principal, de obstacole de sistem, înţelegând prin acestea 
lipsuri materiale şi financiare, dar şi atitudini şi comportamente negative ale 
beneficiarilor sau conducerii care nu agreează sau nu înţeleg beneficiile 
serviciilor de consiliere. Remarcăm şi ponderea destul de mare a celor care 
consideră obstacolele izolate, ceea ce semnifică o apariţie sporadică şi mai 
puţin controlabilă a acestora şi deci posibilităţi de intervenţie limitate. 

 

• activităţi în afara fişei postului 

Din lista activităţilor menţionate de consilierii din sistemul public ca fiind 
desfăşurate în afara fişei postului, constatăm supraîncărcarea practicienilor 
cu diferite sarcini: administrative şi de secretariat (40%), testarea anuală a 
sănătăţii mintale a cadrelor didactice, susţinerea unor cursuri de formare 
pentru diferite categorii de beneficiari, activităţi extraşcolare (excursii, 
lectorate), implicarea în proiecte, munca suplimentară cu copii cu tulburări 
de comportament, elaborarea unor rapoarte statistice, participarea la 
seminarii destinate beneficiarilor (pentru informare). 

Răspunsurile respondenţilor au reliefat şi motivele acceptării acestor sarcini 
suplimentare: 

• de natură personală (dorinţa de a fi alături de elevi, de a oferi 
momente plăcute elevilor, în cazul lipsei familiei, îmi place ceea ce 
fac, 40%); 

• lipsa personalului administrativ (20%); 

• derivate din atribuţiile de diriginte / cadru didactic (dorinţa de a 
educa, dorinţa de a motiva elevii să vină la şcoală, dezvolt relaţii 
interumane (părinţi-copii); 
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• obligativitatea preluării atribuţiilor altor departamente / instituţii / 
persoane ineficiente sau datorate deficitului de personal (fixarea 
sarcinilor de superiori); 

• numărul mare al beneficiarilor care depăşeşte capacitatea de lucru 
zilnică a consilierului (dezvoltarea carierei studenţilor, ajutor pentru 
persoane în căutarea unui loc de muncă); 

• implicarea în activităţi de formare continuă care sunt văzute ca 
„extra-sarcini” şi ca atare nu se realizează în timpul orelor de lucru, 
ci în timpul liber al consilierului. 

 

• nevoi de formare personală şi profesională 

Dintre nevoile menţionate pentru perioada studenţiei, remarcăm necesitatea 
unor stagii de practică mai lungi şi centrate pe viitoarele aspecte ale 
profesiei, exprimată de aproape jumătate dintre respondenţi, ceea ce 
adevereşte latura teoretică preponderentă a pregătirii ini ţiale. 

Alte nevoi exprimate au fost legate de: implicarea în diverse activităţi de 
genul voluntariatului care să presupună asumarea unor responsabilităţi şi 
„simularea” situaţiei reale de angajat, nevoia de formare şi perfecţionare 
continuă, nevoia de informaţii reale şi obiective (ceea ce ilustrează încă o 
dată ruptura dintre educaţie şi realitatea pieţei muncii), dar şi nevoia unui 
loc de muncă. 

Preocupările profesionale prezente ale practicienilor din sistemul public se 
îndreaptă spre domeniile: 

• psihologie şi psihoterapie (cunoştinţe psihologice, metode şi tehnici 
de psihoterapie, terapie raţional-emotivă şi educaţie 
comportamentală, inteligenţă emoţională – 35% dintre 
respondenţi); 

• consiliere (a şcolarului mic, la distanţă, metode şi tehnici de 
consiliere – 25% dintre respondenţi); 

• management organizaţional; 

• educaţia adulţilor. 
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Alte nevoi profesionale exprimate s-au centrat pe tehnici de elaborare a 
materialelor de suport pentru activităţile de consiliere şi nevoi de cunoaştere 
a legislaţiei.  

Deşi numai un procent de 15% dintre respondenţi au menţionat explicit 
nevoile de autoperfecţionare, dezvoltare personală şi profesională şi schimb 
de experienţă, considerăm că toate răspunsurile respondenţilor dovedesc 
nevoia de perfecţionare continuă în domeniu consilierii sau în domenii 
conexe (raportat, probabil, la cazuistica fiecărui practician în parte şi la 
problemele concrete din instituţia de învăţământ sau din AJOFM). 

 

Ca apartenenţă la o organizaţie profesională, respondenţii se împart aproape 
în jumătate, cei care sunt înscrişi într-un astfel de organism fiind doar cu 
5% mai mulţi decât cei care nu sunt înscrişi. Numărul mare al celor 
neaparţinând de nici o asociaţie profesională poate fi explicat prin absenţa 
unei asociaţii profesionale a consilierilor care să susţină drepturile şi nevoile 
practicienilor. Pe de altă parte, funcţionează Asociaţia Psihologilor din 
România, în care practicienii cu o pregătire de bază în psihologie se pot 
înscrie. Este o realitate faptul că drepturile şi responsabilităţile consilierilor 
care au absolvit psihologia sunt mult mai clare şi severe în acelaşi timp 
(atestare, supervizare, formare continuă) decât ale celor care au o altă 
pregătire de bază. 

În momentul de faţă sunt cele mai acute nevoi ale practicienilor din sistemul 
public sunt cele financiare, exprimate de majoritatea participanţilor (80%) şi 
cele legate de recunoaştere profesională (60%). Astfel, deşi consilierii din 
sistemul public se declară motivaţi intrinsec, sunt persoane dispuse să-şi 
sacrifice nevoile personale pentru binele celorlalţi şi se implică în profesie, 
în principal, pentru că acestea le oferă recompense legate de lucrul cu copii 
sau dezvoltare personală, remunerarea serviciilor şi recunoaşterea efortului 
şi a meritelor nu se face la adevărata valoare. De asemenea, se remarcă 
nevoia pentru timp liber (40%) (deşi această nevoie nu e principală în 
alegerea profesiei), aceasta probabil şi din cauza extra-sarcinilor acceptate 
de practicieni. Nevoile de formare şi perfecţionare sunt menţionate ca acute 
în momentul de faţă de 50% dintre respondenţi. 

 

Dacă facem o comparaţie între nevoile acute la momentul prezent şi nevoile 
satisfăcute de actualul loc de muncă remarcăm: 



 200 

 
Nevoi profesionale 

Cât de acut sunt 
resimţite în prezent? 

(1 = maxim; 6 = minim) 

Cât de mult sunt satisfăcute 
la locul de muncă? 

(1 = maxim; 6 = minim) 
financiare 1 6 
recunoaştere profesională 2 3 
formare, dezvoltare 
profesională continuă 

3 2 

timp liber 4 5 
dezvoltare personală 
(încredere, iniţiativă…) 

5 1 

relaţii, contacte 6 4 

  

Din această comparaţie remarcăm două contradicţii: 

• nevoile financiare sunt resimţite ca foarte acute şi nu sunt 
satisfăcute deloc de actualul loc de muncă; 

• nevoile de dezvoltare personală sunt maximal satisfăcute de 
actualul loc de muncă, dar nu sunt resimţite ca acute de practicieni. 

Putem spune că actualul loc de muncă al consilierilor din sistemul public nu 
valorizează eforturile şi nu recompensează financiar pe măsură activitatea 
consilierilor. De asemenea, se pune accent prea mare pe latura de dezvoltare 
personală a practicianului. Această nevoie este foarte mult îndeplinită de 
actualul loc de muncă, deşi ea începe să nu mai fie resimţită ca acută / 
importantă. 

 

 

Concluzii 

 

În ceea ce priveşte lotul de consilieri din domeniul public incluşi în această 
cercetare, putem spune că practicienii sunt în majoritate tinere femei cu 
pregătire de bază în domenii socio-umane, încadrate ca profesori, cu 
specializare în psihologie cu o vechime mică în muncă şi la actualul loc de 
muncă, cu următoarele caracteristici: 
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Formare iniţială şi continuă 

 

• Competenţele profesionale solicitate în principal în activitatea de 
consiliere sunt cele de comunicare, lucru în echipă şi competenţele 
didactice, iar secundar cele de proiectare şi management. 

• Competenţele solicitate cel mai mult în activitatea de consiliere 
sunt bine dobândite prin formare iniţială, în timp ce competenţele 
solicitate secundar sunt foarte slab dobândite prin formare iniţială. 

• Practicienii consideră că ar deveni consilieri mai buni dacă şi-ar 
dezvolta mai bine competenţele generale de comunicare şi de 
management, dar şi pe cele de psihoterapie / psihodiagnoză sau de 
consiliere individuală / de grup. 

• Competenţele în domeniul TIC şi limbile străine nu reprezintă, 
deocamdată, o prioritate pentru consilieri. 

• Formarea continuă este bine să se desfăşoare formal, dar şi 
informal. 

• Competenţele solicitate secundar în activitatea de consiliere sunt 
nevalorificate la adevăratul lor potenţial. Ca modalităţi propuse de 
valorificare: managementul şi organizarea serviciilor de consiliere, 
implicarea în proiecte şi formarea continuă. 

• Cele mai cunoscute surse de formare sunt organizaţiile private, 
urmate de CCD / CJAPP. Consilierii nu sunt foarte bine informaţi 
cu privire la sursele de formare. 

• Informarea consilierilor se realizează pe filieră personală (colegi, 
profesori, Internet) sau instituţională. Pe filieră instituţională, 
informarea nu se face organizat.  

• Instituţiile publice responsabile de informarea / formarea 
consilierilor mai cunoscute sunt ISE – Euroguidance / CNROP, 
universităţi, CCD. 

• Lipsesc informaţiile despre atragerea de fonduri, oportunităţi de 
proiecte, urmate de informaţii despre piaţa muncii, mobilitatea 
pentru educaţie / muncă. Strategiile propuse pentru ameliorarea 
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situaţiei: transparenţa surselor de informare / formare, colaborare 
intra- şi inter-instituţională, utilizarea TIC. 

• Practicienii şi-au dezvoltat abilităţile secundare solicitate în 
consiliere (management) prin învăţare informală (de la colegii de 
specialitate). 

 

 

Munca în echipă, reţea şi instrumente utilizate 

 

• Munca şi în echipă şi în reţea este bine realizată intra- (colegi, 
conducere) şi inter-instituţional (instituţii de sănătate, ONG sau 
părinţi şi chiar elevi). 

• Utilizare cu preponderenţă a testelor şi instrumentelor specifice, 
precum şi a mijloacelor TIC. 

• Consilierii au creat / adaptat: instrumente, ghiduri, materiale 
informative scrise. 

 

 

Competenţe de formare 

 

• Din oferta de servicii lipsesc masiv metode şi instrumente de lucru 
cu copiii cu cerinţe educative speciale, cursuri pentru părinţi sau 
preşcolari, servicii de selecţie / plasare pentru studenţi. 

• Depăşirea lipsurilor se poate face prin formare continuă sau prin 
delimitarea responsabilităţilor şi trimiterea cazurilor spre alte surse. 

• Competenţele de formatori ale consilierilor în domeniile: consiliere 
şcolară şi terapie au fost parţial valorificate. 

• Practicienii au participat ca formator sau cursant la formarea pentru 
predarea Ariei curriculare Consiliere şi Orientare. Principalele 
nevoi în cadrul formării s-au îndreptat spre: metode şi instrumente, 
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aplicaţii, informaţii. Acestea fie nu au fost primite, fie cursul s-a 
desfăşurat în bune condiţii (dotări, resurse) cu sprijinul CCD. 

• Noile programe şcolare de Consiliere şi orientare sunt utile şi 
interesante, însă greu de implementat. Unele teme / conţinuturi sunt 
incomplete sau depăşesc competenţele profesorilor-consilieri 
(deveniţi astfel, doar în urma unui curs de formare de scurtă 
durată). 

 

 

Relaţia cu beneficiarii 

 

• Clienţii sunt preponderent elevi, părinţi, profesori, studenţi (pentru 
reţeaua MEC) sau şomeri (pentru reţeaua MM). 

• Se practică majoritar consilierea individuală, de grup (la clasă, în 
principal), în timp ce metoda consilierii la distanţă este foarte rar 
utilizată (din lipsa mijloacelor tehnice, lipsa cererii clienţilor pentru 
un astfel de serviciu). 

• Situaţii în care clienţii solicită consiliere se referă la sprijin pentru 
probleme de autocunoaştere, schimbare (elevi), informaţii despre 
studiul în străinătate (studenţi), optimizarea relaţiei cu copiii 
(părinţi), îndrumare metodică pentru orele de dirigenţie (profesori), 
informare cu privire la metode şi tehnici în identificarea şi ocuparea 
unui loc de muncă (şomeri). 

• Succesul şi eşecul beneficiarilor este asumat realist şi responsabil 
de consilier (cu unele excepţii). 

• Feed-back-ul de la clienţi este majoritar pozitiv, dar există şi reacţii 
negative faţă de serviciile oferite de consilieri. 

 

 

Personalitatea consilierului 
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• Atractivitatea profesiei de consilier e dată de posibilitatea a face 
ceea ce corespunde intereselor personale şi de a oferi ajutor. 

• Misiune profesională o reprezintă sprijinul şi orientarea pentru 
maturizare şi depăşirea crizei şcolare şi profesionale, urmate de 
informare şi consiliere pentru carieră. 

• Obstacolele în activitatea de consiliere sunt de sistem (conducere, 
resurse materiale şi atitudini negative ale clienţilor) sau izolate. 

• Suprasolicitare profesională din cauza sarcinilor în afara fişei 
postului, în principal administrative şi de secretariat, în care 
practicienii trebuie să se implice, din lipsa personalului sau prin 
impunerea acestor sarcini de către conducere. 

• În studenţie, consilierii au resimţit lipsa practicii şi a activităţilor de 
voluntariat. 

• Numai jumătate dintre consilieri sunt înscrişi într-o asociaţie 
profesională. 

• Preocupările profesionale curente se îndreaptă spre psihoterapie, 
consiliere (şcolară, pentru carieră, metode şi tehnici), management 
educaţional sau educaţia adulţilor. 

• Nevoi acute în prezent: remuneraţie, recunoaştere profesională, 
formare profesională continuă. Dintre acestea, actualul loc de 
muncă satisface parţial ultimele două, deloc nevoile financiare şi 
este saturată nevoia de dezvoltarea personală.  

 

 

Propunem următoarele direcţii de acţiune şi strategii de intervenţie 
pentru ameliorarea aspectelor mai puţin eficiente reliefate de investigaţia 
noastă: 

 

• Elaborarea politicilor naţionale în domeniul consilierii în acord cu 
politicile şi directivele UE privind învăţarea şi consilierea pe tot 
parcursul vieţii. 
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• Stimularea emiterii de propuneri pentru îmbunătăţirea 
curriculum-ului universitar (formarea iniţială) cu elemente de 
managementul şi proiectarea eficientă a activităţilor de consiliere, 
utilizarea ICT în consiliere, exersarea - sub supervizare - a 
abilităţilor de consiliere individuală şi de grup, dezvoltarea 
abilităţilor de consiliere la distanţă. Creşterea numărului de studii 
aprofundate / masterate cu specializarea în consiliere şcolară, 
parcurgerea unor astfel de stagii în străinătate, crearea unor 
oportunităţi de implicare practică şi voluntariat pentru studenţi. 

• Îmbunătăţirea ofertei de formare continuă din CCD, ISE, alte 
instituţii acreditate pentru consilieri pe teme de: comunicare, lucru 
în echipă, proiectarea activităţilor de consiliere, metode şi tehnici 
de consiliere individuală şi de grup, managementul activităţilor de 
consiliere, metode şi instrumente de lucru pentru copiii cu nevoi 
speciale de educaţie, şcoala părinţilor, metode şi tehnici de lucru cu 
copiii preşcolari.. 

• Lansarea de campanii de informare cu privire la rolul TIC în 
consiliere, importanţa limbilor străine pentru (auto)informare, 
mobilitate pentru educaţie şi muncă, rolul învăţării informale şi 
certificarea competenţelor astfel dobândite. 

• Ameliorarea managementului şi organizării serviciilor de consiliere 
prin: clarificarea denumirii ocupaţiei, elaborarea de fişe ale postului 
unitare la nivelul reţelelor MEC, respectiv MM, pentru evitarea 
suprasolicitării şi preluării unor sarcini nespecifice, dezvoltarea 
unui sistem de comunicare mai eficient între practicienii din acelaşi 
judeţ, regiune, zonă (pagină web a fiecărui CJAPP, adresă e-mail 
pentru fiecare consilier, parolă pentru un forum de discuţii comun, 
dotarea cabinetelor sau accesul consilierului la telefon), întâlniri 
eficiente bianuale ale coordonatorilor CJAPP, baze de date cu 
adresele de contact ale tuturor practicienilor din reţea, întocmirea de 
statistici cu privire la clienţii serviciilor de consiliere, manualul 
bunelor practici. 

• Îmbunătăţirea accesului la informaţii cu privire la oportunităţile de 
implicare în proiecte prin: participarea la cursuri de formare privind 
elaborarea şi managementul unui proiect sau a unei cereri de 
finanţare, dezvoltarea abilităţilor de căutare cu ajutorul Internet-ului 
a surselor de finanţare, asigurarea transparenţei informaţiilor cu 
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privire la finanţatori şi apeluri la propuneri de proiecte (distribuirea 
în şcoli, universităţi, AJOFM a ghidului participantului la proiecte, 
anunţuri publice în mass-mediu şi pe Internet). 

• Transparenţa informaţiilor cu privire la furnizorii de formare prin: 
afişe, pliante, campanii de informare în şcoli, universităţi, AJOFM 
cu privire la oferta de formare, publicarea unui catalog al 
ofertanţilor, bază de date electronică accesibilă pe Internet cu 
ofertanţii de formare. 

• Creşterea implicării instituţiilor (şcoală, universitate, AJOFM) în 
informarea consilierilor, sprijinul conducerii pentru formarea 
profesională a acestora (implicarea consilierului în consilii de 
administraţie, diseminarea eficientă a informaţiilor). 

• Creşterea vizibilităţii ISE – Euroguidance / CNROP, a 
universităţilor şi CCD ca ofertanţi de formare. 

• Reducerea deficitul de informaţii despre piaţa muncii, mobilitatea 
pentru studiu sau muncă cu care se confruntă practicienii impune 
îmbunătăţirea colaborării cu instituţii de profil: AJOFM, Centre de 
Informare şi Orientare, institute de cercetare, sursele potenţiale de 
finanţare, practicienii din instituţiile publice sau internaţionale. 
Realizarea de acţiuni concrete precum: invitarea unor reprezentanţi 
ai consilierilor din mediul privat la întâlnirile consilierilor din 
reţeaua publică, atragerea practicienilor ca parteneri în diverse 
proiecte în derulare, transparenţa mai mare a informaţiilor 
(diseminarea pe Internet, pagini web, alcătuirea unor forumuri de 
discuţii care să aibă în vedere şi practicienii din mediul privat), 
organizarea şi gestionarea mai bună a informaţiilor prin crearea 
unui birou / oficiu / centru cu funcţie de preluare a informaţiilor de 
interes şi diseminarea lor către practicieni. 

• Participarea practicienilor la diverse activităţi informale şi 
non-formale bazate pe munca în echipă, şi învăţare prin colaborare, 
care să conducă la îmbunătăţirea relaţiilor (uneori tensionate) dintre 
practicienii din reţea, recunoaşterea competenţelor personale, 
ameliorarea comunicării, construire unor proiecte comune. 

• Valorificarea competenţelor de formatori ale consilierilor 
practicieni prin cursuri de formare derulate de CJAPP, CCD, 
AJOFM sau informal, pentru pregătirea consilierilor debutanţi. 
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• Organizarea de noi stagii de formare pentru predarea Ariei 
Curriculare Consiliere şi Orientare şi ameliorarea informaţiilor cu 
privire la: metodele şi instrumentele de lucru, aplicaţiile practice, 
resursele şi cadrul organizatoric, certificarea competenţelor. 
Dezbateri ale cadrelor didactice (care nu au pregătire de 
specialitate) cu privire la modalităţile de implementare a acestei arii 
curriculare şi oferirea unei palete de activităţi practice şi a unui 
fundament teoretic adaptat conceptual nivelului de înţelegere al 
cursanţilor. 

• Înfiin ţarea unei asociaţii profesionale a consilierilor care să susţină 
drepturile profesionale ale acestora. 

• Stimularea materială mai bună a consilierului, ca modalitate de 
prevenire a migraţiei profesionale. 

 

 

 

IV.9. Focus grupul 

 

 

Am folosit focus grupul ca metodă complementară anchetei prin chestionar, 
în vederea obţinerii de date calitative suplimentare de la alţi reprezentanţi ai 
grupurilor-ţintă şi care au fost implicaţi în prima parte a cercetării. 

Apreciem, cu atât mai mult, relaţia specială de comunicare a 
coordonatorilor CJAPP cu populaţia şcolară (elevi, părinţi / tutori, profesori, 
directori) şi cu colaboratorii (consilieri din universităţi, din AJOFM, 
specialişti în resurse umane din mediul non-şcolar) care s-a oglindit în 
reunirea pentru focus grup a persoanelor reprezentative din sectoarele 
relevante pentru cercetare. 

 

 

Evaluarea participării la discuţie a participanţilor 
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1. Grupurile din Bucureşti, Brăila şi Vaslui au beneficiat de participarea 
elevilor din învăţământul general obligatoriu. În celelalte judeţe (4 din 7) 
acest grup nu a fost reprezentat. Argumentul pe care îl putem credita pentru 
absenţa elevilor cu vârste sub 16 ani este acela că cercetarea noastră se 
desfăşoară în zilele de după încheierea anului şcolar, pentru a nu încărca în 
această perioadă pachetul de sarcini al agenţilor din sistemul educativ. Pe de 
o parte, elevii din grupa de 14-15 ani, de care eram interesaţi cu deosebire 
pentru poziţia lor în raport cu orele de Consiliere şi orientare înaintea 
momentului de exprimare a opţiunii profesionale, au trecut prin examenul 
de capacitate şi sunt interesaţi de repartiţii, de înscrierea în diferite filiere de 
formare iniţială şi/sau de refacerea psihologică după efort (evidentă prin 
dezangajarea faţă de obligaţiile şcolare). Pe de altă parte, cei din grupa de 
15-16 ani se află deja în vacanţă şi de aceea adolescenţii răspund mai greu 
invitaţiilor la activităţi şcolare. 

Reprezentanţii elevilor din învăţământul secundar post-obligatoriu au fost 
prezenţi în toate judeţele pilot. Dat fiind interesul nostru pentru toate filiere 
de învăţământ, am beneficiat de participarea fie în bloc a elevilor din licee 
teoretice, tehnologice şi SAM (de ex. judeţele Vaslui şi Brăila), fie de 
participarea selectivă a elevilor de la câte una sau două filiere (de ex. 
Bucureşti) în funcţie şi de disponibilitatea lor. În cadrul grupului se 
detaşează o voce care tinde să fie preluată de co-vârstnici, întrucât, de 
regulă, se cunosc între ei şi au experienţe comune în raport cu subiectul 
consilierii şcolare. 

 

2. Luările lor de cuvânt ale părinţilor sunt sporadice şi reţinute, dar aduc o 
notă de concret şi reflectă valorile pe care le oferă ca educatori. În focus 
grupurile din judeţul Harghita şi Timiş părinţii nu au fost prezenţi. 

 

3. Nu avem contribuţii de la grupul profesorilor din judeţul Timiş. 

Reprezentanţi din grupul format din personal de conducere din învăţământ 
au fost prezenţi în toate judeţele pilot, în afară de Harghita. 

 

4. Focus grupurile din toate judeţele au beneficiat de participarea 
studenţilor.  
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5. În Bucureşti, Timiş şi Harghita nu au participat persoane aflate în 
căutarea unui loc de muncă. Putem înţelege că preocuparea persoanelor 
pentru situaţia lor ocupaţională şi nevoia de a se dedica problemelor 
personale în timpul pe care îl au la dispoziţie îi împiedică să participe la 
activităţi care nu au o finalitate explicită de acest fel. Am beneficiat în 
schimb de prezenţa activă a absolvenţilor în celelalte patru judeţe pilot. 

 

6. Tinerii angajaţi în muncă din Harghita, Timiş şi Vaslui nu s-au regăsit în 
focus grup; motivul constă în aceea că aici nu s-au identificat persoane al 
căror program de lucru să le permită participarea la activitatea noastră de 
cercetare. 

 

7. Nu ne este greu de înţeles că în majoritatea judeţelor pilot (5 din 7) 
consilierii din companii nu au putut răspunde invitaţiei la focus grup. 

 

8. Reprezentarea consilierilor profesionişti din educaţie, învăţământ 
superior şi ocuparea forţei de muncă în toate judeţele a fost foarte bună, în 
sensul prezenţei şi luării de cuvânt. 

 

 

Elemente procedurale 

 

Focus grupul a durat maxim două ore. Cercetătorii au consemnat cele mai 
importante idei exprimate de participanţi, iar analiza lor se reflectă în cele 
ce urmează. 

O succintă descriere a conţinutului celor 16 itemi supuşi dezbaterii este 
urmată de categoriile principale de răspunsuri oferite în cadrul grupului. 
Am ales să declinăm identitatea respondenţilor care au promovat anumite 
idei valoroase, ca semn al aprecierii noastre pentru exerciţiul lor de 
comunicare în politicile publice de consiliere şi interesul dedicat 
subiectului. 

 

Itemul 1 
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Itemul surprinde impresia generală a participanţilor despre chestionarul de 
opinie, respectiv tematica, instrucţiunile de completare, asistenţa primită din 
partea unui consilier. În cazul în care participanţii la discuţie sunt alţii decât 
respondenţii la chestionar, acest item nu se mai supune discuţiei şi se începe cu 
itemul 2. 

 

1.1 Principalele caracteristici apreciate ale chestionarului : 

• interesant, simplu de completat, bine construit, adecvat grupului 
profesional căruia îi era adresat, complet în privinţa nevoilor 
cercetate, aşa cum apare în descrierile majorităţii respondenţilor; 

• util (“în condiţiile în care tinerii sunt neglijaţi”  – şomer, Brăila); 

• noutatea, primul de acest fel pe care l-au completat câţiva dintre 
participanţi (profesor, Braşov; inspector şcolar, Prahova); 

• întrebările închise, mai ales cele cu răspunsuri multiple (elevi, 
Brăila). 

 

1.2 Elemente care ar fi putut contribui la sporirea impactului 
instrumentului  în cadrul populaţiei-ţintă sunt: 

• instrucţiuni mai clare la întrebările mixte, ceea ce este un indicator 
al faptului că itemii care solicitau concomitent marcarea şi 
ierarhizarea opţiunilor au ridicat dificultăţi, sau cel puţin au impus 
revenirea asupra răspunsurilor (studenţi, Timişoara; consilier şcolar, 
Braşov); în această situaţie, ar fi fost binevenită asistenţa 
personalizată din partea consilierului care a aplicat chestionarul; 

• implicarea unui număr mai mare de colegi în etapa de aplicare a 
chestionarului, ceea ce ar fi asigurat relevanţa răspunsurilor pentru 
grupul lor profesional (consilieri şcolari, Prahova). În replică, 
echipa de cercetare a avut ca punct de pornire rezultatele unui 
studiu pe care l-a efectuat în 2004 la nivelul reţelei naţionale a 
CJAPP cu tema “Competenţe şi nevoi de formare ale 
consilierilor” , care a radiografiat situaţia practicienilor din şcoli în 
ceea ce priveşte necesarul şi expertiza de formare continuă în cadrul 
centrelor teritoriale de care aparţin. Pe baza acestor date, am 
considerat oportună investigarea mai aprofundată a diferitelor 
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categorii de beneficiari şi asocierea ulterioară a răspunsurilor 
obţinute de la toţi respondenţii în secţiuni specifice de recomandări 
şi direcţii de acţiune; 

• răspunsuri închise în defavoarea celor care solicită răspunsuri 
multiple, pentru a menţine simplitatea şi unitatea concepţiei 
metodologice (părinte, Braşov); 

• accent mai ridicat şi pe problemele muncii, în comparaţie cu cele 
specifice educaţiei (consilier de ocupare, Vaslui). 

 

1.3 Intenţia celor care au conceput chestionarul a fost să menţină unitatea 
instrumentului  şi să faciliteze interpretarea şi compararea datelor obţinute 
de la diversele grupuri-ţintă. În mod evident, structura şi limbajul 
chestionarului nu au fost receptate de toţi respondenţii la fel, în funcţie de 
experienţele anterioare în anchete de acest fel sau de aşteptările lor în raport 
cu subiectul. Apreciem observaţiile, întrucât ne indică dorinţa mai multor 
grupuri de respondenţi de particularizare a instrumentului de cercetare în 
funcţie de vârstă, nivel de pregătire academică, interesele participanţilor. 

 

Itemul 2 
Intenţia cercetătorului este de a investiga experienţele subiecţilor în raport cu 
tematica, mijloacele şi agenţii de consiliere în diferite contexte de viaţă. Acest 
item serveşte la diferenţierea între experienţa directă în context specializat de 
consiliere, relatările despre experienţele terţilor şi posibilele preconcepţii 
avansate de respondenţi. 

 

1.1 Participarea elevilor la orele de dirigenţie ca platformă generală şi 
primară de interacţiune cu problematica de consiliere (elevii din ciclul 
gimnazial, Bucureşti, Brăila, Vaslui). 

 

1.2 Lărgirea repertoriului de activit ăţi în cadrul liceului:  

• cursuri introductive la universitate, consultarea de pliante distribuite 
la târgul de oferte educaţionale, voluntariat (consilier, Brăila); 

• workshop de creativitate şi comunicare, chestionare de aptitudini şi 
interese (consilier, Harghita); 
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• discuţii despre carieră în orele de consiliere, cu beneficii 
surprinzătoare pentru cunoaşterea reciprocă a colegilor şi sporirea 
coeziunii de grup (consilier, Harghita). 

 

1.3 Părin ţii  nu par să aibă cunoştinţă de activităţi de consiliere, dar 
consideră că ar trebui să fie “o preocupare din partea şcolii”  (părinte, 
Bucureşti) şi că “fiecare copil are nevoie de consiliere pentru identificarea 
timpurie a talentelor şi susţinerea lor de părinţi”  (părinte, Brăila). 

 

1.4 Profesorii participă la cursuri de specializare la CJAPP şi CCD, apoi 
organizează sesiuni de multiplicare a experienţei cu colegii din unitatea 
şcolară; pentru profesorii cu normă redusă, orele de Consiliere şi Orientare 
sunt un mijloc de “a r ămâne în şcoală” . 

La cererea învăţătorilor şi a profesorilor s-a desfăşurat un curs pentru a 
căuta răspunsuri la anumite preocupări care vizează: cum pot fi soluţionate 
problemele majore din şcoală, cum pot fi gestionate dificultăţile profesiei de 
cadru didactic, ce modalităţi de lucru cu copiii cu cerinţe educative speciale 
sunt practicate în alte sisteme de învăţământ, cum să comunice şi să se 
reorienteze profesional (cadre didactice, Brăila). 

S-a formulat în repetate ocazii că profesorii de diferite specialităţi au un rol 
extrem de important în identificarea şi clarificarea opţiunilor de carieră ale 
elevilor; “cultivarea timpurie a predispoziţiilor este esenţială pentru o 
dezvoltare deplină şi armonioasă”  (profesor, Harghita). 

 

1.5 Personalul de conducere din învăţământ enumeră implicarea în 
activităţi ca: 

• întâlniri de tip focus grup la CMAPP (director, Bucureşti); 

• seminarii ale organizaţiilor non-guvernamentale şi  

• cursul de formare a formatorilor din 2006 pentru Aria curriculară 
Consiliere şi Orientare (consilieri, profesori, Brăila, Vaslui); 

• discuţii la întrunirile cadrelor didactice (profesori, Braşov). 
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1.6 Studenţii  din Bucureşti, Prahova şi Harghita nu au avut experienţe de 
consiliere. Un student din Braşov îşi aminteşte de o activitate din liceu care 
l-a ajutat la alegerea facultăţii („metoda ascultării active” ).  

Respondentul din Harghita nu este nici acum sigur de decizia privind 
alegerea profilului său de studiu; apreciază activitatea de informare pe care 
AJOFM a desfăşurat-o înaintea unei burse a locurilor de muncă pentru 
studenţi. Nu are cunoştinţă de existenţa unor Centre de Informare şi 
Orientare în universităţile din Miercurea-Ciuc, însă menţionează că unii 
profesori au şi sarcina de a realiza astfel de activităţi cu studenţii. 

Un student din Timişoara evocă discuţiile din clasa a VIII-a despre ce se 
cere pe piaţa muncii şi ce este mai convenabil pentru angajare. 

 

1.7 Tinerii absolvenţi menţionează discuţiile informale despre continuarea 
studiilor şi că au fost informaţi despre oferta AJOFM de reorientare şi 
reconversie profesională. 

 

1.8 Persoanele angajate în muncă îşi amintesc de cursurile de 
managementul carierei din facultate (absolvent, Bucureşti), de consilierea 
de grup în cadrul firmei (angajat, Braşov). Din Brăila vine semnalul că în 
facultate „nu se realizează pregătire practică şi se observă o lipsă a 
pregătirii studenţilor pentru viaţă” ; respondentul remarcă faptul că sunt 
avantajate persoanele care lucrează deja în domeniu sau provin din familii 
unde profesia respectivă se practică din generaţie în generaţie. 

 

1.9 Consilierii din învăţământ enumeră, în principiu, acelaşi tip de 
activităţi ca şi personalul de conducere din învăţământ, cu particularizarea 
următoarelor aspecte: 

• activitatea de formare a formatorilor pentru implementarea Ariei 
curriculare Consiliere şi Orientare şi discuţiile despre carieră din 
cadrul Centrului de Informare şi Orientare (consilieri, Universitatea 
din Iaşi); 

• focus grupul organizat de Revista „Cariere” (consilieri, Bucureşti); 

• cooperarea cu AJOFM la nivelul claselor a XII-a (consilieri, 
Vaslui); 
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• şedinţele metodice cu colegii consilieri (consilieri, Braşov şi 
Prahova) şi în cadrul comisiile profesorale (consilieri, Vaslui şi 
Harghita); 

• clubul „Cariera mea” sub îndrumarea formatorilor abilitaţi printr-un 
proiect care ajuta absolvenţii şi şomerii în realizarea bilanţului 
competenţelor (consilieri, Timiş). 

 

1.10 Consilierii universitari din Bucureşti şi Brăila menţionează cursul de 
master în politici publice cu specializarea în consiliere („Informare şi 
consiliere privind cariera”, proiect al Băncii Mondiale 1999-2001), 
programul PHARE în domeniul consilierii (Brăila), seminariile de la 
CMAPP, stagiul de formare organizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
(„Consilierea la distanţă prin telefon”, proiect Leonardo da Vinci 2004), 
proiecte europene de mobilităţi – Academia (consilieri, Harghita). 

 

1.11 Consilierii de ocupare din Bucureşti enumeră participarea lor la 
cursul de formare pentru consilierea persoanelor cu dizabilităţi (2006). 

Consilierii din Harghita reclamă faptul că adulţii vin rar, iar atunci când vin 
au probleme acute legate de obţinerea unui loc de muncă, de genul „am 
nevoie de un loc de muncă urgent că am adunat datorii la întreţinere”; ei 
nu înţeleg necesitatea de a se informa proactiv şi de a participa la cursuri de 
recalificare. Personalul din AJOFM este insuficient, cel puţin la serviciul de 
medierea muncii, iar birocraţia legată de procesarea dosarelor personale ale 
şomerilor îngreunează rezolvarea lor: „Din păcate a rămas aceeaşi 
politică”  referitoare la obligaţia de consemnare a datelor care nu au legătură 
cu cazul. Consilierii sunt nevoiţi să rămână peste program, nu au timp să 
acorde atenţia cuvenită clienţilor şi nu au condiţii pentru consiliere 
individuală (aglomeraţie şi zgomot pe holul instituţiei). 

 

Itemul 3 
Itemul scrutează câmpul de rezultate obţinute de participanţii la cercetare în 
urma parcurgerii unei relaţii de consiliere; în sens mai larg, procură informaţii 
despre calitatea serviciilor oferite de consilieri şi despre nivelul de satisfacţie a 
beneficiarilor. 
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3.1 Revelarea unor aspecte despre propria personalitate: 

• Elevii au declarat că îşi descoperă calităţile, defectele, interesele 
profesionale, află informaţii despre alegerea domeniului preferat de 
studiu, află cum îşi pot controla emoţiile, care le sunt interesele şi 
aptitudinile profesionale, se cunosc pe sine şi pe ceilalţi, învaţă cum 
pot ameliora comunicarea lor cu profesorii şi cum să evite 
tensiunile. „Problemele mele sunt cele ale oricărui adolescent, 
dialoghez uşor, sunt deschis şi sincer” (elev, Prahova). 

• Competenţa de comunicare în profesia didactică, în acord cu 
propriul stil de personalitate, dar care nu se transferă în competenţă 
de comunicare cu propriul copil („Cu copilul meu e ca şi când nu 
aş fi citit vreodată un tratat de psihologie” – inspector, Bucureşti). 

• Studenţii au descoperit că sunt mai receptivi în contextele de muncă 
şi faţă de prieteni (student, Bucureşti), pot valorifica îndrumările 
părinţilor, profesorilor şi ale specialiştilor în construirea propriului 
drum de viaţă (student, Braşov, Harghita, Timiş) şi că merită să ia 
în considerare tendinţele pieţei muncii şi ceea ce le place să facă 
(student, Timiş). 

 

3.2 Contribu ţii la dezvoltarea relaţiilor cu ceilalţi şi la clarificarea unei 
concepţii despre profesie: 

• Profesorii declară din experienţa lor că pentru elevi nu mai sunt 
suficiente descoperirea şi conştientizarea propriilor calităţi care să 
le permită să aibă succes (de ex.: răbdare, înţelegere, empatie, bun 
simţ şi simţul măsurii); sunt necesare cursurile pentru părin ţi, 
desfăşurate în mod permanent, pentru ca aceştia să cunoască 
specificul fiecărei vârste a copilului lor (profesor, Brăila). 

• Profesorii, indiferent de specialitate, fac consilierea elevilor. Însă o 
consilierea „după ureche” este periculoasă pentru că impune opinia 
profesorului; poziţia şi autoritatea acestuia pot crea un transfer de 
atitudine asupra elevului. Chiar cu cele mai bune intenţii, „dacă 
nu au pregătire de specialitate riscă să limiteze posibilitatea 
elevilor de a-şi forma propriile decizii” (profesor, Bucureşti). 
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• Autoritatea părinţilor generează uneori conflicte cu copiii, de aceea 
se impune continuitate în „a lucra pe relaţie”  (consilier şcolar, 
Vaslui). 

• La Vaslui s-a semnalat nevoia selecţiei dirigin ţilor , astfel încât 
aceştia să vină în întâmpinarea nevoilor de consiliere ale elevilor; se 
observă diferenţe între clasele în care se desfăşoară activităţi de 
consiliere şi cele în care nu se desfăşoară. 

• Disponibilitate şi potenţial de lucru, descoperire a celuilalt legat de 
o anumită profesie (consilier şcolar, Bucureşti). 

• Consilierul din domeniul protecţiei copilului recunoaşte rolul 
consilierului în formarea asistenţi maternali; consilierul identifică 
nevoile lor, pune în balanţă cererea aplicantului cu ofertele 
disponibile (consilier, Timiş). 

• Este nevoie de consiliere înainte de angajare pentru a-i informa pe 
oameni despre natura locului de muncă şi a verifica nivelul de 
compatibilitate cu solicitantul; de multe ori, oamenii, în special cei 
care nu mai beneficiază de ajutorul de şomaj, nu au cunoştinţă 
despre serviciile publice de consiliere (consilier de ocupare, Timiş). 

• Înfiin ţarea unui ONG în Timişoara (APEL) care oferă servicii 
speciale de consiliere şi îngrijire pentru absolvenţii din casele de 
copii. 

• În relaţia cu directorii, consilierii şcolari au învăţat modalităţi 
adecvate de intervenţie, dificultatea de a schimba atitudini şi 
mentalităţi, nevoia de susţinere din partea conducerii şcolii 
(consilier, Vaslui). 

• În relaţia cu colegii, consilierii şcolari au aflat care este rolul 
consultării pe marginea unor cazuri deosebite (consilier, Prahova). 

 

Itemul 4 
Itemul este menit să plaseze intervenţiile de consiliere într-un continuu 
temporal; în acest sens, se încearcă identificarea etapelor de viaţă / a 
momentelor favorabile influenţei pozitive a orientării profesionale. 
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4.1 Opinii în sensul intervenţiilor timpurii de consiliere  în familie şi la 
vârsta şcolară mică: 

• La cele mai mici vârste putem identifica şi cultiva anumite 
predispoziţii şi asigura „o imagine complexă asupra lumii, 
necesară unei bune integrări ulterioare”  (cazul şcolilor 
aptitudinale de muzică, arte etc. – profesor, Harghita). Consilierea 
„ar trebui să înceapă chiar din grădiniţă; eu nu am timp să-mi 
observ copilul” (părinte, Braşov). 

• Copiii se obişnuiesc să comunice de la vârste mici, să-şi facă 
planuri de viitor fără reticenţe. „Avem nevoie de resurse, 
consilierea trebuie să înceapă din momentul în care debutează 
şcolaritatea” (profesor, Prahova). 

• Consilierii şcolari pledează pentru continuitatea procesului de 
consiliere şi informare de la clasa întâi „insistându-se pe aspecte 
referitoare la autocunoaştere, astfel încât să se evite confuziile la 
finalul clasei a VIII-a” (consilier, Vaslui), spre a oferi elevilor o 
platformă solidă de alegere pe baza anticipării tendinţelor sociale şi 
de pe piaţa muncii (asistent social, Timiş). 

• Ca un element de contrast, s-a avansat ideea că „specializarea la o 
vârstă timpurie te constrânge şi nu mai ai opţiuni reale ulterioare” 
(cazul liceelor cu profil sanitar sau pedagogic înainte de 1989 – 
consilier şcolar, Bucureşti). 

• Importanţa sprijinirii copilului în procesul de alegere: după etapa de 
informare, necesitatea învăţării şi aplicării unor „tehnici de 
manipulare a părinţilor, în sens pozitiv” (absolvent, Vaslui). 

• S-a pus accentul pe responsabilizarea şi sensibilizarea părinţilor, 
subliniind faptul că „nu doar banii sunt importanţi” ; utilizarea 
modalităţilor adecvate de intervenţie în cazul părinţilor cu o situaţie 
materială modestă. S-a lansat ideea creării unor centre pentru 
părinţi, cu acces permanent. Pentru consilier este important „să 
redeschidă în sufletul acestora dragostea de a fi părinte” : copilul 
va reuşi dacă i se acordă atenţie, comunicare, ascultare activă. 

 

4.2 Consilierea la finalul / începutul unui ciclu de învăţământ: 
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• Consiliere pentru alegerea profilului şi a liceului (elevi, Bucureşti; 
Braşov); la elevii de clasa a VIII-a se observă o tendinţă de amânare 
a exprimării unei opţiuni, iar efectul este că numeroşi elevi de liceu 
se transferă la alt profil în timpul anului şcolar (profesor, Vaslui). 

• Informarea despre facultăţile cu profil similar profilului frecventat 
în liceu (elev, Brăila). Înainte de facultate pentru informare despre 
alternativele de studiu din cadrul anumitor facultăţi, dinamica pieţei 
muncii, oportunităţile existente (studenţi, Bucureşti; Timiş). 

• La vârsta adolescenţei, pentru copiii cu probleme de comportament 
(părinte, Prahova). 

• O problemă este admiterea şi selecţia elevilor cu cerinţe educative 
speciale pentru diferite cicluri de învăţământ, unde CJAPP nu are o 
contribuţie reală. În prezent se merge pe incluziune. Însă nu se 
procedează cum trebuie, repartizarea se face în funcţie de medii, 
iar oferta este destul de limitată. CJAPP este responsabil de 
orientare şcolară şi profesională, dar nu deţine mecanismele 
necesare. „Noi făcusem dosare în funcţie de interesele şi abilităţile 
elevilor, dar a venit comisia şi a spus, NU, astea sunt locurile, 
primele sunt coaforul, apoi frizerul şi ajungem la ultimele. Am fost 
foarte dezamăgită. Am simţit atunci că nu am nici un cuvânt de 
spus cu toate recomandările mele şi cu toate testările mele.” 
(consilier şcolar, Timiş). 

• Mulţi elevi şi absolvenţi de liceu au opţiuni neclare în ceea ce 
priveşte filiera următoare de studiu, aleg instituţia fără să dorească 
neapărat o anumită specializare: „aleargă după o emblemă, 
determinaţi de grupul de prieteni” (consilier şcolar, Timiş). 

• Un exemplu fericit este utilizarea testului InterOptions în cazul 
absolvenţilor de limbi străine, care au fost apoi îndrumaţi să dea 
concurs la AJOFM, pentru a lucra în cadrul unor proiecte de 
integrare europeană (consilier universitar, Brăila). 

• „După liceu, generaţia mea mergea la drept, eu am ales psihologie 
pentru că am citit un ghid de admitere şi am găsit materiile mele 
preferate: biologie şi literatură.”  (consilier de ocupare, Bucureşti). 



 219 

• „Oricând de-a lungul vieţii este binevenită, dar mai ales la sfârşit 
de ciclu educaţional şi în momente de tranziţie.”  (profesor, 
Prahova; psiholog, Timiş; psiholog, Bucureşti). 

 

4.3 Opinii despre oportunitatea consilierii: 

• „Fiecare are momentul său când îşi dă seama ce vrea să devină.”  
(elevă, Bucureşti). 

• În viaţă există mai multe momente cruciale în care persoana 
necesită consiliere. (elev, Prahova) „Consilierea este necesară 
pentru toate categoriile de vârstă, în special în momentele-cheie 
din carieră.”  (personal de conducere, Prahova). 

• Se constată o nevoie de consiliere crescândă la toate categoriile de 
beneficiari, până la vârste înaintate (consilier şcolar, Prahova). 

• „Nu există un moment, ci o serie de momente, etape şi reorientări; 
este nevoie de un proces longitudinal de evenimente şi intervenţii 
oportune.” (consilier şcolar, Harghita). 

• „Să plecăm de la ceea ce îşi doreşte copilul la un moment dat” 
(părinte, Bucureşti). În cazul său, a fost îndrumat de părinţi spre 
liceu şi facultate, ambele nepotrivite cu preferinţele sale. 

• Discuţii cu copiii „dacă şi atunci când te întreabă.”  (părinte, 
Vaslui). 

• Rolul diriginţilor în cazul părinţilor care nu participă la şedinţe, 
pentru motivarea elevilor de „a învăţa de plăcere.” (elev, Vaslui). 

• Uneori sunt necesare abordări individuale ale părinţilor – cazul unui 
părinte surd (profesor, Vaslui). Studenţii din Vaslui semnalează 
neîncrederea părinţilor în copil şi nevoia de comunicare şi de 
educare a părinţilor. 

• Când o meserie este pe cale de dispariţie sau natura muncii 
respective este pe cale să se schimbe. Un exemplu oferit de 
consilierul de ocupare din Harghita constă în aceea că tatăl său avea 
o meserie despre care şi-a dat seama că va dispărea (repararea 
maşinilor de scris) şi singur s-a reprofilat, a învăţat (cursuri de 
calificare la Bucureşti, a obţinut un atestat) şi acum profesează pe 
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cont propriu în repararea copiatoarelor; în prezent şi această 
meserie este în declin din cauza automatizării liniei de service. 

• „Se crede că în anumite momente elevii au nevoie de consiliere 
(clasele VIII, IX, X). Persoana nu e întotdeauna emoţional 
deschisă, de aceea consilierea trebuie desfăşurată pe toată durata 
vieţii; din când în când, cineva să îţi arate cine eşti şi ce poţi.”  
(inspector, Bucureşti). 

 

Itemul 5 
Itemul ajută la identificarea principalilor agenţi, surse de sfat profesional, în 
demersul de a contribui la intensificarea schimburilor cu aceştia şi de a 
le asigura complementaritatea. 

 

Din investigaţia noastră s-au desprins următoarele instanţe de consiliere 
preferate de către diferite grupuri de beneficiari: 

5.1 Surse generale: 

• Internet -ul (site-uri specializate pe ofertarea de locuri de muncă, 
site-uri de carieră) este relevant pentru elevi, cadre de conducere 
din învăţământ, studenţi, consilieri şcolari şi universitari; atât 
creatorii, cât şi utilizatorii informaţiei de pe Internet se bazează pe 
acest mediu, foarte bine reprezentat la aceşti respondenţi în relaţie 
cu alte surse. 

• Media (presă şi canale de ştiri pentru burse ale locurilor de muncă) 
este bine creditată de elevi, părinţi, cadre de conducere din 
învăţământ. 

• Organizaţiile de voluntari sunt un pol de informare şi implicare 
profesională pentru elevi. 

 

5.2 Surse specializate: 

• Informarea elevilor şi studenţilor la sediul facultăţilor . 

• AJOFM  (informaţii despre angajatori care oferă locuri de muncă 
pentru tineri şi care primesc anumite facilităţi, solicitări din partea 
companiilor de a recomanda spre angajare persoane de încredere, 
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pentru a evita migraţia ulterioară pe post şi investiţiile (perdante) în 
„formarea unor persoane care nu rămân”), CNDIPT (date 
statistice cu privire la oferta de formare vocaţională şi piaţa forţei 
de muncă pentru acest nivel de formare), ISE (cercetări şi proiecte 
de formare profesională a consilierilor) pentru consilierii 
practicieni. 

• Agenţii de recrutare de personal pentru studenţi, absolvenţi, tineri 
în căutarea unui loc de muncă şi persoane deja angajate, care vor 
să-şi schimbe locul de muncă. 

• Materiale informative (broşuri, pliante, afişe) promovate şi 
căutate de consilierii şcolari; aceştia sunt convinşi de utilitatea 
acestor surse în comunitatea lor profesională, dar nu regăsim 
menţiunea şi la nivelul beneficiarilor (de ex.: elevi, studenţi, părinţi, 
profesori, adulţi cu sau fără ocupaţie). Putem înţelege de aici că 
materialele informative transportă informaţie de actualitate şi de 
interes pentru consilieri, în privinţa unor surse de formare 
profesională continuă. 

• Lucr ări de specialitate (publicaţii, ghiduri, prognoze, cercetări) 
relevante pentru angajaţi şi consilierii universitari. 

• Cabinetul de consiliere este menţionat de studenţi, profesori, 
respectiv de grupuri reprezentative pentru toate categoriile de 
beneficiari din învăţământul preuniversitar, terţiar şi din domeniul 
muncii. 

• Profesorii sunt o sursă de informare şi sfat profesional pentru 
părinţi şi consilieri şcolari; în mod paradoxal, profesorii nu sunt 
numiţi de elevi şi studenţi printre persoanele / autorităţile spre care 
aceştia se îndreaptă atunci când au nevoie de consultare în 
domeniul carierei. 

 

5.3 Surse personalizate: 

• Familia, respectiv părin ţii şi/sau partenerul de viaţă apar în 
preferinţele tuturor respondenţilor. 

• Colegii de muncă sunt o sursă de consultare pentru părinţi, cadre 
de conducere şi consilieri de ocupare; aici sunt integraţi şi 
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consilierii, în calitate de colegi ai cadrelor de conducere şi 
personalului din agenţiile de muncă. 

• „ Cine este mai aproape” (dintre sursele enumerate mai sus); „orice 
persoană de la care poţi afla şi valorifica informaţiile care te 
interesează” pentru studenţi şi consilierii de ocupare. 

 

Familia şi Internet -ul sunt două surse, a căror natură şi mod de 
interacţiune cu persoana sunt complet diferite şi de aceea complementare; 
sunt cel mai frecvent invocate de participanţii la studiul nostru, probabil 
deoarece asigură un echilibru relativ între componenta subiectivă şi cea 
obiectivă a alegerii profesionale, între interese / resurse individuale şi 
tendinţe de sistem, între iniţiativă şi receptare. 

 

Grupurile cel mai deschise spre consultare în privinţa aspectelor de 
orientare şcolară şi profesională sunt cele ale elevilor şi studenţilor ; 
răspunsurile colectate de la ei în judeţe însumează cele mai multe 
posibilităţi de informare şi comunicare. Acesta este un semn de normalizare 
a dinamicii la nivelul formării profesionale iniţiale, de informaţie eficient 
circulată între surse şi beneficiari. Însă în cadrul aceloraşi categorii de 
respondenţi identificăm şi poziţia diametral opusă: 

 

5.4 Persoane reticente faţă de interacţiunea cu consilierul de orientare: 

• Un elev din Prahova consideră că nu toţi colegii săi ar fi interesaţi 
de subiect, dar dacă s-ar discuta în afara agendei şcolar-
profesionale, ar prefera „persoane cu care se cunosc bine”, în 
ciuda reticenţei părinţilor care etichetează subiectele „intime” ca 
„reprobabile”. 

• Studentul din Prahova nu se duce la consilier pentru că „nu-l 
cunoaşte şi l-ar deranja să discute cu un străin.”  

• Tânărul angajat din Prahova resimte „nevoia de a discuta cu cineva 
adult din aceeaşi meserie”. Are nevoie de consiliere şi pentru viaţa 
de familie. 
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Itemul 6 
Itemul caută să surprindă atitudinea participanţilor faţă de modificarea 
curriculară operată prin introducerea orelor de Consiliere şi Orientare în 
trunchiul (curricular) comun prin asimilarea orelor de dirigenţie şi oferirea 
unui nou conţinut „întâlnirilor” profesor-consilier - elevi. 

 

6.1 Elevii de liceu (Brăila) declară că au o anumită reticenţă faţă de orele 
de Consiliere şi Orientare, întrucât consideră că ştiu ce vor să facă în 
viaţă. Apare şi problema rezultatelor obţinute la testele de cunoştinţe, care 
generează o distanţă între elevi şi profesori. Elevii sunt de părere că 
stăpânirea cunoştinţelor teoretice nu ar trebui să fie criteriu de promovare 
într-o profesie pentru care persoana are abilităţi. 

Unii profesori-consilieri (dirigin ţi) nu comunică suficient cu elevii în 
întâlnirile săptămânale de la clasă; relaţia profesor-elev ar trebui să fie de 
apropiere, prietenie. Orele de Consiliere şi Orientare (foste de dirigenţie) ar 
trebui să se desfăşoare cu participarea psihologului şcolar (consilier, 
Vaslui).  

Un părinte  din Braşov propune să existe o sală cu destinaţie specială pentru 
orele de Consiliere şi Orientare din şcoală. 

 

6.2 Părinţii (Bucureşti) apreciază introducerea orelor de Consiliere şi 
Orientare în trunchiul (curricular) comun, însă îşi exprimă suspiciunea cu 
privire la tendinţa profesorilor de a transfera metodologia predării 
propriei discipline la consiliere; nu toţi profesorii sunt informaţi şi 
pregătiţi pentru tematica acestor ore (profesor, Prahova). 

Pentru întâmpinarea favorabilă a modificării curriculare respective, este 
necesară degrevarea copiilor de volumul mare de teme pentru acasă 
(părinte, Prahova). În aceeaşi intenţie clasificăm şi intervenţia profesoarei 
din Bucureşti – există riscul ca părinţii să perceapă cum copiii lor au încă o 
oră de curs pentru care ar trebui să se pregătească: „o corvoadă în plus”. În 
practica predării, profesorul se raportează la conţinut, nu la obiective, ca să 
aleagă metode şi părţi de conţinut. Reţinem recomandarea pentru profesorii-
consilieri (diriginţi) de modernizare a metodologiei proiectării didactice la 
orele de Consiliere şi Orientare. 
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Cadrele de conducere din Brăila îi caracterizează pe profesori ca un grup 
profesional iniţial sceptic la schimbare, dar care ulterior conştientizează 
faptul că schimbarea este necesară şi se implică în realizarea acesteia. 

 

6.3 Implementarea Ariei curriculare Consiliere şi Orientare trebuie să se 
bazeze pe formarea şi motivarea profesorilor într-un sistem care să 
garanteze calitatea formării până la ultimul beneficiar (în cascadă), 
menţinerea interesului şi buna gestionare a timpului dedicat pentru formare.  

Pe de o parte, nevoia este ridicată, pentru că formarea iniţială şi continuă de 
până acum nu oferă soluţii. 

„Schimbarea denumirii Ariei curriculare nu-i schimbă esenţa. Profesorii, 
dacă nu sunt pregătiţi (în afara informaţiei), vor avea eficienţă nulă, ca şi 
la orele de dirigenţie.”  (profesoară, Bucureşti) 

Pe de altă parte, la Timiş s-a discutat problema motivaţiei profesorilor care 
nu acceptă să urmeze cursuri şi specializări disponibile pe piaţa formării din 
învăţământ în condiţiile lipsei de susţinere financiară şi administrativă pe 
parcursul formărilor. 

„Când eşti doar obligat să faci ceva, nu merge totul aşa cum trebuie.” 
(coordonator şcolar, Timiş) 

 

6.4 Unii profesori consideră că este suficient să aibă rezultate bune la 
olimpiade, alţii conştientizează necesitatea schimbării. Prima lor reacţie la 
mesajul de schimbare este, de regulă, „de ce trebuie să mă schimb eu sau 
ceva din activitatea mea?” (profesor, Brăila).  

Consilierul trebuie să acorde consultanţă profesorilor în legătur ă cu 
Aria curricular ă Consiliere şi Orientare, să răspundă solicitărilor 
abundente care vin din partea colegilor diriginţi de a intra la ore în locul lor 
(profesor, Vaslui). Sunt unii profesori de diferite discipline care sunt 
interesaţi şi ar putea face faţă cu succes acestor activităţi, alţii însă nu au 
interes şi nici competenţele necesare. Nu toţi profesorii diriginţi pot aborda 
temele propuse în programa de Consiliere şi Orientare; mulţi dintre aceştia 
şi-ar dori să poată găsi în biblioteci ghiduri pentru desfăşurarea orelor de 
consiliere. Munca dirigintelui este dificilă; este binecunoscut că în orele de 
dirigenţie se face uneori pregătire pentru testările naţionale sau pentru alte 
discipline de specialitate. 
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Tânăra angajată din Bucureşti admite că „.. nu este pentru oricine. E 
necesar ca activitatea de consiliere să se facă profesionist, cu grijă, cu o 
formare prealabilă” .  

 

6.5 În acelaşi timp, la clasă se conservă necesitatea de a desfăşura activităţi 
de managementul clasei, pentru care trebuie alocat un timp separat sau să 
fie aduşi oameni noi, exclusiv cu această însărcinare. 

Noua abordare a Ariei curriculare Consiliere şi Orientare impune 
dezvoltarea de fişe longitudinale în care să consemneze datele relevante 
despre elevi. 

„Problema care se pune este cum vor reuşi dirigin ţii să-şi gestioneze timpul 
pentru a le face pe toate.” (consilier şcolar, Timiş) 

 

6.6 Un consilier din mediul universitar (Bucureşti) apreciază utilitatea 
iniţiativei; prevede că liceenii vor veni mai pregătiţi la facultate, iar 
„informarea de până acum va fi înlocuită cu formare continuă” . 

Consilierul de ocupare din Bucureşti speră ca iniţiativa să fie bine primită 
de diriginţi. Protocolul inter-ministerial MEC-MM (HG nr. 759 din 
18.07.2002 - De la şcoală la viaţa profesională spre carieră) este în 
continuare în vigoare şi prevede trei întâlniri pe lună între inspectorii 
AJOFM şi elevii din clasele terminale din licee / şcoli de arte şi meserii, dar 
„Este adevărat că nu toţi directorii de şcoli înţeleg importanţa consilierii.” 

Mesajul este de îmbunătăţire a strategiei de comunicare dintre liderii 
instituţiilor de consiliere pe toată durata vieţii, prin evidenţierea 
contribuţiilor şi avantajelor reciproce ale actorilor din şcoală şi de pe piaţa 
muncii, precum şi prin implicarea lor consecventă în procesul autoreglator 
al cererii şi ofertei de formare profesională. 

 

Itemul 7 
Participanţii  oferă feed-back în raport cu calitatea serviciilor de 
consiliere şi orientare de care au beneficiat. 

 

7.1 Aspecte favorabile: 
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• Personalul de conducere din învăţământ (director, Bucureşti) 
califică serviciile de consiliere şcolară necesare, de calitate şi 
realizate cu seriozitate; în Brăila a observat efecte asupra elevilor 
din şcoala pe care o conduce, datorită profesionalismului 
specialiştilor CJAPP , care au organizat cursuri de consiliere 
pentru profesori şi învăţători. 

• Avem cerere foarte mare pentru aceste servicii. Consilierii sunt 
foarte interesaţi, fac cursuri, masterate. Atât directorii, cât şi 
profesorii sunt mulţumiţi de rezultate. Cererea de înfiinţare a 
cabinetelor şcolare de consiliere a crescut de peste cinci ori în 
ultimul an, de la 11 la 59 în Municipiul Timişoara (consilier, 
Timiş). 

• În Vaslui, existenţa serviciilor de informare şi consilierea carierei 
din AJOFM are un impact pozitiv asupra persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă, iar consilierul are rol de mediator, 
facilitator, punct de sprijin în luarea deciziilor. 

• „Foarte utile, te ajută să-ţi dai seama de ceea ce vrei, dacă îţi 
doreşti cu adevărat, dacă eşti pregătit, dacă ţi se potriveşte.”  
(elevă liceu, Bucureşti). 

• „Mie mi-au fost de un real folos” (student, Braşov); „o nouă 
meserie, o nouă şcoală”  (student, Bucureşti). 

• Importantă este promovarea consilierii, clarificarea rolului acesteia 
în cadrul instituţiei (angajată, Bucureşti). 

 

7.2 Aspecte care condiţionează calitatea serviciilor de consiliere: 

• Din punctul de vedere al şcolii serviciile de consiliere sunt 
eficiente, dacă se ştie ce poate oferi şi ce se aşteaptă de la consilier. 
Ar trebui ca să se ştie atribu ţiile şi responsabilităţile consilierului 
şi clienţii să se raporteze la acestea. Dacă în şcoală consilierul e 
considerat un panaceu universal (pentru rezolvarea problemelor de 
disciplină, comunicare etc.), eficienţa acestuia e foarte redusă. Dacă 
elevii aşteaptă prea mult de la consilier şi cred că el/ea ia deciziile, 
iar nu se atinge scopul muncii lor (profesoară, Bucureşti). 
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• Acolo unde este personal specializat, serviciile sunt de calitate şi 
au impact semnificativ asupra populaţiilor- ţintă (profesor, Prahova). 
Când vorbim de calitate contează mult şi nivelul de pregătire al 
profesioniştilor, specializarea, vechimea lor în domeniul şi la locul 
actual de muncă; abia după aproximativ trei ani începe instituţia 
respectivă să înţeleagă ce aşteptări realiste poate avea de la 
consilier. La cabinetele şcolare situaţia se judecă altfel decât la 
centru, unde practicienii au alte atribuţii (consilier, Harghita). 

• Consilierii şcolari consideră că impactul serviciilor de consiliere 
este direct proporţional cu calitatea lor (consilier, Vaslui), 
efectul se observă mai bine atunci când clientul trimite şi alte 
persoane la consilierul lui (consilier, Brăila), calitatea şi efectele 
serviciilor sunt în funcţie de experienţa, vocaţia şi 
profesionalismul consilierului (consilier, Prahova), experienţa 
ajută mult, nu numai formarea iniţială (consilier, Bucureşti). 

• Un consilier universitar din Bucureşti apreciază serviciile de 
consiliere ca foarte utile. Calitatea lor este bună, dar sunt necesare 
intervenţii structurale la toate nivelurile (există foarte puţine 
centre în universităţi, iar centrele nou înfiinţate nu funcţionează). 
Este exprimată cererea din partea studenţilor pentru consiliere, dar 
nu există personal specializat (resurse umane limitate). 

• Se constată o mare nevoie de consiliere şi informare a părinţilor, 
bunicilor, profesorilor, elevilor pentru a solicita din proprie 
ini ţiativă sprijinul specialistului  în comunicarea interpersonală şi 
în conştientizarea dificultăţilor întâmpinate (inspector, Brăila). 

 

7.3 Aspecte care trebuie ameliorate: 

• „Consilierii fac multe lucruri în şcoală, dar prea puţine pentru 
consilierea carierei elevilor.” (părinte, Braşov). 

• Unii elevi sunt dezamăgiţi în urma aplicării bateriei BTPAC şi 
analiza rezultatelor, pentru că datele nu sunt interpretate şi corelate 
cu interesele lor, iar aptitudinile evidenţiate nu sunt puse în relaţie 
cu oferta de educaţie şi viitoarea piaţă a muncii (elevă, consilier 
şcolar, Harghita). 
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• Imposibilitatea de administrare a BTPAC în cadrul AJOFM 
Harghita, din cauza condiţiilor inadecvate de lucru cu clienţii; mai 
uşor se aplică InterOptions, care nu are limită de timp şi se poate 
relua după o întrerupere oarecare. La fel este cazul şi cu testele de 
evaluare a aptitudinilor şi intereselor existente online la adresa 
www.go.ise.ro 

• Clienţii vor rezultate personalizate de la prima testare sau şedinţă. 
Consilierul de ocupare descrie rolul său şi posibilităţile de ajutorare 
în continuare a clientului (consilier, Bucureşti). 

 

Itemul 8 
Suntem interesaţi de opinia participanţilor despre rolul şi responsabilitatea 
consilierului faţă de succesul clientului. 

 

8.1 Responsabilitatea revine: 

• Consilierilor , pentru asigurarea influenţei pozitive asupra deciziilor 
părinţilor (părinte, Vaslui). Consilierii şcolari apreciază că, în 
propria lor activitate, ei se fac responsabili pentru fiecare client 
(consilier, Bucureşti). 

„Absenţa consilierului în cazul meu a determinat eşecul în carieră.”  
(şomer, Prahova). 

Responsabilitatea pe care şi-o asumă consilierii în cel mai înalt grad ţine de 
alegerea metodelor de intervenţie şi de conştiinciozitatea cu care tratează 
fiecare caz. Din punct de vedere profesional, consilierul are o răspundere 
clară, care nu poate fi apreciată procentual. Un aspect îngrijorător este 
imposibilitatea asumării responsabilităţii de către consilier, în anumite 
situaţii, pentru rezultatele procesului de consiliere; acest lucru apare atunci 
când este împovărat cu sarcini administrative şi îi sunt impuse în muncă 
drept criterii de evaluare unele preponderent cantitative şi puţine sau deloc 
calitative: „sunt multe alte sarcini care nu îmi lasă timp pentru a avea 
sesiuni efective de consiliere; când ştiu că am timp îmi pot programa un 
client. În medie fac consiliere cam cu un client sau doi pe lună, în rest doar 
informare şi plasare.” (consilier de ocupare, Harghita). 

• Profesorilor, în special diriginţilor (părinte, Prahova). 
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„Este important să fie alături de acest copil şi să-l ajute” (profesor, 
Vaslui). 

• Clienţilor  

Uneori adulţii consideră că nu se mai pot schimba la vârsta lor, în ciuda 
informaţiei vehiculate în sesiunile de consiliere că ar putea să se înscrie în 
programe de recalificare (consilier de ocupare, Harghita). 

„Răspunderea e a celui ce ia decizia.” (tânăr angajat, Braşov) 

Consilierul poate contribui la succesul în carieră al clientului, oferi sprijini 
în luarea deciziei, dar în final, „toate meritele sunt ale clientului, care a 
ştiut să îşi asume responsabilitatea deciziei şi să acţioneze pentru 
materializarea ei.” (angajat, Vaslui) 

 

8.2 Responsabilitate împăr ţită: 

• În cazul consilierii psihologice, consilierul este responsabil în 
funcţie de gradul de disponibilitate al clientului, în timp ce în cazul 
orientării şcolare, responsabilitatea consilierului este mare, dar 
alături de client (consilier şcolar, Vaslui). 

• Un consilier „transmite încredere şi speranţă elevilor pentru a 
rezolva ceva” (elevă, Vaslui). 

• Un consilier nu „dictează” , ci numai „direc ţionează”  succesul 
persoanei (student, Prahova). 

• Profesorii cred că nu e cazul ca un consilier să îşi asume mai mult 
decât partea sa de responsabilitate pentru ce face în cazul clientului; 
în acest fel îl face şi pe client răspunzător (profesori, Bucureşti, 
Prahova). 

• Personalul de conducere alocă doar o răspundere parţială 
consilierilor, pentru că la succesul clientului / elevului contribuie şi 
alţi factori: profesori, părinţi, clientul însuşi, alţi factori comunitari 
(director, Prahova). 

• În Brăila, consilierii adaugă responsabilitatea clientului pentru 
găsirea alternativelor, punerea în practică, conştientizarea rolului 
şedinţelor de consiliere. În cazul dificultăţilor în familie, (de ex.: 
tentative de suicid) se impune implicarea întregii familii. Atunci 
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când competenţa consilierului este depăşită, se impune trimiterea la 
un alt specialist; de aceea este foarte important să se lucreze în 
reţea, împreună cu alţi colaboratori (profesori diriginţi, părinţi, 
psihoterapeuţi) pentru repartizarea responsabilităţilor. 

• Mulţi adulţi vin la AJOFM şi se plâng că au fost disponibilizaţi, dar 
nu au nici cea mai mică dorinţă de a se recalifica, nefiind capabili să 
renunţe la ideea că „asta au făcut toată viaţa”  (consilier, Harghita). 

• Consilierul de ocupare spune că indiferent de indicatorii de 
performanţă după care se raportează (de ex.: câţi adulţi trimişi la 
curs, angajaţi în muncă etc.), există o componentă emoţională 
neacoperită (de ex.: cum măsurăm ridicarea moralului sau 
ameliorarea imaginii de sine?). Există cazuri când consilierul se 
implică în terapia transferului, de ex.: şomeri care vin săptămânal, 
persoane cu dizabilităţi pe care nu ai cum să îi ajuţi, (consilier, 
Bucureşti). 

 

8.3 Responsabilitatea „altuia”:  

• „Nu este treaba consilierului dacă elevul nu reuşeşte” . (elev, 
Prahova). 

• În măsura în care clientul vine doar în anumite momente şi solicită 
doar informaţii punctuale, responsabilitatea consilierului nu este 
prea mare. Consilierul este mai degrabă răspunzător de modul cum 
reuşeşte să capteze clientul, dar şi acest aspect este dificil de evaluat, 
deoarece intervin pe parcurs o mulţime de factori asupra cărora 
consilierul nu are control. Instituţiile / serviciile de consiliere ar 
trebui să încurajeze apropierea de client. 

• „În prezent avem un consilier la cel puţin 800 de elevi, în această 
situaţie nu putem vorbi de răspundere.” (consilier şcolar, Timiş) 

 

Itemul 9 
Trecere în revistă a avantajelor şi dezavantajelor pe care le conferă fiecărui 
participant profesia sa actuală. 
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9.1 În cazul elevilor, cei de şcoală generală au făcut referire la „profesia” de 
elev, iar elevii din licee şi absolvenţii s-au raportat la profesia spre care 
aspiră. 

Zona din care am atras participanţii este a profesiilor sociale (învăţământ, 
protecţia copilului, management educaţional, cercetare în educaţie), de 
aceea observăm că subiectul principal al analizei la acest item a devenit, în 
mod consensual, profesia didactică sau cele asimilate cu profesia didactică.  

 

9.2 Avantajele percepute de participanţii la focus grup în relaţie cu rolul şi 
statutul lor profesional actual sunt descrise de: 

• Cerc social (prieteni), posibilităţi de comunicare, relaţionare cu 
oamenii „a şti că peste tot pe unde calci, sunt oameni cu care ai 
discutat, care se opresc, te salută, sunt prietenoşi”; „a crea 
armonia în această viaţă, a trăi frumos”; „a te întâlni cu chipurile 
frumoase ale copiilor” (profesor, Vaslui), elevii care revin să mă 
vadă, mă recunosc pe stradă (director, Brăila), autocunoaştere 
(tânăr, Brăila; elev, Vaslui). 

• Mediu stimulativ pentru formare continuă, inter-învăţare („fiecare 
clasă este ca un câmp de flori” – profesor, Vaslui) activităţi 
extracurriculare, acces la informaţii, seminarii, „cunosc legi noi, 
firme noi, organizaţii noi”  (tânăr angajat, Prahova), munca în 
echipă, valorificare personală, „îmi place să învăţ, nu ştiu când o să 
mă opresc” (consilier universitar, Bucureşti). 

• Satisfacţii profesionale (de ex.: reuşita pregătirii elevilor, rezultate 
bune obţinute la testele naţionale), experienţă profesională, 
oportunitatea de a valorifica propriile competenţe, specializarea în 
domeniul consilierii, domeniu care este încă la început în România 
(consilier şcolar, Brăila), stabilitate şi recunoaştere profesională 
(consilier şcolar, Bucureşti), muncă pe profilul pregătirii din 
facultate. 

• Timp liber (vacanţele şcolare). 

• Program flexibil, activitate diversă, lipsa monotoniei, a face ceea ce 
îmi place. 

• Stimulente materiale. 
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• „Este cea mai la îndemână profesie.” 

 

9.3 Dezavantajele descrise de participanţii la discuţie sunt, de cele mai 
multe ori, efect al modului în care sunt structurate valorile persoanei; de 
aceea, le regăsim sub forma comentariilor la lipsa avantajelor sau a 
temerilor privind unilateralitatea satisfacţiilor, după cum urmează: 

• Programul de lucru (fix sau începe prea târziu), muncă de teren, 
puţin timp liber, neglijarea familiei. 

• Îngrădirea creativităţii. 

• Riscul implicării emoţionale în cazurile de consiliere (consilier 
şcolar, Bucureşti). 

• Supraîncărcarea cu sarcini de serviciu, acumularea de tensiuni, 
stres, oboseală, disproporţie între efort şi satisfacţie. 

• Venitul mic şi, în unele cazuri, statutul social scăzut „care nu susţin 
aspiraţiile, idealurile” (părinte, Vaslui); „nu mă simt respectată” 
(consilier şcolar, Bucureşti); situaţia economică slabă a judeţului 
(consilier ocupare, Brăila). 

• În cazul unei profesii predominant masculine practicate de o femeie 
(agent comunitar) - neîncrederea oamenilor, lipsa lor de respect. 

 

Itemul 10 
Itemul investighează calităţile / trăsăturile de personalitate ale consilierului sau 
ale persoanei semnificative în consultările profesionale, care răspund cel mai 
bine nevoilor variate ale clienţilor. 

 

10.1 Pe de o parte, trăsăturile consilierului gravitează în jurul polului „ soft”  
al personalităţii, alcătuit din: 

• prietenie, empatie, sinceritate, încurajare, susţinere, înţelegere, 
răbdare, capacitate de ascultare, înţelegere, acordare de sfaturi; 

• capacitate de a se apropia de client, transparenţă, deschidere, 
relaţionare. 
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„Consilierul este un prieten necunoscut, apropiat de nevoile tale, agreabil, 
care te determină să spui mai multe decât vrei” (elev, Prahova), „un 
prieten mai mare” (student, Prahova). 

„Un alt părinte pentru copil” (părinte, Prahova) 

 

10.2 Pe de altă parte, consilierul este perceput de respondenţi sub aspectul 
„ tare” al personalităţii profesionale, cu trăsături precum: 

� profesionalism, competenţă, experienţă de viaţă, obiectivitate, 
cunoaştere a mediului de muncă la care face referire clientul, 
capabil să adapteze cunoştinţele teoretice de specialitate la cazul 
concret al clientului; 

� prezent atunci când ai nevoie, oferă variante pentru a alege, 
capacitate de adaptare rapidă la situaţii, atitudine adecvată. 

„Îi înva ţă pe copii să pescuiască, nu dă sfaturi de-a gata.” (părinte, Brăila) 

 

10.3 Menţionăm că în acest set de răspunsuri am inclus opiniile consilierilor 
practicieni, precum şi ale persoanelor din grup care nu au avut experienţe de 
consiliere în cadru organizat. În esenţă, reţinem ideile exprimate de cei care 
s-au aflat, în diferite circumstanţe şi pe diferite poziţii, într-o relaţie de 
consiliere profesională.  

Concluzia care se desprinde din analiza răspunsurilor la acest item este că 
profilul consilierului şcolar este în continuare ancorat în dimensiunea de 
gen (lucrătorul-femeie), are personalitate predominant de tip afectiv-
expresiv care îi conferă un stil de muncă centrat pe relaţie şi dezvoltare 
personală a beneficiarului (în special elev), este înclinat să devină aliatul 
principal al acestuia în negocierea drumului către atingerea ţintelor proprii. 

 

10.4 Câştigurile evidente la nivel de percepţie publică a profesiei de 
consilier sunt, în analiza noastră, următoarele: 

• Specialistul nu mai este identificat sau asimilat funcţiilor 
administrative sau de conducere din învăţământ sau din aria 
ocupării for ţei de muncă. 
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• Munca îi este puternic contextualizată de situaţiile complexe de 
viaţă ale clienţilor, cu deschidere faţă de nevoile de profesionalizare 
ale absolvenţilor pe piaţa muncii. 

• Exercită un control tot mai accentuat asupra factorilor implicaţi în 
formarea sa profesională continuă, prin diversificarea cererii şi 
ofertei de formare. 

• Se înregistrează o acumulare de bune practici în colaborarea 
serviciilor de consiliere din domeniile educaţiei şi muncii, care 
poate fi valorificată în acorduri ale şcolilor şi furnizorilor locali de 
formare. 

 

Itemul 11 
Participanţii cu experienţă de consiliere aplică pe propria persoană metoda 
empirică a observaţiei şi stabilesc în ce tip de relaţie se află faţă de furnizorul 
de consiliere. 

 

11.1 Din clasificarea tipurilor de relaţie care se dezvoltă între consilier şi 
client, cât şi din observaţiile consilierilor asupra categoriei de clienţi cu care 
lucrează, putem extrage nevoi reciproce de abordare, informare, 
comunicare şi paşi pe care fiecare îi poate face în întâmpinarea unei relaţii 
de substanţă, convingătoare cu celălalt. 

 

11.2 Persoane care favorizează comunicarea, schimbul de opinii, care 
sunt explicit deschise spre autocunoaştere şi valorifică feed-back-ul de la 
interlocutor pentru dezvoltare personală: 

• „Primesc sfaturile cu căldură, nu mă deranjează dacă sunt mai 
puţin plăcute, selectez singur informaţia utilă”  (elev, Bucureşti). 

• „Încerc să aflu cât mai multe răspunsuri, sunt o persoană care 
acumulează informaţii şi apoi le foloseşte”  (elev, Vaslui). 

•  „Eu aş asculta tot ce mi se spune, căci mereu am de învăţat.” 
(student, Prahova). 

• „Întotdeauna mi-au plăcut clienţii deschişi şi receptivi şi caut să fiu 
mereu ca un astfel de client.” (consilier şcolar, Prahova). 
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• „Sunt un bun ascultător, îmi place să învăţ din experienţa altora.” 
(consilier şcolar, Bucureşti). 

• Perseverenţă, curiozitate, cooperare, susţinere, optimism, 
deschidere spre comunicarea cu diferite tipuri de personalitate, 
acceptarea provocărilor, a jocurilor de idei, a comportamentelor 
diferite, acceptarea celorlalţi, a nu-i judeca, „nu contează prima 
impresie”, extragerea aspectelor pozitive. 

 

11.3 Persoane care condiţionează mesajul de apropierea şi încrederea 
acordată sursei, cu spirit critic, care acceptă sau iniţiază o relaţie de tip 
consiliere pentru că îi preconizează posibilele avantaje: 

• „Dacă nu sunt persoane semnificative în viaţa mea sau nu îmi 
inspiră încredere, nu ţin cont de părerile lor.”  (elev, Brăila). 

• „Prefer să vorbesc cu cineva în particular. Apreciez observaţiile 
sincere de la persoane bine intenţionate.” (elevă, Bucureşti). 

• „Iau deciziile singur, dar ascult şi alte opinii.”  (absolvent, Brăila). 

• „Caut să îmi confirm alegerea, caut argumente care mi se 
potrivesc.” (profesoară, Bucureşti). 

 

11.4 Persoane care acceptă mai greu sau chiar suspectează relaţia de 
ajutorare de tip consiliere: 

• „Deciziile mele sunt personale, nu ţin cont de opiniile altora” 
(elev, Brăila). 

• „Sunt cam neîncrezător”  (elev, Prahova). 

• „A ş fi suspicios la început, dar aş ţine seama de sfaturi pentru 
copilul meu.” (părinte, Prahova). 

• „Am tendinţa să fiu cam dificil, uneori autoritar.” (inspector, 
Prahova). 

• „Dificil, pun întrebări, am aşteptări înalte.”  (student, Bucureşti). 



 236 

• „Rezistentă la început, cooperantă pe parcurs; am nevoie de 
informaţii suplimentare care să mă convingă.”  (tânăra angajată, 
Bucureşti). 

•  „Clien ţii apelează la consilier doar în situaţii de criză. Clienţii 
adulţi, în special cei de o anumită vârstă, sunt neinteresaţi să îşi 
dezvolte propria carieră, pasivi, aşteaptă să li se spună ce să facă, 
refractari la a se reprofila.” (consilier de ocupare, Harghita). 

• Incomod (profesoară, Bucureşti). 

• Descurajat (tânăr şomer, Prahova). 

 

Itemul 12 
Itemul solicită exemplificarea unei situaţii proprii de decizie profesională şi a 
sistemului de sprijin activat pentru acest scop. 

 

12.1 Familia apare pe primul loc în ceea ce priveşte opţiunile de consultare 
profesională ale reprezentanţilor din toate categoriile socio-profesionale 
participante la focus grup: elevi, părinţi, profesori, personal de conducere 
din învăţământ, studenţi, consilieri practicieni; alocuri şi în etape ulterioare 
de viaţă, rolul familiei este dublat de colegi, şefi, prieteni, cunoscuţi din 
domeniul profesional vizat. 

„Sfatul familiei, părerile pro şi contra sunt utile în orientarea copilului, dar 
decizia finală trebuie să fie a părinţilor în cazul unui minor.” (părinte, 
Prahova). 

„P ărintele trebuie să-i dea copilului libertatea de alegere, dar trebuie şi să-
l dirijeze din umbră.” (părinte, Braşov). 

 

12.2 Prietenii şi colegii sunt consideraţi principala alegere în cazul 
studenţilor şi tinerilor angajaţi în muncă. 

„Pentru probleme profesionale în trecut mă sfătuiam cu colegii şi în mică 
măsură cu familia. În viitor, poate voi lua decizii profesionale singură.”  
(consilier universitar, Bucureşti). 

„Uneori colegii te pot influenţa negativ.” (elev, Prahova). 
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12.3 Consilierul este alegerea principală a elevilor, studenţilor, consilierilor 
practicieni pentru alegerea filierei de studiu sau a locului de muncă.  

„Consilierul este un mediator între profesor, părinte şi copil”  (profesor, 
Braşov). 

 

12.4 Profesorii de la diferite discipline şi profesorii diriginţi sunt preferaţi 
în consultările legate de alegerea profilului de studiu şi a viitoarei cariere, 
de către elevi, absolvenţi, consilieri practicieni. 

„În alegerea carierei m-a sprijinit şi îndrumat un om şi un profesor 
excepţional.”  (profesoară de muzică, Vaslui). 

„Rolul profesorului de chimie a fost de nota 10.” (absolvent, Vaslui). 

 

12.5 Motiva ţia intrinsecă poate juca un rol important şi exclusiv în 
alegerea profesiei. Este cazul unui consilier şcolar din Harghita, care din 
pasiune pentru lucrul cu copiii a refuzat o slujbă plătită cu un salariu triplu 
faţă de cel din învăţământ. 

 

Itemul 13 
Itemul colectează date cu privire la necesarul de resurse pentru asigurarea unei 
activităţi eficiente de consiliere. 

 

13.1 Consilierii practicieni reclamă o serie de resurse, dintre care, pentru 
unele, urgenţa s-a stins odată cu crearea posibilităţii şi totodată a obligaţiei 
(prin ordin al ministrului) de dotare a Centrelor şi a Cabinetelor de 
Asistenţă Psihopedagogică. Alte nevoi rămân, în schimb, nesatisfăcute în 
relaţie cu o muncă de consiliere de calitate, auto-asumată de practicieni. 

„Există deficit de resurse în toate planurile.” (consilier şcolar, Prahova). 

 

• Spaţiu / cabinet de sine-stătător. 

„  (...) pentru a evita gălăgia, zarva de pe coridor” (consilier şcolar, Timiş). 
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„Toată lumea intră la mine în birou, chiar dacă ştiu că anumite informaţii 
se obţin din alte birouri, deoarece e mai simplu să deschidă prima uşă care 
le iese în cale şi ştiu că eu le dau răspunsurile.” (consilier de ocupare, 
Harghita). 

„ Şedinţele de consiliere individuală nu se vor desfăşura în cancelarie sau 
în sala de clasă!”  (inspector, Brăila). 

 

• Echipamente (video-proiector, calculator, copiator, calculatoare, 
reportofoane, conexiune Internet), consumabile, mobilier 
polifuncţional. 

„În şcoli problema principală este dotarea şi obţinerea consumabilelor. 
Adesea, consilierii trebuie să multiplice instrumentele de lucru din banii 
personali.” (consilier şcolar, Harghita). 

 

• Materiale de specialitate (fişe, teste omologate, instrumente de 
evaluare a personalităţii, recunoscute de Colegiul Psihologilor, de 
ex.: testul RAVEN, Mayer-Briggs, Chestionarele Holland, Jackson, 
Kuder etc.). 

 

• Calitatea pregătirii personalului de specialitate, management 
adecvat al resursei umane, angajarea de personal pentru sarcinile 
administrative, program de lucru special dedicat clienţilor. 

 

13.2 Solicitările practicienilor , desprinse din discuţiile de grup, sunt: 

• Crearea posibilităţii de a achiziţiona dotările necesare prin 
intermediul unor proiecte sau prin autofinanţare. 

• Obţinerea drepturilor de proprietate intelectuală asupra testelor de 
uz curent. 

• Crearea unor instrumente unitare, la nivel naţional. 

• Organizarea consilierilor în asociaţii profesionale. 

• Optimizarea relaţiei dintre consilierii din domeniul educaţiei şi al 
muncii. 
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13.3 În opinia beneficiarilor, următoarele elemente ar reprezenta valoare 
adăugată a serviciilor de consiliere: 

• Situarea aproape de casă (student, Bucureşti). 

• Timp disponibil pentru tratament individualizat (părinte, Prahova). 

• Facilităţi pentru e-counselling. 

„Accesez când am nevoie, stau acasă, am doar avantaje.” (profesoară, 
Bucureşti). 

• Resurse electronice pentru obţinerea de informaţii despre piaţa 
muncii (tânără angajată, Bucureşti). 

• Persoană cu simţul umorului (tânără angajată, Bucureşti). 

 

Itemul 14 
Tematica de interes deosebit pentru beneficiarii serviciilor de consiliere, 
precum şi cea considerată de furnizori ca având impact deosebit asupra 
grupurilor cu care lucrează. Tematica este privită sub aspectul rezultatelor / 
„produsului” preconizat la sfârşitul interacţiunii de consiliere. 

 

14.1 Pentru elevi, apare evident interesul pentru problematica 
autocunoaşterii , sub forma identificării defectelor şi valorizării calităţilor. 
În diferite etape de vârstă, se reiau toate cele cinci teme din programa de 
Consiliere şi Orientare (autocunoaştere şi dezvoltare personală, 
comunicare şi abilităţi sociale, managementul informaţiilor şi învăţări, 
planificarea carierei, calitatea stilului de viaţă), cu diferite accente şi 
abordări, pe principiul planificării în spirală a currriculum-ului (elev, 
Harghita). 

 

Profesorii sunt interesaţi de toate temele şi, în plus, de managementul 
schimbării . 

 

Părinţii preferă explorarea domeniului carierei profesionale viitoare, 
viaţă de cuplu, comportament deviant la adolescenţi. 



 240 

 

Consilierii şcolari ar dori să ştie mai multe despre comunicarea cu familia. 

 

Cadrele de conducere din învăţământ doresc să aibă la dispoziţie materiale 
pentru formarea şi informarea profesorilor  (de ex.: cazul formării 
naţionale pentru Aria curriculară Consiliere şi Orientare). 

„Când nu te poţi ajuta singur, trebuie să te laşi ajutat.”  (director, Vaslui). 

 

Absolvenţii sunt preocupaţi de managementul timpului şi de acordarea 
propriu-zisă a ajutorului  în alegerea profesiei. 

 

Tinerii în muncă ar aprecia introducerea unor elemente de management al 
situaţiilor de criză. 

 

Personalul din companii propune AJOFM antrenarea elevilor de liceu în 
proiecte de practică în companii. 

 

14.2 Numeroase teme din cele menţionate de participanţii la focus grup fac 
parte din temele generice ale actualei programe de Consiliere şi Orientare. 
Reţinem ca elemente de noutate propunerile respondenţilor care, în diferite 
situaţii profesionale, au conştientizat nevoia existenţei unei baze de date cu 
informaţii şi bune practici în domeniu. Pentru fiecare dintre aceştia, un 
domeniu mai slab acoperit capătă importanţa unei diferenţe specifice, care îi 
poate abilita sau descalifica în competiţia profesională. 

 

Itemul 15 
Beneficiile imediate şi de perspectivă aduse de exerciţiul consilierii persoanei şi 
sistemului din care face parte. 

 

15.1 Dezvoltare personală şi organizaţională: 
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• O mamă din Prahova apreciază că activitatea de consiliere este 
binevenită, în special pentru elevii cu probleme de comportament; 
exemplul oferit este colegul de clasă al copilului său, care nu a 
putut evita repetenţia chiar în urma numeroaselor discuţii şi 
intervenţii „prieteneşti” ale părinţilor, colegilor şi profesorilor.  

„El nu vorbeşte cu nimeni, nici măcar nu-i priveşte, aici ar putea interveni 
consilierul. ” 

• Armonia, comunicarea, „încercarea de a rezolva TOATE 
problemele” (elev, Vaslui). 

• Acordarea unui ajutor specializat pentru probleme diverse (consilier 
şcolar, Brăila). 

• Sprijin în eliminarea unor experienţe neplăcute, „o şansă în plus 
pentru a reuşi în viaţă”  (absolvent, Brăila). 

• Clarificarea şi rezolvarea dificultăţilor din şcoli, sprijin în derularea 
demersului educativ la clasă (inspector, Brăila). 

• Informarea, dezvoltarea personală, relaxarea pot contribui la 
dezvoltarea eficienţei sistemului de învăţământ, creşterea calităţii în 
educaţie, ameliorarea relaţiei profesor-elev, a metodelor de predare 
(consilier şcolar, Brăila). 

• Sprijin în dobândirea statutului de persoană ocupată, integrarea pe 
piaţa muncii (consilier de ocupare, Brăila). 

• Echilibrarea cererii cu oferta pe piaţa forţei de muncă, sporirea 
satisfacţiei de a avea reuşite personale (consilier de ocupare, 
Prahova). 

 

15.2 Promovarea reţelei de consiliere profesională în relaţie cu 
autorit ăţile şi beneficiarii: 

• Înfiin ţarea Centrelor de Informare şi Orientare în universităţi, în 
special în cele particulare. 

„Studenţii nu au cui să se adreseze” (student, Prahova). 
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• Necesitatea angajării unui psiholog în fiecare şcoală, în mod 
permanent, pe post de consilier; consilierul să descopere viaţa şcolii 
şi să contribuie la ameliorarea ei continuă (inspector, Vaslui). 

• Plasarea „omului potrivit la locul potrivit” (student, Prahova). 

• Economie de timp, energie şi bani publici (absolvent, Brăila). 

• Crearea unor baze de date care pot constitui un sprijin în 
sistematizarea unor cercetări sociale viitoare (absolvent, Brăila). 

 

Itemul 16 
Itemul colectează exemple de succes în activitatea de consiliere, aşa cum sunt 
percepute şi prezentate de participanţi. 

 

16.1 Participarea la proiecte de formare, autoformare, mobilit ăţi: 

• Înfrăţire cu o şcoală din Ungaria; schimburi de experienţă cu elevii 
şi profesorii de acolo. 

„Este important să vezi cum este şi în altă parte.” (elev, Harghita). 

• Formator la Universitatea de Vară organizată de Agenţia Naţională 
pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT) pe modulul de 
„Orientare în carieră”, cu participanţi din toate categoriile de vârstă: 
elevi, studenţi, absolvenţi (consilier universitar, Bucureşti). 

• Organizarea unui training cu tema „În căutarea unei cariere” 
pentru 50 de studenţi (pe grupe) în cadrul târgului de joburi 
JOBFEST al ASLS (consilier de ocupare, Bucureşti). 

• Program de învăţare a limbajului surdo-muţilor; legislaţia prevede 
ca instituţiile publice să aibă interpreţi de limbaj mimico-gestual 
(consilier de ocupare, Bucureşti). 

• Proiectul „Informare şi consiliere privind cariera”, cu circa 1000 
de cursanţi formaţi, majoritatea din învăţământul preuniversitar 
(profesoară, Bucureşti). 

• Implicarea tuturor colegilor din judeţ într-o activitate de formare 
continuă, cu tema „Terapie sistemică de familie” (consilier şcolar, 
Vaslui). 
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• Realizarea unui proiect pentru elevii claselor a VII-a, cu durata de 4 
luni, pe parcursul cărora s-au desfăşurat activităţile: autocunoaştere, 
obţinerea unor informaţii despre licee, realizarea planului 
decizional, organizarea unor întâlniri cu profesorii şi părinţii. 
Întâlnirile au fost reluate după un an pentru a se măsura impactul 
activităţilor din perspectiva elevilor, profesorilor şi părinţilor 
(consilier şcolar, Brăila). 

 

16.2 Activit ăţi în cadrul comisiilor metodice: 

• Desfăşurarea unor cursuri de informare şi consiliere a carierei 
pentru profesori (consilier şcolar, Brăila). 

• Realizarea unor lecţii la clasa a VIII-a, cu tema Scenarii despre 
viitor; după modelul cursului Comenius cu tema „Scenarii 
educaţionale” organizat la Viena (inspector, Brăila). 

• Atragerea directorilor şi profesorilor diriginţi la activităţile 
metodice (consilier şcolar, Vaslui). 

• Organizarea unei activităţi de consiliere şcolară şi pastorală, în 
cadrul unei mănăstiri (consilier şcolar, Vaslui). 

• Editarea şi distribuirea în şcoli a revistei „Repere 
psihopedagogice”, ca urmare a unui proiect finanţat de Fundaţia 
pentru o Societate Deschisă. Psihologii au fost integraţi în 
activităţile de proiect din şcoli (consilier şcolar, Vaslui). 

• Integrarea unor elevi din şcolile speciale în şcolile de arte şi meserii 
(consilier şcolar, Vaslui). 

 

16.3 Activit ăţi publice: 

• Bursa şcolilor – feed-back pozitiv din partea unor clienţi şi 
profesori formaţi la CJAPP pe teme de consiliere (consilier şcolar, 
Harghita). 

• Ca urmare a acţiunii „Campanie de informare a populaţiei de etnie 
rromă”, s-au angajat şi s-au înscris la cursuri de calificare mai 
multe persoane de etnie rromă (consilier de ocupare, Vaslui). 
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• Deschiderea a două noi cabinete de consiliere în Municipiul Braşov 
(psiholog companie, Braşov). 

• Colaborarea cu presa (consilier şcolar, Vaslui). 

 

16.4 Rezolvarea unor situaţii problematice: 

• Acordarea unei noi semnificaţii unei situaţii: scandal provocat de 
vecini (în urma sesiunilor de consiliere elevul nu mai resimţea la fel 
de acut acele scandaluri). 

• Elevul care suferea de bulimie, în urma sesiunilor a ajuns să îşi 
normalizeze comportamentul alimentar. 

• Clarificarea intereselor unui elev de clasa a XII-a care s-a decis să 
urmeze cariera de psiholog (consilier şcolar, Timiş). 

• Consilierea propriilor copii (părinte, Vaslui). 

• Recuperarea unui elev cu tulburări de comportament (părinte, 
Prahova). 

• Absolvenţi de liceu care, în urma consilierii, au reuşit la examenul 
de admitere în facultate fără prea mult stres; angajarea unor tineri în 
companii de prestigiu (inspector, Braşov). 
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VI. Anexe 

 

 

 

VI.1. Chestionare 
 

Grup- ţintă 1: Elevi din şcoli generale 
Judeţul …………………. 

 
NEVOILE DE CONSILIERE PE TOAT Ă DURATA VIE ŢII 

 
I. Interese profesionale 

1. Ai o opţiune profesională în acest moment? 
____ nu ____ da,  care? ____________________________________ 

2. Pe ce te bazezi când exprimi această opţiune? 
____ rezultate şcolare 
____ rezultate favorabile profilului de activitate preconizat 
____ recomandări de la persoane semnificative 
____ model în familie 
____ aspiraţii personale 
____ curiozitate 
____ alegerile prietenilor /colegilor 
____ perspectiva împlinirii profesionale 
altele, care? ______________________________________________ 

3. Ce aşteptări ai de la viitoarea ocupaţie? 
____ recunoaştere profesională 
____ remuneraţie bună 
____ timp liber 
____ formare /dezvoltare profesională continuă 
____ relaţii, contacte 
____ dezvoltare personală (încredere în sine, iniţiativă, toleranţă) 

4. Ce competenţe consideri că se cer pentru a avea succes în cariera preconizată? 
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_______________________________________________________ 
5. Cum le-ai putea dobândi?  

____ formal ____ informal / din ce sursă? _____________________ 
 
II. Consilierea carierei 

6. În ce situaţii consideri că ai nevoie de consiliere? Ordonează în funcţie de 
importanţa lor pentru tine (1 = maxim) 

____ autocunoaştere (interese, aptitudini, stil de învăţare) 
____ securitate şi stabilitate (proprie sau pentru alţii) 
____ comunicare /competenţe sociale 
____ competenţe antreprenoriale  
____ învăţare eficientă  
____ planificarea carierei 
____ rezolvarea conflictelor 
____ stil de viaţă 
____ utilizarea calculatorului 
____ învăţarea unei limbi străine, care? _______ la ce nivel? _____ 
____ creativitate şi exprimare artistică 
____ ritm şi mişcare 
altele, care? _____________________________________________ 

7. Ce ai vrea să ştii? Ordonează în funcţie de importanţa lor pentru tine (1 = 
maxim) 

____ posibilităţi de educaţie şi formare profesională 
____ posibilităţi de muncă în ţară 
____ posibilităţi de muncă în străinătate 
____ posibilităţi de promovare în domeniul preconizat 
____ servicii sociale disponibile (sănătate, recuperare, timp liber) 
altele, care? _____________________________________________ 

8. Ai beneficiat până acum de consiliere şi orientare? 
____ nu ____ da ____ ore în programul şcolar ____ cabinet 

9. Ce ai descoperit în relaţie cu consilierul? Ordonează în funcţie de importanţa lor 
pentru tine (1= maxim) 

____ atmosferă caldă, prietenească 
____ informaţii obiective 
____ grup de discuţii pe teme de interes 
____ posibilitatea de a mă exprima 
____ instrumente de autocunoaştere 
____ activităţi de proiect, acţiuni comunitare 
altele, care? ______________________________________________ 

10. Ce ai dori să găseşti într-un cabinet ideal de consiliere? 
____ atmosferă caldă, prietenească 
____ informaţii obiective 
____ grup de discuţii pe teme de interes 
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____ posibilitatea de a mă exprima 
____ instrumente de autocunoaştere 
____ activităţi de proiect, acţiuni comunitare 
altele, ce anume? _________________________________________ 

11. Cu cine discuţi problemele pe care le întâmpini? 
____ familie 
____ consilier/psiholog 
____ colegi 
____ prieten(i) 
____ forum electronic 
____ jurnal personal 
____ reflecţie personală 
____ nimeni 

 
III. Date personale 

Genul /Sexul:  ____ F ____ M 
Vârsta: ____ ani 
Mediul de rezidenţă: ____ urban ____ rural 
Profesia părinţilor: mama __________________ tata ___________________ 
Structura familială: 

____ mamă, tată, copil/ii 
____ câţi fraţi sunteţi? 
____ al câtelea născut eşti 
____ alţi membri ai familiei (cine?) __________________________ 
____ un singur părinte, cine? _______________________________ 

Tipul şcolii pe care o urmezi: 
____ de stat 
____ particulară 
____ clasa 
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Grup- ţintă 2.1: Elevi din licee teoretice 

Judeţul____________________ 
 

NEVOILE DE CONSILIERE PE TOAT Ă DURATA VIE ŢII 
 
I. Interese profesionale 

1. Ai o opţiune profesională în acest moment? 
____ nu  ____ da, care? ______________________________ 

2. Pe ce te bazezi când exprimi această opţiune? 
____ rezultate şcolare 
____ rezultate favorabile profilului de activitate preconizat 
____ recomandări de la persoane semnificative 
____ model în familie ____ aspiraţii personale ____ curiozitate 
____ alegerile prietenilor /colegilor 
____ perspectiva împlinirii profesionale 
altele, care? _______________________________________________ 

3. Ce aşteptări ai de la viitoarea ocupaţie? 
____ recunoaştere profesională ____ remuneraţie bună 
____ timp liber ____ formare /dezvoltare profesională continuă 
____ relaţii, contacte 
____ dezvoltare personală (încredere în sine, iniţiativă, toleranţă) 

4. Ce competenţe consideri că se cer pentru a avea succes în cariera viitoare? _ 
________________________________________________________ 

5. Cum le-ai putea dobândi? 
____ formal ____ informal, din ce sursă? ______________________ 

 
II. Orientare şcolară şi profesională 

6. În ce situaţii consideri că ai nevoie de consiliere? Ordonează în funcţie de 
importanţa lor pentru tine (1 = maxim) 

____ autocunoaştere (interese, aptitudini, stil de învăţare) 
____ securitate şi stabilitate (proprie sau pentru alţii) 
____ comunicare /competenţe sociale ____ competenţe antreprenoriale 
____ învăţare eficientă ____ planificarea carierei 
____ rezolvarea conflictelor ____ stil de viaţă 
____ utilizarea calculatorului 
____ învăţarea unei limbi străine, care? _______ la ce nivel? ______ 
____ creativitate şi exprimare artistică ____ ritm şi mişcare 
altele, care? _____________________________________________ 

7. Ce ai vrea să ştii? Ordonează în funcţie de importanţa lor pentru tine (1 = 
maxim) 

____ oportunităţi de educaţie şi formare profesională 
____ oferte de muncă în ţară ____ oportunităţi de muncă în străinătate 
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____ oportunităţi de promovare în domeniul preconizat 
____ servicii sociale disponibile (sănătate, recuperare, timp liber etc.) 
altele, care? _____________________________________________ 

8. Ai beneficiat până acum de consiliere şi orientare? 
____ nu ____ da ____ ore în curriculum şcolar ____ cabinet specializat 

9. Ce ai descoperit în relaţie cu consilierul? Ordonează în funcţie de importanţa lor 
(1 = maxim) 

____ atmosferă caldă, prietenească ____ informaţii obiective 
____ grup de discuţii pe teme de interes 
____ posibilitatea de a mă exprima ____ instrumente de autocunoaştere 
____ activităţi de proiect, acţiuni comunitare 
altele, care? ______________________________________________ 

10. Ce ai dori să găseşti într-un cabinet ideal de consiliere? 
____ atmosferă caldă, prietenească ____ informaţii obiective 
____ grup de discuţii pe teme de interes 
____ posibilitatea de a mă exprima ____ instrumente de autocunoaştere 
____ activităţi de proiect, acţiuni comunitare 
altele, care? ______________________________________________ 

11. Cu cine discuţi problemele pe care le întâmpini? 
____ familie ____ consilier/psiholog ____ colegi ____ prieten(i) 
____ forum electronic ____ jurnal personal ____ reflecţie personală 
____ nimeni 

 
III. Date personale 

Genul /Sexul:  ____ F ____ M 
Vârsta: ____ ani 
Mediul de rezidenţă: ____ urban ____ rural 
Profesia părinţilor: mama __________________ tata ___________________ 
Structura familială: 

____ mamă, tată, copil/ii 
____ câţi fraţi sunteţi? ____ al câtelea născut eşti 
____ alţi membri ai familiei (cine?) __________________________ 
____ un singur părinte, cine? _______________________________ 

Tipul şcolii pe care o urmezi: 
____ de stat ____ particulară ____ clasa 
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Grup- ţintă 2.2: Elevi din licee tehnologice 

Judeţul____________________ 
 

NEVOILE DE CONSILIERE PE TOAT Ă DURATA VIE ŢII 
 
I. Interese profesionale 

1. Ai o opţiune profesională în acest moment? 
____ nu ____ da - care? ____________________________________ 

2. Pe ce te bazezi când exprimi această opţiune? 
____ rezultate şcolare 
____ rezultate favorabile profilului de activitate preconizat 
____ recomandări de la persoane semnificative 
____ model în familie ____ aspiraţii personale 
____ curiozitate ____ alegerile prietenilor /colegilor 
____ perspectiva împlinirii profesionale 
altele, care? ______________________________________________ 

3. Ce vei face după absolvirea liceului tehnologic? 
____ continui studiile în acelaşi domeniu 
____ continui studiile în alt domeniu ____ mă angajez 
Motivează răspunsul _______________________________________ 

4. Ce aştepţi de la viitoarea ocupaţie? 
____ recunoaştere profesională ____ remuneraţie bună 
____ timp liber ____ formare /dezvoltare profesională continuă 
____ relaţii interpersonale 
____ dezvoltare personală (încredere în sine, iniţiativă, toleranţă) 

5. Ce competenţe consideri că se cer pentru a avea succes în cariera viitoare? __ 
_________________________________________________________ 

6. Cum le-ai putea dobândi? 
_____ formal ____ informal / din ce sursă? ______________________ 

 
II. Consilierea carierei 

7. În ce situaţii consideri că ai nevoie de consiliere? Ordonează în funcţie de 
importanţa lor pentru tine (1 = maxim) 

____ autocunoaştere (interese, aptitudini, stil de învăţare) 
____ securitate şi stabilitate (proprie sau pentru alţii) 
____ comunicare /competenţe sociale 
____ competenţe antreprenoriale ____ învăţare eficientă 
____ planificarea carierei ____ rezolvarea conflictelor 
____ stil de viaţă ____ utilizarea calculatorului 
____ învăţarea unei limbi străine, care? ________ la ce nivel? ______ 
____ creativitate şi exprimare artistică ____ ritm şi mişcare 
altele, care? ______________________________________________ 
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8. Ce ai vrea să ştii? Ordonează în funcţie de importanţa lor pentru tine (1 = 
maxim) 

____ oportunităţi de educaţie şi formare profesională 
____ oferte de muncă în ţară ____ oportunităţi de muncă în străinătate 
____ oportunităţi de promovare în domeniul preconizat 
____ servicii sociale disponibile (sănătate, recuperare, timp liber etc.) 
altele, care? _____________________________________________ 

9. Ai beneficiat până acum de consiliere şi orientare?  
____ nu ____ da ____ ore în curriculum şcolar ____ cabinet specializat 

10. Ce ai descoperit în relaţie cu consilierul? Ordonează în funcţie de importanţa lor 
pentru tine (1 = maxim) 

____ atmosferă caldă, prietenească ____ informaţii obiective 
____ grup de discuţii pe teme de interes  
____ posibilitatea de a mă exprima ____ instrumente de autocunoaştere 
____ activităţi de proiect, acţiuni comunitare 
altele ____________________________________________________ 

11. Ce ai dori să găseşti într-un cabinet ideal de consiliere? 
____ atmosferă caldă, prietenească ____ informaţii obiective 
____ grup de discuţii pe teme de interes 
____ posibilitatea de a mă exprima ____ instrumente de autocunoaştere 
____ activităţi de proiect, acţiuni comunitare 
altele ___________________________________________________ 

12. Cu cine discuţi problemele pe care le întâmpini? 
____ familie ____ consilier/psiholog ____ colegi ____ prieten(i) 
____ forum electronic ____ jurnal personal ____ reflecţie personală 
____ nimeni 

 
III. Date personale 

Genul /Sexul:  ____ F ____ M 
Vârsta: ____ ani 
Mediul de rezidenţă: ____ urban ____ rural 
Profesia părinţilor: mama __________________ tata ___________________ 
Structura familială: 

____ mamă, tată, copil/ii 
____ câţi fraţi sunteţi? 
____ al câtelea născut eşti 
____ alţi membri ai familiei (cine?) __________________________ 
____ un singur părinte, cine? _______________________________ 

Tipul şcolii pe care o urmezi: 
____ de stat ____ particulară ____ clasa 
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Grup- ţintă 2.3: Elevi din şcoli de arte şi meserii 

Judeţul____________________ 
 

NEVOILE DE CONSILIERE PE TOAT Ă DURATA VIE ŢII 
 
I. Interese profesionale 

1. Ai o opţiune profesională în acest moment? 
____ nu ____ da, care? _____________________________________ 

2. Pe ce te bazezi când exprimaţi această opţiune? 
____ rezultate şcolare 
____ rezultate favorabile profilului de activitate preconizat 
____ recomandări de la persoane semnificative 
____ model în familie ____ aspiraţii personale ____ curiozitate 
____ alegerile prietenilor /colegilor 
____ perspectiva împlinirii profesionale 
altele, care? ____________________________ 

3. Ce vei face după absolvirea SAM? 
____ continui studiile în acelaşi domeniu 
____ continui studiile în alt domeniu ____ mă angajez 
Motivează răspunsul _______________________________________ 

4. Ce aşteptări ai de la viitoarea ocupaţie? 
____ recunoaştere profesională ____ remuneraţie bună 
____ timp liber ____ formare /dezvoltare profesională continuă 
____ relaţii interpersonale 
____ dezvoltare personală (încredere în sine, iniţiativă, toleranţă) 

5. Ce competenţe consideri că se cer pentru a avea succes în cariera ta viitoare? _ 
________________________________________________________ 

6. Cum le-ai putea dobândi?  
____ formal____ informal / din ce sursă? _______________________ 

 
II. Orientare şcolară şi profesională 

7. În ce situaţii consideri că ai nevoie de consiliere? Ordonează în funcţie de 
importanţa lor pentru tine (1 = maxim) 

____ autocunoaştere (interese, aptitudini, stil de învăţare) 
____ securitate şi stabilitate (proprie sau pentru alţii) 
____ comunicare /competenţe sociale ____ competenţe antreprenoriale 
____ învăţare eficientă ____ planificarea carierei 
____ rezolvarea conflictelor ____ stil de viaţă 
____ utilizarea calculatorului 
____ învăţarea unei limbi străine, care? _________ la ce nivel? _____ 
____ creativitate şi exprimare artistică ____ ritm şi mişcare 
altele, care? ___________________________________________ 
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8. Ce ai vrea să ştii? Ordonează în funcţie de importanţa lor pentru tine (1 = 
maxim) 

____ posibilităţi de educaţie şi formare profesională 
____ oferte de muncă în ţară ____ posibilităţi de muncă în străinătate 
____ posibilităţi de promovare în domeniul preconizat 
____ servicii sociale disponibile (sănătate, recuperare, timp liber etc.) 
altele, care? _____________________________________________ 

9. Ai beneficiat până acum de consiliere şi orientare?  
____ nu ____ da ____ ore în programul şcolar ____ cabinet specializat 

10. Ce ai descoperit în relaţie cu consilierul? Ordonează în funcţie de importanţa lor 
pentru tine (1 = maxim) 

____ atmosferă caldă, prietenească ____ informaţii obiective 
____ grup de discuţii pe teme de interes 
____ posibilitatea de a mă exprima ____ instrumente de autocunoaştere 
____ activităţi de proiect, acţiuni comunitare 
altele __________________________________________________ 

11. Ce ai dori să găseşti într-un cabinet ideal de consiliere? 
____ atmosferă caldă, prietenească ____ informaţii obiective 
____ grup de discuţii pe teme de interes 
____ posibilitatea de a mă exprima ____ instrumente de autocunoaştere 
____ activităţi de proiect, acţiuni comunitare 
altele ___________________________________________________ 

12. Cu cine discuţi problemele pe care le întâmpini? 
____ familie ____ consilier/psiholog ____ colegi ____ prieten(i) 
____ forum electronic ____ jurnal personal ____ reflecţie personală 
____ nimeni 

 
III. Date personale 

Genul /Sexul:  ____ F ____ M 
Vârsta: ____ ani 
Mediul de rezidenţă: ____ urban ____ rural 
Profesia părinţilor: mama __________________ tata ___________________ 
Structura familială: 

____ mamă, tată, copil/ii 
____ câţi fraţi sunteţi? 
____ al câtelea născut eşti 
____ alţi membri ai familiei (cine?) __________________________ 
____ un singur părinte, cine? _______________________________ 

Tipul şcolii pe care o urmezi: 
____ de stat ____ particulară ____ clasa 
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Grup- ţintă 3: Părin ţi 

Judeţul____________________ 
 

NEVOILE DE CONSILIERE PE TOAT Ă DURATA VIE ŢII 
 
I. Via ţa şcolară 

1. Cum este frecvenţa copilului dvs. la şcoală? 
____ foarte bună ____ bună ____ slabă, de ce? ___________________ 

2. Care sunt disciplinele şcolare preferate de copilul dvs.? 
a. ____________; b. ____________; c. ____________ 

3. Care sunt relaţiile sale cu colegii? 
____ cooperare ____ competiţie ____ certuri, conflicte 
____ manifestări de violenţă, bătaie între elevi ____ indiferenţă 

 
II. Colaborarea familie - şcoală 

4. Cum apreciaţi relaţiile cu profesorii clasei în care învaţă copilul dvs.? 
____ foarte bune ____ bune ____ dificile, de ce? _________________ 

5. Cu ce ocazii aţi venit la şcoală în ultimul an? 
____ şedinţe cu părinţii 
____ activităţi extraşcolare (serbări, concursuri, expoziţii, excursii etc.) 
____ activităţi educaţionale pentru părinţi (lectorate, consiliere) 
____ participare la Consiliul de administraţie al şcolii 
____ solicitarea dirigintelui sau a altor profesori 
altele, care? _______________________________________________ 

 
III. Timp liber 

6. Ce interese, preocupări are copilul dumneavoastră in timpul liber? 
a. ____________; b. ____________; c. ____________ 

7. La care dintre acestea aveţi şi dv. un rol? 
____ a, ____ b, ____ c 

 
IV. Nevoi de consiliere 

8. Apreciaţi în care din următoarele situaţii aţi apela la un consilier pentru copilul 
dvs.: 

____ alegerea şcolii ____ alegerea profesiei 
____ autocunoaştere, imagine de sine 
____ comunicare, rezolvarea conflictelor 
____ dificultăţi de comportament 
____ adaptare şcolară (eşec, abandon şcolar, frecvenţă şcolară) 
____ supradotare intelectuală ____ testare psihologică 
altele, care? _______________________________________________ 
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9. Menţionaţi categoriile de informaţii  de care aţi avea nevoie, în calitate de părinte. 
Clasificaţi după importanţă (1 = cel mai important): 

____ educaţie (şcoli, licee, universităţi, condiţii de studiu) 
____ modalităţi de sprijinire a copilului la învăţătură 
____ modalităţi de petrecere a timpului liber 
____ îmbunătăţirea comunicării părinţi-copii 
____ rezolvarea conflictelor din familie 
____ sănătatea şi igiena familiei 
____ legislaţia copilului şi familiei 
____ piaţa muncii, oportunităţi de angajare 
altele, care?_______________________________________________ 

10. Precizaţi care sunt principalele situaţii în care dv. aveţi nevoie de consiliere: 
____ dificultăţi personale 
____ conflicte în cuplu, familie 
____ îmbunătăţirea comunicării părinte-copil 
____ cunoaşterea unor modalităţi de sprijinire a copilului la învăţătură 
____ găsirea unui loc de muncă / promovare în carieră 
altele, care?_______________________________________________ 

11. Ce tip de sprijin doriţi? Clasificaţi după urgenţă (1 - cel mai urgent) 
____ informare 
____ consiliere 
____ asistenţă socială 
____ sprijin financiar 
____ psihoterapie 
____ construirea unor reţele de întrajutorare 
altele, care?________________________________________________ 

12. Aţi participat până acum la programe de consiliere? ____ da ____ nu 
13. Sub ce formă? ____ faţă în faţă, ____ grup, ____ la distanţă 
14. Cu ce rezultat? ________________________________________________ 
15. Ce aţi învăţat prin participarea la şedinţele de consiliere? _______________ 

_________________________________________________________ 
16. Numiţi un caz de dilemă parentală/ problemă legată de copilul dv. ________ 

_________________________________________________________ 
17. Cu cine v-aţi consultat pentru rezolvarea acesteia? Clasificaţi după urgenţă (1 - 

cel mai urgent). 
____ familie 
____ colegi de serviciu 
____ prieteni 
____ vecini 
____ copilul însuşi 
____ presă/ media 
____ ajutor specializat, care? _________________________________ 

18. Cum apreciaţi colaborarea cu consilierul şcolar? 
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____ foarte bună 
____ bună 
____ slabă 
de ce? ___________________________________________________ 

19. Ce l-ar face pe consilier mai bun în exercitarea profesiei sale? ___________ 
_________________________________________________________ 

 
V. Date de identificare 

Informaţii despre familie 
• Vârstă părinţilor: ____ mamei; ____ tatălui; ____ altor persoane (care locuiesc 

împreună cu copilul) 
• Sex părinte participant: ____ feminin; ____ masculin 
• Structura familiei: ____ mamă, tată şi copii, ____ alţi membri ai familiei 
• Vârsta fiecărui copil: ____ ____ ____ ____  
• Nivelul de instruire al părinţilor: ________ mamei; ________ tatălui 
• Profesia fiecărui membru al familiei: ________ mamei; ________ tatălui; 

________ altor persoane (care locuiesc împreună cu copilul) 
• Mediul de rezidenţă: ______ urban, ______ rural 
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Grup- ţintă 4: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Judeţul____________________ 
 

NEVOILE DE CONSILIERE PE TOAT Ă DURATA VIE ŢII 
 
I. Categorii de nevoi de consiliere  

1. Aţi simţit până acum nevoia de consiliere în cariera dv.? ____ da ____ nu 
2. Marcaţi categoriile de nevoi de consiliere pe care le-aţi identificat în 

activitatea dv. profesională: 
____ nevoia de securitate profesională (reglementată legal) 
____ nevoia de statut şi rol 
____ nevoia de informare 
____ nevoia de autocunoaştere 
____ nevoia de asociere, comunicare şi relaţionare la nivel local, naţional, 
european 
____ nevoia de dezvoltare şi ameliorare a accesului la tehnologia 
informaţiilor şi comunicării 
____ nevoia de optimizare a activităţii desfăşurate la catedră 
____ nevoia de perfecţionare profesională 
____ nevoia de responsabilizare faţă de profesie / faţă de sine 
altele, care? _______________________________________________ 

3. Ce aspecte de consiliere aţi abordat în orele de clasă? 
____ disciplină; ____ frecvenţa la ore; ____ relaţii interpersonale;  
____ comunicare; ____ învăţare eficientă; ____ managementul timpului şi 
stresului; ____ rezolvarea conflictelor; 
altele, care? _______________________________________________ 

4. În abordarea căror aspecte de consiliere consideraţi că aveţi nevoie de sprijin? 
____ sexualitate; ____ căutarea unui loc de muncă; ____ relaţia cu 
părinţii; ____ stimă de sine; ____ identitate; ____ conflict între generaţii; 
altele, care? _______________________________________________ 

 
II. Con ţinutul nevoilor de consiliere 

 
5. Nevoia de securitate profesională Da Uneori Nu 
a. reglementare prin lege    
b. reglementare prin asociaţii / sindicate profesionale, statut    
c. reglementare prin alte forme (financiară, asigurări, pensie 
suplimentară, prime etc.) 

   

d. Cum apreciaţi nivelul dv. de securitate profesională? 
 

6. Nevoia de statut şi rol Da Uneori Nu 
a. menţionarea / recunoaşterea ocupaţiei în COR    
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b. acreditare, atestare, certificare grade, merite    
c. recunoaşterea prestigiului profesional la nivel social    
d. reprezentare în faţa unor autorităţi ierarhice (superioare)    
e. Cum vă apreciaţi dv. statutul profesional? 

 
7. Nevoia de informare Da Uneori Nu 
a. informare de specialitate (publicaţii, documente, media)    
b. informare despre oportunităţile în dezvoltarea carierei 
(perfecţionare, promovare) 

   

c. alte domenii în care aş vrea să mă informez 
 

8. Nevoia de autocunoaştere Da Uneori Nu 
a. metode şi tehnici de cunoaştere a personalităţii elevilor    
b. instrumente de autoevaluare profesională    
c. tehnici de clarificare a valorilor    
d. metode şi tehnici de creştere a stimei de sine    
e. metode de cunoaştere a formulei de succes a altora    
f. altele, care? 

 
9. Nevoia de asociere, inter-comunicare şi relaţionare Da Uneori Nu 
a. participare la manifestări asociative profesionale locale    
b. participare la manifestări asociative profesionale naţionale    
c. participare la manifestări profesionale internaţionale    
d. diseminare, forumuri, schimburi de experienţă    
e. recunoaşterea calităţilor de lider    
f. alte nevoi de relaţionare şi inter-comunicare 

 
10. Nevoia de dezvoltare şi ameliorare a accesului la 
tehnologia informaţiilor şi comunicării 

Da Uneori Nu 

a. alfabetizare în tehnologia informaţiilor şi comunicării    
b. dezvoltarea de abilităţi de utilizarea tehnologiei 
informaţiilor şi comunicării pentru uz general 

   

c. dezvoltarea de abilităţi de utilizarea tehnologiei 
informaţiilor şi comunicării pentru uz didactic 

   

d. exprimarea creativităţii didactice prin metode tip 
tehnologia informaţiilor şi comunicării 

   

 
11. Nevoia de optimizare a activităţii desfăşurate în 
şcoală 

Da Uneori Nu 

a. extinderea reţelei de tehnologie a informaţiilor şi 
comunicării în unitatea şcolară 

   

b. amenajări şi dotări corespunzătoare    
c. dezvoltarea dimensiunii europene (proiecte, programe 
UE) 

   

d. dezvoltarea culturii şcolare (misiune, imagine, climat)    
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12. Nevoia de perfecţionare profesională Da Uneori Nu 
a. formare profesională iniţială    
b. formare profesională continuă    
c. activitate ştiinţifică şi de cercetare    
d. mobilităţi, schimburi, stagii, burse, cursuri, programe    

 
13. Nevoia de responsabilizare faţă de profesie / de sine Da Uneori Nu 
a. respectarea standardelor de calitate şi a regulamentelor    
b. respectarea deontologiei profesionale    
c. ţinută academică    
d. creativitate în exercitarea rolului didactic    
e. deschidere profesională (împărtăşirea experienţei şi 
preocupărilor, curiozitate epistemică, interes pentru nou) 

   

 
14. Alte nevoi / interese / trebuinţe de consiliere Da Uneori Nu 
a. consiliere personală    
b. consiliere de cuplu, de familie, de relaţie    
c. programe de timp liber    
d. activităţi în folosul comunităţii  
e. altele, care? 

 
III. Date de identificare a instituţiei 

Mediul în care lucraţi: ____ urban ____ rural 
Tipul: ____ liceu teoretic ____ liceu tehnologic ____ şcoală de arte şi meserii 
Numărul total de cadre didactice în şcoală: ________ 
Numărul total de elevi cuprinşi în şcoală: ________ 
 
IV. Date personale 

Încadrarea: __________ Specialitatea: __________ Funcţia: __________ 
Vechimea în muncă: ____ Vechimea în profesia didactică: ____ Vechimea în 
unitatea şcolară: ____ Genul /Sexul: ____ F ____ M 
Forme de pregătire profesională continuă: 

curs scurtă durată / nr. ore: ________ 
curs lungă durată / nr. ore: ________ 
studii aprofundate / master: ________ 
doctorat şi studii post-doctorale: ________ 

 



 266 

 
Grup- ţintă 5: Personal de conducere din învăţământul preuniversitar 

Judeţul____________________ 
 

NEVOILE DE CONSILIERE PE TOAT Ă DURATA VIE ŢII 
 
I. Categorii de nevoi de consiliere  

1. Aţi simţit până acum nevoia de consiliere în cariera dv.? ____ da ____ nu 
2. Marcaţi categoriile de nevoi de consiliere pe care le-aţi identificat în 

activitatea dv. profesională: 
____ nevoia de securitate profesională (reglementată legal)  
____ nevoia de statut şi rol ____ nevoia de informare 
____ nevoia de autocunoaştere ____ nevoia de asociere, 

intercomunicare şi relaţionare la nivel local, naţional, european 
____ nevoia de dezvoltare a accesului la tehnologia informaţiilor şi 

comunicării ____ nevoia de optimizare a activităţii la catedră 
____ nevoia de perfecţionare profesională 
____ nevoia de responsabilizare faţă de profesie / sine; altele _______ 

3. Ce aspecte de consiliere aţi abordat în orele de clasă? 
____ disciplină ____ frecvenţa la ore ____ relaţii interpersonale 
____ comunicare ____ învăţare eficientă ____ managementul timpului şi 
stresului ____ rezolvarea conflictelor; altele _____________________ 

4. În abordarea căror aspecte de consiliere consideraţi că aveţi nevoie de sprijin? 
____ sexualitate ____ căutarea unui loc de muncă ____ relaţia cu părinţii 
____ stimă de sine ____ identitate ____ conflict între generaţii; altele __ 

 
II. Con ţinutul nevoilor de consiliere  

 
5. Nevoia de securitate profesională Da Uneori Nu 
a. reglementare prin lege    
b. reglementare prin asociaţii / sindicate profesionale, statut    
c. reglementare prin alte forme (financiară, asigurări, pensie 
suplimentară, prime etc.) 

   

d. Cum apreciaţi nivelul dv. de securitate profesională? 
 

6. Nevoia de statut şi rol Da Uneori Nu 
a. menţionarea / recunoaşterea ocupaţiei în COR    
b. acreditare, atestare, certificare grade, merite    
c. recunoaşterea prestigiului profesional la nivel social    
d. reprezentare în faţa unor autorităţi ierarhice (superioare)    
e. Cum vă apreciaţi dv. statutul profesional? 

 
7. Nevoia de informare  Da Uneori Nu 
a. informare de specialitate (publicaţii, documente, media)    
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b. informare despre oportunităţile în dezvoltarea carierei 
(perfecţionare, promovare) 

   

c. alte domenii în care aş vrea să mă informez 
 

8. Nevoia de autocunoaştere Da Uneori Nu 
a. metode şi tehnici de cunoaştere a personalităţii elevilor    
b. instrumente de autoevaluare profesională    
c. tehnici de clarificare a valorilor    
d. metode şi tehnici de creştere a stimei de sine    
e. metode de cunoaştere a formulei de succes a altora    
f. altele, care? 

 
9. Nevoia de asociere, inter-comunicare şi relaţionare  Da Uneori Nu 
a. participare la manifestări asociative profesionale locale    
b. participare la manifestări asociative profesionale 
naţionale 

   

c. participare la manifestări profesionale internaţionale    
d. diseminare, forumuri, schimburi de experienţă    
e. recunoaşterea calităţilor de lider    
f. alte nevoi de relaţionare şi inter-comunicare 

 
10. Nevoia de dezvoltare şi ameliorare a accesului la 
tehnologia informaţiilor şi comunicării 

Da Uneori Nu 

a. alfabetizare în tehnologia informaţiilor şi comunicării    
b. dezvoltarea de abilităţi de utilizarea tehnologiei 
informaţiilor şi comunicării pentru uz general şi personal 

   

c. dezvoltarea de abilităţi de utilizarea tehnologiei 
informaţiilor şi comunicării pentru uz didactic 

   

d. exprimarea creativităţii didactice prin metode tip 
tehnologia informaţiilor şi comunicării 

   

 
11. Nevoia de optimizare a activităţii desfăşurate în 
şcoală 

Da Uneori Nu 

a. extinderea reţelei de tehnologie a informaţiilor şi 
comunicării în unitatea şcolară 

   

b. amenajări şi dotări corespunzătoare    
c. dezvoltarea dimensiunii europene (proiecte, programe 
UE) 

   

d. dezvoltarea culturii şcolare (misiune, imagine, climat)    
 

12. Nevoia de perfecţionare profesională Da Uneori Nu 
a. formare profesională iniţială    
b. formare profesională continuă    
c. activitate ştiinţifică şi de cercetare    
d. mobilităţi, schimburi, stagii, burse, cursuri, programe    
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13. Nevoia de responsabilizare faţă de profesie / de sine Da Uneori Nu 
a. respectarea standardelor de calitate şi a regulamentelor    
b. respectarea deontologiei profesionale    
c. ţinută academică    
d. creativitate în exercitarea rolului didactic    
e. deschidere profesională (împărtăşirea experienţei şi 
preocupărilor, curiozitate epistemică, interes pentru nou) 

   

 
14. Alte nevoi / interese / trebuinţe de consiliere Da Uneori Nu 
a. consiliere personală    
b. consiliere de cuplu, de familie, de relaţie    
c. programe de timp liber    
d. activităţi în folosul comunităţii  
e. altele, care? 

 
15. Nevoia de consiliere managerială Da Uneori Nu 
a. coordonarea şi organizarea activităţilor    
b. îndrumare personal / resurse umane    
c. colaborare cu alte instituţii / autorităţi    
d. control din partea autorităţilor de specialitate    
e. consultanţă specifică    
f. activitate de proiect    

 
16. Nevoia de consiliere antreprenorială / de marketing Da Uneori Nu 
a. strategii antreprenoriale şi de marketing     
b. atragere de fonduri    
c. asigurarea bazei materiale (resurse şi achiziţii)    
d. promovarea politicilor educaţionale locale şi naţionale    

 
III. Date de identificare a instituţiei 

Mediul în care lucraţi: ____ urban ____ rural Tipul: ____ liceu teoretic ____ liceu 
tehnologic ____ şcoală de arte şi meserii Numărul total de cadre didactice în 
şcoală: ________ Numărul total de elevi cuprinşi în şcoală: ________ 
 
IV. Date personale 

Încadrarea: __________ Specialitatea: __________ Funcţia: __________ 
Vechimea în muncă: ____ Vechimea în profesia didactică: ____ 
Vechimea în unitatea şcolară: ____ Genul /Sexul: ____ F ____ M 
Forme de pregătire profesională continuă: 

curs scurtă durată / nr. ore: ________ 
curs lungă durată / nr. ore: ________ 
studii aprofundate / master: ________ 
doctorat şi studii post-doctorale: ________
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Grup- ţintă 6: Studenţi 

Judeţul____________________ 
 

NEVOILE DE CONSILIERE PE TOAT Ă DURATA VIE ŢII 
 
1. Menţionaţi principalele situaţii în care aţi discutat cu un consilier. Clasificaţi 

după importanţă (1 - cel mai important): 
____ informare ____ carieră (alegerea studiilor, profesiei viitoare)  
____ tehnici de căutare a unui loc de muncă ____ probleme 

personale(autocunoaştere, disconfort psihic, conflicte, comunicare) 
____ dificultăţi de învăţare ( adaptare şcolară, eşec, abandon şcolar) 
____ tehnici de învăţare eficientă ____ testare psihologică 
altele, care? ______________________________________________ 

2. Precizaţi care sunt informaţiile despre viaţa din universitate / facultate, pe care 
aţi dori să le cunoaşteţi. Clasificaţi după importanţă (1 - cel mai important): 

____ programe şcolare ____ condiţii de studiu ____ sistem de credite 
____ modalităţi de continuare a studiilor (programe de master, doctorat) 
____ companii, întreprinderi, unde se pot organiza stagii de practică pe 

parcursul studiilor ____ cazare, masă, asistenţă medicală 
____ burse şi programe de mobilităţi pentru studenţi 
____ modalităţi de petrecere a timpului liber, asociere 
____ calificări profesionale corespunzătoare calificărilor academice 
____ forme de asociere civică / politică; altele, care? _____________ 

3. Specificaţi ce informaţii aţi dori să aflaţi despre piaţa muncii. Clasificaţi după 
importanţă (1 - cel mai important): 

____ responsabilităţi şi beneficii ____ condiţii de lucru, salarizare 
____ job-uri part-time ____ legislaţie ____ protecţie socială 
____ plasare, mediere; altele, care? ___________________________ 

4. Ce tipuri de surse informative, despre profesii şi formare aţi consultat? Clasificaţi 
după importanţă (1 - cel mai important): 

____ pliante ____ postere ____ profiluri ocupaţionale 
____ broşuri de prezentare ____ ghiduri, lucrări de specialitate 
____ CD-uri, casete video ____ reviste, ziare ____ pagini web 
____ discuţii cu persoane de specialitate ____ practică pedagogică 
altele, care? ______________________________________________ 

5. La ce evenimente promoţionale organizate de către centrul de consiliere din 
universitate aţi participat? Indicaţi de câte ori. 

____ târgul educaţiei ____ zilele carierei ____ bursa locurilor de muncă 
____ altele, care? __________________________________________ 
Cine le-a organizat? ____ centrul din universitate ____ alte organizaţii 

6. Aţi participat până acum la programe de consiliere individuală / de grup? 
____ nu ____ da 
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Sub ce formă ____ faţă în faţă ____ grup ____ la distanţă 
7. Ce aţi aflat nou / aţi învăţat prin participarea la şedinţele de consiliere? 

________________________________________________________ 
8. Cum apreciaţi colaborarea cu consilierul de orientare? 

____ foarte bună ____ bună ____ slabă 
Motivaţi răspunsul: ________________________________________ 

9. V-aţi decis pentru o ocupaţie după absolvirea facultăţii? ____ da ___ nu  
10. Care sunt principalele motive ale alegerii acestei ocupaţii? Ordonaţi după 

importanţă (1 = maxim). 
____ recunoaştere profesională ____ remuneraţie bună 
____ timp liber ____ relaţii interpersonale 
____ formare /dezvoltare profesională continuă 
____ dezvoltare personală (încredere în sine, iniţiativă, toleranţă) 

11. Credeţi că veţi profesa în domeniul pentru care vă pregătiţi la facultate? 
____ da ____ nu ____de ce? _________________________________ 

12. Ce aţi dori să găsiţi într-un cabinet ideal de consiliere? 
____ atmosferă caldă, prietenească ____ informaţii obiective 
____ grup de discuţii pe teme de interes 
____ posibilitatea de a mă exprima 
____ instrumente de autocunoaştere 
____ activităţi de proiect, acţiuni comunitare; altele, care? _________ 

 
Date de identificare 

Universitatea ____________________________________ 
Facultatea ____________________________________ 
Anul de studiu ____________ 
Vârsta ________ 
Sexul / Genul ____ F ____ M 
Mediul de rezidenţă: ____ urban ____ rural 
 



 271 

 
Grup- ţintă 7: Persoane în căutarea unui loc de muncă 

Judeţul____________________ 
 

NEVOILE DE CONSILIERE PE TOAT Ă DURATA VIE ŢII 
 
I. Profilul profesional 

1. Ce competenţe profesionale vi se recunosc? (recomandări de la foşti angajatori, 
probe de muncă, portofoliu) ________________________________________ 
2. Câte dintre aceste competenţe le puteţi proba prin documente? ___________ 

____ certificat ____ adeverinţă 
____ diplomă de participare ____ credite universitare 

3. Ce competenţe mai aveţi, care nu sunt recunoscute formal? ______________ 
_________________________________________________________ 

 
II. Relaţia cu consilierul 

4. Cum se desfăşoară întâlnirile de consiliere? 
____ faţă în faţă ____ grup ____ la distanţă 

5. Ce formă de întâlnire aţi prefera? 
____ cea curentă ____ alta; care? _____________________________ 

6. Cine v-a recomandat să veniţi la consilier? ___________________________ 
________________________________________________________ 

7. Aţi recomanda consilierul şi altor persoane aflate în această situaţie? De ce? 
________________________________________________________ 

8. Ce aşteptări aveţi de la aceste întâlniri? Ordonaţi după importanţă (1 = maxim) 
____ informare despre oportunităţi 
____ medierea muncii, recalificare, consultanţă pentru o afacere 
____ împrumuturi în condiţii avantajoase 
____ dezvoltare personală, autocunoaştere 
____ relaţii interpersonale, grup de lucru, întrajutorare 
altele ___________________________________________________ 

9. De ce natură sunt informaţiile folositoare pe care le-aţi primit? 
________________________________________________________ 

10. De ce informaţii duceţi încă lipsă? 
____ piaţa muncii locală /regională ____ mobilitate pentru studiu 
____ mobilitatea forţei de muncă ____ oportunităţi de proiecte 
____ modalităţi de atragere a fondurilor 
____ cursuri - ce fel? _______________________________________ 
altele, care? ______________________________________________ 

11. Ce alte surse de informare puteţi consulta? 
____ instituţii publice, care? _________________________________ 
____ ONG, care? _________________________________________ 
____ web ____ alte media (presă, TV, radio) 
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____ foşti colegi de şcoală şi serviciu 
____ prieteni ____ vecini 
____ agenţii particulare de selecţie şi recrutare a forţei de muncă 

12. Ce aspecte de viaţă aţi valorificat până acum în cadrul întâlnirilor de consiliere? 
____ viaţa de familie ____ cariera ____ timpul liber 

13. Care este aspectul cu cea mai mare pondere pentru dv., la momentul prezent? 
____ viaţa de familie ____ cariera ____ timpul liber 

14. Care era cea mai mare nevoie a dv., ca persoană aflată în proces de formare 
(elev, student)? _______________________________________________ 

15. Care este în prezent nevoia dv. cea mai acută? Una sau mai multe opţiuni. 
____ recunoaştere profesională ____ remuneraţie bună 
____ timp liber ____ formare /dezvoltare profesională continuă 
____ dezvoltare personală (încredere în sine, iniţiativă, toleranţă) 
altele, care? ______________________________________________ 

16. Cum folosiţi bugetul de timp disponibil în favoarea dv.? 
____ profesional (interviuri, cursuri, explorare alte locuri de muncă) 
____ personal - cum?: ____ telefoane, vizite ____ însingurare, reflecţie 

17. În ce alte situaţii de viaţă aţi avut nevoie de consiliere / îndrumare? 
____ alegerea şcolii ____ alegerea profesiei 
____ schimbarea locului de muncă  
____ rezolvarea sarcinilor curente de muncă 
____ probleme de relaţie (şef, colegi, beneficiari, partener de viaţă) 
____ dileme financiare altele, care? ___________________________ 

18. La cine aţi apelat pentru ajutor în aceste situaţii? 
____ membri de familie ____ şeful direct ____ web  
____ alte media (presă, TV, radio) ____ colegi de şcoală sau de serviciu 
____ prieteni ____ vecini ____ consilieri specializaţi 

19. Cum aţi denumi stilul de lucru al consilierului dv. de orientare (în termeni de 
eficienţă, interacţiune, etc.)? ________________________________________ 

 
III. Date personale 

Situaţia dv. prezentă: ______________________________________________ 
De când sunteţi în căutarea unui loc de muncă: ____ 
Cine a iniţiat întreruperea ultimului angajament profesional: ____eu  

____ angajatorul ____ beneficiarul ____ alte situaţii, care? _________ 
Profilul ultimului loc de muncă: ________ Vechimea în muncă: ____ 
Alte domenii în care aţi lucrat: __________________ 
Genul /Sexul: ____F ____ M 
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Grup- ţintă 8: Persoane încadrate în muncă 

Judeţul____________________ 
 

NEVOILE DE CONSILIERE PE TOAT Ă DURATA VIE ŢII 
 
I. Experienţă de muncă 

Instituţia angajatoare: _________________; Profesia: _____________ 
Poziţia de încadrare în muncă / Funcţia: ________________________ 
Vechimea: ____ ani; Vechimea în actualul loc de muncă: ____ ani 
Al câtelea loc de muncă este acesta? ____ 

 
II. Nevoi de formare profesională 

1. Ce motiv(e) aveţi pentru schimbarea locului de muncă? _________________ 
2. Care sunt motivele principale ale alegerii acestei ocupaţii? Ordonaţi după 

importanţă (1 = maxim). 
____ recunoaştere profesională ____ remuneraţie bună ____ timp liber 
____ formare /dezvoltare profesională continuă ____ relaţii, contacte 
____ dezvoltare personală (încredere în sine, iniţiativă, toleranţă) 

3. Participarea la cursuri de perfecţionare profesională: 
____ de scurtă durată ____ de lungă durată; în ce domenii? __________ 

4. Sub ce formă? 
____ prelegere ____ lucru în echipă ____ studiu individual 
____ ateliere tematice ____ cercetare de teren 
____ la locul de muncă ____ sistem rezidenţial 

5. Învăţământ superior:  
____ curs de zi ____ frecvenţă redusă ____ deschis la distanţă 
____ universitate de stat ____ particulară ____ indiferent 
____ licenţă____ postuniversitar ____ cercetare 

 
III. Nevoi personale 

6. Ce nevoi de consiliere puteţi identifica la dv. înşivă? Ordonaţi după importanţă 
(1 = maxim). 

____ autocunoaştere (interese, aptitudini, stil de învăţare) 
____ securitate şi stabilitate (proprie sau pentru alţii) 
____ comunicare /competenţe sociale ____ competenţe antreprenoriale 
____ învăţare eficientă ____ planificarea carierei 
____ rezolvarea conflictelor ____ stil de viaţă 
____ utilizarea calculatorului 
____ învăţarea unei limbi străine; care? _________ la ce nivel? ______ 
____ creativitate şi exprimare artistică ____ ritm şi mişcare 
altele, care? _______________________________________________ 

7. Ce nevoi de informare aveţi? Ordonaţi după importanţa personală (1 = maxim). 
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____ piaţa europeană a muncii ____ piaţa muncii din România 
____ oferte de educaţie şi formare profesională ____ locuri de muncă 
____ oportunităţi de promovare în acelaşi domeniu 
____ oportunităţi de schimbare a locului de muncă 
____ servicii sociale disponibile (sănătate, îngrijire, timp liber etc. 
altele, care? _______________________________________________ 

8. Ce competenţe vi se cer la locul de muncă? ___________________________ 
_________________________________________________________ 

9. Care dintre acestea le-aţi dobândit prin pregătire formală (şcoală, cursuri etc.)? 
_________________________________________________________ 

10. Ce competenţe v-ar face un angajat mai bun? _________________________ 
_________________________________________________________ 

11. Cum le-aţi putea dobândi?  
____ formal ____ informal 

12. Aveţi cunoştinţă de oportunităţi de formare profesională în domeniu? _____ 
_________________________________________________________ 

13. Aţi apelat până acum la consiliere?  
____ da ____ nu, cu ce prilej? _________________________________ 

14. Cu cine discutaţi problemele pe care le întâmpinaţi? 
____ familie ____ consilier/psiholog ____ colegi de serviciu 
____ vecini ____ forum electronic ____ jurnal personal  
____ nimeni ____ reflecţie personală ____ prieten(i) 

 
IV. Date personale 

Mediul: ____ urban ____ rural 
Ultima formă de şcolaritate absolvită: 

____ şcoala primară ____ şcoala generală (8 clase) ____ liceu 
____ şcoală profesională ____ şcoală postliceală ____şcoală de maiştri 
____ universitate ____ studii postuniversitare 

Profilul / specializarea: ______________ Alte calificări profesionale: ________ 
Ce calificări vă sunt folositoare la actualul loc de muncă: __________________ 

________________________________________________________ 
Competenţe pentru care nu aveţi acte doveditoare: _______________________ 

_________________________________________________________ 
Cum le-aţi achiziţionat? ____________________________________________ 
Genul /Sexul: ____ F____ M; ____ Vârsta 
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Grup- ţintă 9: Inspectori resurse umane / Consilieri din companii private 

Judeţul____________________ 
 

NEVOILE DE CONSILIERE PE TOAT Ă DURATA VIE ŢII 
 
I. Profil profesional 

1. Care sunt clienţii dv.? ___________________________________________ 
2. Care sunt formele de interacţiune cu aceşti clienţi? 

____ faţă în faţă ____ în grup ____ la distanţă ____ în clasă 
3. Care sunt competenţele profesionale solicitate şi la ce nivel (1= maxim, 3 = 

minim)? 
____ comunicare ____ management ____ didactice ____ proiectare 
____ lucru în echipă; altele, care? ____________________________ 

4. Câte dintre aceste competenţe le-aţi achiziţionat prin formare iniţială şi la ce 
nivel (1= maxim, 3 = minim)? 

____ comunicare ____ management ____ didactice ____ proiectare 
____ lucru în echipă; altele, care? _____________________________ 

5. Ce competenţe v-ar face un consilier mai bun? ________________________ 
6. Cum le-aţi putea dobândi? 

____ formal ____ informal 
7. Ce surse de formare cunoaşteţi în acest domeniu? ______________________ 
8. Ce competenţe aţi avut şi consideraţi că nu le valorificaţi îndeajuns? _______ 
9. Ce v-ar ajuta să le valorificaţi? _____________________________________ 
10. Ce aţi învăţat de la colegii dv. de specialitate? 

aspecte pozitive ___________________________________________ 
aspecte negative ___________________________________________ 

11. Ce nevoi de formare puteţi identifica la dv. înşivă? 
Participarea la cursuri de perfecţionare 
____ de scurtă durată ____ de lungă durată 
Învăţământ superior 
____ curs de zi ____ frecvenţă redusă ____ deschis la distanţă 
____ universitate de stat ____ particulară ____ indiferent 
____ licenţă ____ postuniversitar ____ cercetare 

12. Care sunt motivele principale ale alegerii ocupaţiei de consilier (ordonaţi după 
importanţă: 1 = maxim)? 

____ recunoaştere profesională ____ remuneraţie bună ____ timp liber 
____ formare /dezvoltare profesională continuă ____ relaţii, contacte 
____ dezvoltare personală (încredere în sine, iniţiativă, toleranţă) 

13. În ce situaţii clienţii dv. au nevoie de consiliere (ordonaţi după frecvenţă: 1 = 
maxim)? 

____ autocunoaştere (interese, aptitudini, stil de învăţare) 
____ securitate şi stabilitate (proprie sau pentru alţii) 
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____ comunicare /competenţe sociale 
____ competenţe antreprenoriale 
____ învăţare eficientă 
____ planificarea carierei 
____ rezolvarea conflictelor 
____ stil de viaţă 
____ utilizarea calculatorului 
____ învăţarea unei limbi străine, care? __________ la ce nivel? _____ 
____ creativitate şi exprimare artistică 
____ ritm şi mişcare 
altele, care? _______________________________________________ 

14. Ce nevoi de informare aţi identificat la clienţii dv. (ordonaţi după frecvenţă: 1 = 
maxim)?  

____ piaţa europeană a muncii 
____ piaţa muncii din România  
____ oportunităţi de educaţie şi formare profesională 
____ oportunităţi de muncă 
____ oportunităţi de promovare în acelaşi domeniu 
____ oportunităţi de schimbare a locului de muncă 
____ servicii sociale disponibile (sănătate, recuperare, timp liber etc. 
altele, care? _______________________________________________ 

 
II. Profil profesional 

15. Care sunt formele de interacţiune  cu clienţii dv. (indicaţi după frecvenţă: 1= 
maxim)? 

____ faţă în faţă ____ grup ____ la distanţă ____ prin telefon 
____ prin web ____ email 

16. La câte întâlniri profesionale aţi participat în acest an? _________________ 
în ce context? _____________________________________________ 

17. Cine organizează cele mai multe întâlniri de acest fel (marcaţi după frecvenţă: 
1= maxim)? 

____ universităţi ____ centre de formare continuă 
____ ONG-uri; altele, care? __________________________________ 

18. Ce competenţe vă solicită activitatea dv. cu clienţii? 
____ comunicare ____ management ____ didactice ____ proiectare 
____ lucru în echipă; altele, care? _____________________________ 

19. Ce competenţe aveţi şi consideraţi că nu le valorificaţi în profesie? _______ 
_________________________________________________________ 

20. Ce anume v-ar ajuta să le valorificaţi? ______________________________ 
_________________________________________________________ 

21. Descrieţi pe scurt un incident critic din activitatea dv. __________________ 
_________________________________________________________ 

22. Aveţi cunoştinţă de oportunităţi de formare în domeniu? ________________ 
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_________________________________________________________ 
23. Ce categorii de informaţii vă lipsesc sau vă sunt greu accesibile? 

____ piaţa muncii locală/regională ____ mobilitate pentru studiu 
____ mobilitatea forţei de muncă ____ oportunităţi de proiecte 
____ modalităţi de atragere a fondurilor 
cursuri, ce fel? ____________________________________________ 

24. Cum s-ar putea îmbunătăţi accesul dv. la aceste informaţii? _____________ 
 
III. Rela ţia cu beneficiarii 

25. Care este misiunea dv. profesională? _______________________________ 
26. Cu cine colaboraţi pentru a răspunde nevoilor clienţilor? _______________ 
27. Ce echipamente si materiale auxiliare folosiţi? _______________________ 
28. Ce obstacole întâmpinaţi în oferirea unor servicii de consiliere de calitate? 

_________________________________________________________ 
29. Cum apreciaţi natura acestor obstacole? 

____ izolate ____ de sistem ____ umane ____ culturale 
____ care ţin de conducerea companiei; altele, care? ______________ 

30. Ce feed-back primiţi, de regulă, de la clienţi? Nuanţaţi răspunsul pe categorii de 
clienţi. _______________________________________________________ 

 
IV. Personalitatea consilierului 

31. Aţi creat/ adaptat instrumente de consiliere (ghiduri, teste, CD-ROM, pagini 
web, forum de discuţii etc.)? 

____ nu ____ da; ce anume? __________________________________ 
32. Dacă da, cum au fost acestea primite de beneficiari? ___________________ 
33. Ce vă atrage la profesia de consilier? _______________________________ 
34. Care este în prezent nevoia dv. cea mai acută (una sau mai multe opţiuni)? 

____ recunoaştere profesională 
____ remuneraţie bună 
____ timp liber 
____ formare /dezvoltare profesională continuă 
____ relaţii interpersonale 
____ dezvoltare personală (încredere în sine, iniţiativă, toleranţă) 

 
V. Date personale 

Genul /Sexul: ____ F ____ M ____ Vârsta 
Mediul: ____ urban ____ rural 
 
VI. Experienţă profesională 

Instituţia angajatoare: _______________________ Profesia: ______________ 
Poziţia de încadrare în muncă / Funcţia: _______________________________ 
Vechimea în muncă: ____ ani; vechimea la actualul loc de muncă: ____ ani 
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Grup- ţintă 10: Consilieri (profesori – consilieri) din domeniul public 

Judeţul____________________ 
 

NEVOILE DE CONSILIERE PE TOAT Ă DURATA VIE ŢII 
 
I. Profilul profesional 

1. Care sunt clienţii dv.? ____________________________________________ 
2. Care sunt formele de interacţiune cu aceşti clienţi? 

____ faţă în faţă ____ grup ____ la distanţă ____ clasă 
3. Ce competenţe vă solicită CJAPP şi la ce nivel (1= maxim, 3 = minim)? 

____ comunicare ____ management ____ didactice 
____ proiectare ____ lucru în echipă; altele, care? ________________ 

4. Câte dintre aceste competenţe le-aţi achiziţionat prin formare iniţială şi la ce 
nivel (1-3)? 

____ comunicare ____ management ____ didactice 
____ proiectare ____ lucru în echipă; altele, care? ________________ 

5. Ce competenţe v-ar face un consilier mai bun? ________________________ 
6. Cum le-aţi putea dobândi? 

____ formal ____ informal 
7. Aveţi cunoştinţă de o sursă de formare în acest domeniu? ________________ 
8. Ce competenţe aţi avut şi consideraţi că nu valorificaţi îndeajuns /deloc? 

_________________________________________________________ 
9. Ce v-ar ajuta să le valorificaţi? _____________________________________ 
10. Ce aţi învăţat de la colegii dv. de specialitate? 

aspecte pozitive ___________________________________________ 
aspecte negative ___________________________________________ 

11. Ce activităţi desfăşuraţi, în afara fişei postului? _______________________ 
12. Din ce motiv vă implicaţi? _______________________________________ 
13. Cum aţi denumi stilul dv. în consiliere? _____________________________ 
14. Sunteţi membru al vreunei asociaţii profesionale de specialitate? 

____ da ____ nu 
 
II. Resurse de formare continuă 

15. În ce domenii aveţi expertiză de formare? ___________________________ 
16. Aţi avut vreodată ocazia să valorificaţi această expertiză? 

____ da ____ solicitare formală 
____ nu ____ voluntariat 

17. Care sunt principalele dv. surse de informare şi dezvoltare profesională? 
____ instituţii publice, care? _________________________________ 
____ ONG-uri, care? _______________________________________ 
____ web ____ alte media (presă, TV, radio) ____ colegii de breaslă 
____ persoane semnificative, cine? ____________________________ 
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18. Prin ce canale obţineţi aceste informaţii? 
____ la cerere ____ prin abonament ____ afiliere organizaţională 
____ ocazional ____ contacte personale 

19. Aveţi sugestii de ameliorare a ofertei-recepţiei de informaţie? ___________ 
20. Ce categorii de informaţii vă lipsesc sau vă sunt greu accesibile? 

____ piaţa muncii locală /regională ____ mobilitate pentru studiu 
____ mobilitatea forţei de muncă ____ oportunităţi de proiecte 
____ modalităţi de atragere a fondurilor 
____ cursuri, ce fel? ________________________________________ 

21. Cum s-ar putea îmbunătăţi accesul dv. la aceste informaţii? _____________ 
_________________________________________________________ 

 
III. Rela ţia cu beneficiarii 

22. Care este misiunea dv. profesională? _______________________________ 
23. Ce mesaj aveţi pentru clienţi? _____________________________________ 
24. Ce aşteaptă ei de la dv.? Diferenţiaţi pe categorii de clienţi. _____________ 

_________________________________________________________ 
25. Cu cine colaboraţi pentru a răspunde acestor aşteptări? _________________ 
26. Ce echipamente şi materiale auxiliare folosiţi? _______________________ 
27. Ce obstacole aveţi în furnizarea unor servicii de consiliere de calitate? ____ 

_________________________________________________________ 
28. Cum apreciaţi natura obstacolelor? 

____ izolate ____ de sistem ____ umane ____ culturale 
____ care ţin de conducerea şcolii; altele, care? __________________ 

29. Ce contribuţie aveţi la succesul şcolar-profesional al elevilor? Apreciaţi şi în 
procente. _____________________________________________________ 

30. Cum vă asumaţi eşecul lor? ______________________________________ 
31. Descrieţi, pe o foaie separată o situaţie de consiliere în care aţi fost util(ă). 

________________________________________________________ 
32. Ce feed-back primiţi, de regulă, de la clienţi? Nuanţaţi răspunsul pe categorii de 

clienţi. _______________________________________________________ 
33. Ce lipseşte din oferta dv. consiliere? Pentru ce grupe de clienţi? __________ 

_________________________________________________________ 
34. Cum supliniţi aceste lipsuri? 

____ trimiterea către surse specializate ____ schimb de experienţă 
____ formare profesională continuă ____ abilitarea beneficiarilor 

 
IV. Personalitatea consilierului 

35. Aţi creat /adaptat instrumente de consiliere (ghiduri, teste, CD-ROM, pagini 
web, forum)? 

____ nu ____ da; ce anume? _________________________________ 
36. Dacă da, cum au fost acestea primite de beneficiari? ___________________ 
37. Ce anume din domeniul profesional vă preocupă în prezent? _____________ 



 280 

38. Care era cea mai mare nevoie a dv., ca persoană aflată în proces de formare 
(elev, student)? ________________________________________________ 

39. Ce nevoi(e) vă satisface actualul loc de muncă (ordonaţi după pondere: 1 = 
maxim)? 

____ recunoaştere profesională 
____ remuneraţie bună 
____ timp liber 
____ formare /dezvoltare profesională continuă 
____ relaţii, contacte 
____ dezvoltare personală (încredere în sine, iniţiativă, toleranţă) 

40. Care este în prezent nevoia dv. cea mai acută? Una sau mai multe opţiuni. 
____ recunoaştere profesională 
____ remuneraţie bună 
____ timp liber 
____ formare /dezvoltare profesională continuă 
____ relaţii, contacte 
____ dezvoltare personală (încredere în sine, iniţiativă, toleranţă) 

41. Cum apreciaţi noua programă (2005) de Consiliere şi orientare? De ce? 
_________________________________________________________ 

42. Aţi participat la formarea pentru predarea ariei curriculare Consiliere şi 
orientare? 

____ formator ____ cursant 
43. De ce anume aţi avut nevoie şi cum aţi primit? _______________________ 

_________________________________________________________ 
44. Ce mă atrage la această profesie şi de ce sunt consilier? ________________ 

_____________________________________________________________ 
 
V. Date personale 

 
Profesia: ______________ 
Poziţia de încadrare în muncă / Funcţia: _______________________________ 
Specialitatea: _____________; Vechimea în muncă: ____ ani 
Vechimea în profesia didactică: ____ ani; Vechimea în unitatea şcolară: ____ ani 
Genul /Sexul: ____F ____ M 
Forme de pregătire profesională continuă: 

curs scurtă durată /nr ore ____________________________________ 
curs lungă durată /nr ore ____________________________________ 
studii aprofundate, master ___________________________________ 
doctorat şi post-doctorale ___________________________________ 
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VI.2. Studii de caz 
 

 

Descrieţi o situaţie de consiliere în care aţi fost util(ă) 

 

 

Situaţia 1 
 

Analiza unei intervenţii în consilierea carierei unui absolvent de liceu. Modul în 
care acesta percepe dezvoltarea în carieră (ex. modul în care clientul percepe 
planificarea carierei). 

M. este un băiat de 18 ani, absolvent al unui liceu bilingv, specializarea Filologie. 
Acest profil îi va da o specializare în engleză-franceză, limbi străine de care oricum 
va avea nevoie pe viitor pentru că îl vor ajuta atunci când va decide să se angajeze. 
Înainte de a da admiterea la această specializare nu s-a gândit prea mult la viitor, pe 
atunci îi plăcea foarte mult limba engleză şi se vedea lucrând ca translator, 
câştigând mulţi bani, era optimist şi entuziast de alegerea făcută. Toate s-au 
desfăşurat conform planului pe care şi-l f ăcuse, doar că la sfârşitul clasei a XII-a a 
realizat că vrea să facă altceva în viaţă. Un prieten l-a convins să ia în calcul faptul 
că ar putea lucra foarte bine la o agenţie de publicitate, unde este foarte interesant 
modul de a lucra, tot timpul apare ceva nou, nu exista rutină, se lucrează în echipă, 
aspecte care lui îi plac foarte mult. De asemenea, se gândeşte că nu vrea să ajungă 
profesor într-un liceu sau translator dacă ar urma în continuare linia limbilor 
străine. Vrea o schimbare însă nu are susţinerea părinţilor şi nici informaţii despre 
cum ar putea să-şi îndeplinească visul de a lucra într-o agenţie de publicitate. I-ar 
plăcea foarte mult să lucreze, de exemplu, la departamentul de creaţie. 

Resurse personale şi obstacole în carieră relevante pentru acest client. 

M. este o persoană comunicativă, cu imaginaţie, creativ, de mic îi plăcea să 
construiască şi să găsească noi rezolvări problemelor cu care se confruntă. Însă 
părinţii lui sunt de părere că nu este o meserie de viitor să lucrezi într-o agenţie de 
publicitate, iar domeniul nu este bine conturat, nu avem specialişti şi el nu ar avea 
de unde să înveţe să fie un bun specialist. De aceea, ei sunt de acord ca el să meargă 
mai departe pe domeniul limbilor străine. 

Argumentele acestora: limbile străine tot timpul vor fi solicitate, va exista mereu 
cineva care să aibă nevoie de un bun traducător, se câştigă foarte bine, mai ales 
dacă ştii limbi rare (ceea ce ar putea şi el să facă), există destule posibilităţi de 
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angajare, cu siguranţă va ajunge un om împlinit în viaţă. Părinţii îl consideră destul 
de matur pentru a lua cea mai bună decizie în ceea ce-l priveşte şi au promis că îl 
vor lăsa să îşi aleagă ce este mai bun pentru el. De aceea M. este dezorientat, se 
simte frustrat faţă de părinţii care i-au acordat încrederea în procesul de luare a unei 
decizii atât de importantă pentru el şi nu ştie ce să facă. Este însă convins că locul 
lui este într-o agenţie de publicitate. 

Vrea să îşi cunoască resursele personale ca să poată reuşi să se concentreze asupra a 
ceea ce are el de făcut pe viitor, dar în aceeaşi măsură vrea să afle şi care e drumul 
cel mai scurt pentru a-şi atinge visul de a lucra în domeniul publicităţii. Este 
disponibil pentru schimbare, are resursele personale pentru acest job însă resimte 
un deficit de informaţii în ceea ce priveşte domeniul şi recunoaşte că nu se cunoaşte 
foarte bine. 

Tipuri de mituri de carieră care apar la acest client. 

Clientul este foarte stresat de decizia pe care trebuie să o ia. Se gândeşte că îi va fi 
foarte greu să facă o schimbare aşa de mare de la domeniul limbilor străine la cel al 
publicităţii. Nu ştie dacă are şanse la admitere deoarece a aflat că este destul de 
greu de intrat la această specializare şi nu se simte îndeajuns de pregătit pentru 
acest pas. Pe de altă parte este sigur că domeniul publicităţii oferă destul de multe 
perspective, unele bine plătite deşi mentalitatea este în schimbare în ceea ce 
priveşte acest domeniu. 

Se simte un pic depăşit de situaţie de aceea a venit să ne ceară sfatul în ceea ce 
priveşte viitorul său traseu profesional. 

Pe de altă parte se gândeşte că nu ar fi bine să faci schimbări majore şi poate că 
părinţii lui au dreptate, odată aleasă o carieră e bine să o urmezi dacă vrei să ai 
succes. Cu toate că are foarte multe resurse personale, consideră că nu ar avea prea 
multe şanse să lucreze în domeniul publicităţii pentru că este un outsider, este târziu 
pentru a se pregăti de admitere. 

Ne-a mărturisit că este foarte important pentru el să facă ceea ce îi place pentru că 
altfel nu se va simţi niciodată împlinit în munca pe care o desfăşoară. Are nevoie în 
schimb de informaţii clare despre cum ar putea să i se confirme faptul că are şanse 
de a lucra în publicitate. Este convins că va fi ajutat de consilier să ia cea mai bună 
decizie. 

Dimensiuni de evaluare în carieră (interese, aptitudini, abilităţi, stil decizional etc.) 
relevante pentru client. 

Pentru o mai bună cunoaştere personală îi vom propune lui M. să evaluăm 
împreună interesele lui pentru a afla într-adevăr ce îi place cel mai mult să facă, 
astfel vom folosi chestionarul de interese Holland ori/şi exerciţii de explorare 
ocupaţională. De asemenea, cunoaşterea abilităţilor, dar şi a profilului personalităţii 
reprezintă un punct important în alegerea carierei pe care o are de făcut M. 
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Strategii de intervenţie care pot fi utilizate în consilierea carierei pentru a facilita 
dezvoltarea, utilizând activ atât resursele personale, cât şi resursele personale cât şi 
obstacolele identificate. 

După ce am stabilit foarte clar problemele pe care M. le are, dar şi aşteptările faţă 
de consilier, vom construi o strategie de intervenţie focalizată pe patru aspecte 
majore: 

• evaluarea aptitudinilor, abilităţilor şi intereselor personale prin raportarea 
la ofertele educaţionale existente; 

• procesul de luare a deciziilor, identificarea şi evaluarea alternativelor, 
explorarea şi contracararea unor mituri sau convingeri disfuncţionale 
legate de carieră; 

• realizarea unui plan de explorare educaţională prin care M. îşi va clarifica 
opţiunile de formare şi va identifica argumente pentru alegerea celei mai 
bune alternative; 

• implementarea deciziei prin aplicarea planului de carieră stabilit. 

 

 

Situaţia 2 
 

Instruirea unui tânăr absolvent pe tehnici de căutare a unui loc de muncă şi care a 
reuşit să se angajeze ulterior la o bancă (este şi acum angajat). 

 

 

Situaţia 3 
 

D. elev la o şcoală din Braşov. 

Mediu de provenienţă: mama casnică, doctorand, implicată în educaţia copiilor; tata 
– unica sursă financiară din familie este inginer; o soră mai mică cu 7 ani. 

D. vine la consiliere la solicitarea mamei pentru următoarele motive: timiditate, 
nesiguranţă de sine, teamă de eşec. 

Din luna martie elevul vine regulat la cabinetul psihologic al şcolii (în limita 
orarului învoirilor acceptat numai de uni profesori şi cu sprijinul total al dirigintei). 

Metode utilizate în consiliere: 

Metode proiective: amintiri timpurii, desene proiective (familia, elefantul), 
construcţia unor scenarii de viaţă (schimbări, stagnări). 

Exerciţii de relaxare. 
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Evaluarea stilului de viaţă (relaţiile cu membrii familiei, constelaţia fraţilor, 
dezvoltarea fizică, relaţiile şcolare, relaţiile sociale, informaţii despre părinţi, alte 
modele familiale, rezolvarea sarcinilor vieţii (acasă, şcoală). 

Optimizarea punctelor forte, minimizarea punctelor slabe. 

Evaluarea aptitudinilor. 

Orientare şcolară şi consiliere vocaţională. 

Rezultate: 

• îmbunătăţirea situaţiei şcolare, creşterea încrederii în sine, îmbunătăţirea 
modalităţilor de adaptare la stres şi reducerea conflictelor cu colegii; 

• admiterea într-un liceu local cu profil uman (a doua opţiune); 

• participarea la concursul de dans în timpul studenţiei şi câştigarea 
premiului „rafinament”: 

• solicitarea din partea mamei pentru consiliere profesională. 

 

 

Situaţia 4 
 

Consiliere pentru un caz legat de eşec şcolar. 

 

 

Situaţia 5 
 

M.P., 29 ani, Brăila, caută un loc de muncă conform diplomei. 

Studii: liceu şi şcoală postliceală. Profesia: asistent gestiune. 

I se oferă două repartiţii la două societăţi pe ocupaţiile din diploma de studii. 

Feed-back-ul de la client: foarte bun, se acceptă programarea la o nouă şedinţă de 
consiliere. 

 

 

Situaţia 6 
 

A.B. este elev în clasa a XI-a, cu un an în urmă i-a murit tatăl, dar în familie nu se 
discută despre deces. A.R. locuieşte cu mama sa şi cu fratele în vârstă de 6 ani. 
Fratele nu cunoaşte faptul că tatăl a murit. 
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Problema cu care a venit A.R. la consiliere este faptul că se simte responsabilă de 
menţinerea echilibrului în familie şi se împarte între mamă (care suferă foarte mult) 
şi fratele de care trebuie să aibă grijă.  

Cu A.R. s-a lucrat pe exprimarea durerii, a sentimentelor de vină. S-au folosit 
metode de lucru experienţiale, lucrul cu metafora în vederea detensionării 
emoţionale. Am încurajat discuţiile cu mama cu privire la decesul tatălui, mama 
fiind înţelegătoare în această privinţă. După exprimarea emoţiilor şi gândurilor cu 
privire la eveniment, mama şi fiica se gândeau la modalitatea de anunţare a fratelui. 

După şedinţele de consiliere, A.R. a observat că a devenit mai deschisă cu ceilalţi, 
mai încrezătoare în forţele proprii. 

 

 

Situaţia 7 
 

În bază unui protocol de colaborare, Serviciul de Protecţie a Victimelor şi 
Reintegrare Socială a Infractorilor de pe lângă Tribunalul Prahova ne-a solicitat 
sprijinul în vederea acordării de consiliere elevei C.V. din Ploieşti, aflată în 
evidenţa acestui serviciu ca victimă a traficului de fiinţe umane. 

C.V. a venit la consiliere la recomandarea celor care se ocupă de cazul ei în cadrul 
Tribunalului. Deşi erau de aşteptat reacţii de rezistenţă din partea clientului, acesta 
a manifestat o deschidere neaşteptată faţă de programul de consiliere individuală 
care i-a fost propus, ceea ce a contribuit decisiv la obţinerea unor rezultate pozitive 
într-un timp relativ scurt. 

Având un complex de inferioritate accentuat, o stimă de sine scăzută, dovedind un 
ataşament obsesiv faţă persoana care fusese implicată direct în traficarea ei, dar pe 
care ea consideră că îl iubeşte profund, cu o relaţie  deteriorată între ea şi părinţi 
datorită fugii de acasă, C.V. nu dorea la începutul consilierii decât să se 
căsătorească mai repede cu B. (după cum acesta îi promisese), dorind şi din acest 
motiv să abandoneze şcoala (era în clasa a XII-a). Alegerile acestea le motiva prin 
speranţa plecării în străinătate, care, considera ea, îi oferea şansa răzbunării pentru 
tot ce se întâmplase. 

Analizând /definind problemele cu care ea credea că se confruntă în prezent, am 
reuşit să identificăm obiective de urmărit în viitor şi am planuri de acţiune pentru 
atingerea treptată a fiecărei ţinte, determinând subiectul să conştientizeze 
necesitatea urmăririi lor, sprijinind construirea unui optim motivaţional în acest 
sens. 

Beneficiind şi de implicare activă în procesul consilierii şi a altor factori (părinţi, 
diriginte, consilier tribunal), C.V. în prezent a reuşit: 

• să-şi îmbunătăţească relaţia cu părinţii, să se apropie de aceştia chiar mai 
mult decât înaintea momentului traficării sale; 
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• să aibă un nou prieten, de vârstă apropiată ei, pe care îl iubeşte, şi să uite 
de B.; 

• să finalizeze liceul şi să depună mărturie împotriva celor care au traficat-o.  

 

 

Situaţia 8 
 

F. are 16 ani şi a fost depistată cu cancer în clasa a VII-a; s-a operat şi a urmat 
tratamentul chimioterapeutic, dar a trecut foarte greu peste consecinţe: căderea 
părului, regimul special de viaţă, izolarea. Colegii de şcoală au aflat de boala ei şi 
au respins-o şi batjocorit-o. Din acest motiv ea a ales să schimbe liceul începând cu 
clasa a IX-a pentru a avea noi colegi (urma o şcoală normală, cu clasele I-XII). 
După testele naţionale a ajuns la unul dintre Colegiile de elită din Braşov dar nu a 
vrut să le spună colegilor despre boala sa, de teama de a nu fi din nou respinsă. 
Ajunsă în clasa a XI-a, fata află că boala i-a recidivat şi că este momentul să ia o 
decizie în privinţa tratamentului. Se teme însă de consecinţe şi mai ales de colegii 
de clasă. În paralel, are probleme de comunicare şi cu mama, care insistă să înceapă 
tratamentul, dar fata refuză. În acest stagiu, tânăra apelează la consiliere. 

Am lucrat pe două planuri: unul de acceptare a situaţiei şi asumarea conştientă a 
consecinţelor (indiferent de decizia pe care o va lua: operaţie, tratament sau 
inacţiune), al doilea plan: de comunicare şi deschidere faţă de colegi. 

Pentru cea de-a doua situaţie am organizat o oră de dirigenţie specială, prelungită 
pe parcursul a două ore. Am sensibilizat audienţa vorbind despre probleme grave 
cu caracter general, apoi vorbind despre cancer şi tineri bolnavi de cancer ajungând 
încet la colega lor despre care ei doar bănuiau că ar suferi de ceva, dar nu atât de 
grav. Colegii au avut ocazia să-şi exprime sentimentele de uimire la aflarea veştii şi 
dorinţa de a fi utili şi de ajutor, în măsura posibilităţilor. Am povestit împreună 
despre nevoile fetei care nu sunt în registrul compasiunii, milei, protecţiei, ci 
dimpotrivă în cel al implicării active în colectiv, al comunicării deschise şi al 
depăşirii stărilor de tristeţe. 

În finalul orelor respective am adus o cutie pe care am numit-o „cutia cu zâmbete a 
domnişoarei…” şi în care i-am invitat pe colegii fetei să pună câte un mic obiect 
despre care ei cred că ar putea să o facă pe colega lor să zâmbească: o scrisoare, un 
ursuleţ, o fotografie, un desen…Efectul obţinut a fost superior celui scontat: colegii 
au devenit mai cooperanţi şi mai uniţi, mai sensibili la problemele celuilalt, iar 
tânăra s-a simţit eliberată şi uşurată pentru că le-a spus colegilor despre suferinţa ei. 
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