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Mulţumiri  

 
Dorim să le mulţumim tuturor celor care au contribuit la acest 

proiect. În special: 

 Practicienilor şi experţilor în orientare din ţările partenere care au 

răspuns la chestionarele cu privire la nevoile de informare şi 

formare pentru folosirea instrumentelor TIC în orientare şi care nu 

pot fi nominalizaţi aici din raţiuni de spaţiu. 

 Practicienilor de orientare care au participat la cursul-pilot din Italia 

organizat de Melius SRL şi Centrul CROSS al Universităţii 

Catolice din Milano: Adele Barone, Luigi Caminiti, Sara La Malfa, 

Chiara Tentori, Elena Raschiani, Elisa Speciale, Alessandro Buffoli, 

Simone Mainetti, Susanna Zangheratti. De asemenea, lui Diego 

Boerchi, Cristina Castelli, Franco Brambilla şi Claudia Martin de la 

Universitatea Catolică din Milano, Maria Chiara Vita Finzi of 

Melius SRL şi Simona Benini de la Studio Selvatici & Partners 

pentru sprijinul şi aportul la organizarea cursului, precum şi tuturor 

formatorilor. 

 Practicienilor de orientare care au contribuit la cursul-pilot din 

Marea Britanie, oferind feedback, angajament şi sprijin valoros: 

Anilwala Bolina, Christine Clayton, Deborah Fortune, Mel Glynn, 

Soma Ghosh, Carrie Normoyle, Caron Pearson, Isabel Taylor, 

Michelle Stewart, Marion Saunders, Eleanor Stanley. Lui Rob 

Bourne, consilier în tehnologia învăţării la UEL, care şi-a pus la 

dispoziţie competenţele tehnice, alături de încurajări şi bună 

dispoziţie. 

 Practicienilor care au participat la cursul-pilot din România şi 

formatorilor din România: Prof. Univ. Dr. Eugen Noveanu – 

Universitatea din Bucureşti; Marcela Claudia Călineci, formator 

TIC şi consiliere în carieră; Mihaela Chiru Laroche, formator 

consilierea la distanţă. 

 Profesorilor şi experţilor care ne-au ajutat să creăm o atmosferă 

pozitivă în jurul TIC în timpul cursului-pilot de la Siena (Italia), 

organizat de Pluriversum: Maurizio Serafin, Giovanni Bonaiuti, 

Alessandro Campi. Practicienilor de orientare care au luat parte în 
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mod activ la cursul de formare şi angajaţilor de la Pluriversum, care 

au făcut totul posibil. 

 Practicienilor de orientare şi profesioniştilor din reţeaua FOREM 

care au participat şi şi-au oferit sprijinul pentru cursul-pilot din 

Spania: Sonia Fanega, Sonia Sebastián, Elena Fernández Castro, 

Lydia González, Miguel Ángel Martínez, Mª Luisa Fernández, Ana 

Ballesteros, Elena Sánchez, Nekane Soto, Ana Hernández, 

Montserrat Feal, Paloma Rozalén, Ana Fernández, Diego Pérez, 

Eduardo Parra, José Ramón Plaza, Alejandra Flórez şi Miguel 

García. 

 Practicienilor de orientare, experţilor şi instituţiilor din ţările 

partenere care şi-au pus la dispoziţie timpul şi cunoştinţele pentru a 

strânge informaţii fără de care activitatea noastră nu ar fi fost 

posibilă. 
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 Introducere 

 

 

Marina Silverii şi Barbara Busi 

 

Experţii europeni şi practicienii de orientare recunosc nevoia de a 

crea sisteme de formare pentru a le oferi practicienilor care lucrează în 

domeniul învăţării pe parcursul întregii vieţi ocazia de a-şi aduce la zi 

competenţele TIC. Folosirea instrumentelor TIC în orientarea în carieră 

centrată pe client pare să fie, din ce în ce mai mult, o preocupare 

strategică pentru părţile interesate responsabile de învăţarea pe 

parcursul întregii vieţi, în scopul de a:  

 moderniza serviciile şi aduce la zi competenţele practicienilor; 

 folosi resursele de spaţiu, timp şi cele financiare mai eficient (de 

ex.: în multe cazuri, informarea şi consilierea directă pot fi înlocuite 

de resurse online, disponibile de-a lungul întregii zile, permiţând 

astfel redistribuirea acestora); 

 aduce serviciile mai aproape de utilizatori, în conformitate cu 

recomandările strategiei de la Lisabona (de ex.: utilizatorii care, din 

motive geografice sau fizice, nu pot ajunge la centrele de învăţare 

pe parcursul întregii vieţi şi aşa-numiţii clienţi „timizi”, care preferă 

să interacţioneze cu ajutorul unui instrument TIC). 

 

Cu toate acestea, ţările europene prezintă diferenţe semnificative 

în ceea ce priveşte folosirea instrumentelor TIC în serviciile de orientare 

în carieră. Un mic procent din furnizorii de formare au inclus TIC în 

programa de formare şi, acolo unde acest lucru s-a întâmplat, scopul a 

fost cel mai adesea îmbunătăţirea competenţelor TIC ale practicienilor 

(de ex.: folosirea Internet-ului, a e-mail-ului etc.) şi nu îmbunătăţirea 

unor competenţe TIC specifice în vederea furnizării de servicii de 

învăţare pe parcursul întregii vieţi către clienţi (de ex.: consiliere online, 

învăţământ la distanţă etc.). Se observă o prăpastie tot mai mare între 

practicieni şi percepţia clienţilor lor cu privire la contextul în care 

trăiesc (de ex.: cei mai tineri clienţi folosesc din ce în ce mai mult 

instrumente TIC în viaţa de zi cu zi). Nu în ultimul rând, Internet-ul a 
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oferit un acces nemaiîntâlnit la informaţii. 

Din aceste motive, este limpede că practicienii din domeniul 

învăţării pe parcursul întregii vieţi trebuie să dobândească competenţe 

TIC specifice, care să îmbunătăţească relaţia practicienilor cu clienţii şi 

să facă posibilă existenţa unor servicii de orientare noi şi inovatoare. 

Proiectul Competenţe TIC 2 – Instrumentele TIC şi formarea 

practicienilor de orientare care utilizează computerul s-a ocupat de 

aceste probleme oferind un program inovativ de formare, bazat pe TIC, 

şi instrumente pentru practicienii în orientare care lucrează în sistemele 

de învăţare pe parcursul întregii vieţi. 

Proiectul a stabilit un profil standard al practicianului care 

utilizează computerul – cuprinzând şi acele competenţe strategice 

pentru practicienii care oferă clienţilor lor servicii de formare şi 

orientare bazată pe TIC – care poate fi împărtăşit la nivel transnaţional, 

dar este totodată suficient de flexibil pentru a fi adaptat în alte contexte 

naţionale şi sectoriale. Profilul a fost testat şi validat în cadrul unui curs 

de formare mixt oferit practicienilor de către toate ţările participante şi 

adaptat ulterior în funcţie de feedback-ul primit în urma acestor cursuri-

pilot. Cursul de formare s-a desfăşurat atât la distanţă cât şi în sala 

clasă. Modulele, precum şi un instrument de autoevaluare online a 

competenţelor şi un portofoliu electronic, sunt disponibile pe o 

platformă open source care va fi pusă la dispoziţia comunităţii mai largi 

de practicieni de orientare. 

Prin intermediul instrumentelor pe care le au la dispoziţie, 

practicienii de orientare au ocazia să: 

 îşi definească şi sporească competenţele TIC (atât cele de bază, cât 

şi cele specifice) dobândite în contexte formale, informale şi non-

formale; 

 dobândească noi competenţe, de ex.: cele pe care nu le posedă, dar 

de care au nevoie pentru a efectua activităţi cu clienţii care folosesc 

TIC; 

 surprindă performanţele, standardul de învăţare, procesul de 

învăţare, alegerea, diferitele modele de învăţare, motive şi motivaţii, 

evoluţia şi contextul de învăţare pentru o evaluare individuală a 

competenţelor. 

Toate activităţile au pornit de la o abordare metodologică bazată 

pe rezultatele proiectului comun de cercetare Competenţe TIC pentru 

consilierii de orientare, finanţat de Comisia Europeană, ce cuprindea 
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cele mai bune 50 de practici din programul Leonardo da Vinci
1
. 

Proiectul anterior a dezvoltat o metodologie pentru analizarea 

competenţelor TIC legate de orientare de care au nevoie practicienii şi a 

realizat o primă reprezentare şi definire a competenţelor necesare 

practicienilor. Principalul obiectiv al Competenţe TIC pentru consilierii 

de orientare a fost identificarea şi reprezentarea competenţelor specifice 

pe care trebuie să le aibă practicienii ca să ofere orientare prin 

intermediul Internet-ului şi al altor instrumente TIC, precum şi oferirea 

unei viziuni de ansamblu asupra folosirii TIC în orientare în ţările 

partenere. Acest obiectiv a fost atins prin următoarele activităţi: 

 strângerea datelor: construirea unei baze de date bibliografice 

online şi cercetarea contextului TIC şi de orientare în ţările 

partenere. 

 un sondaj cu privire la opiniile practicienilor despre rolul TIC în 

activitatea lor şi nevoile de formare pe care le au, efectuat prin 

intermediul unor chestionare detaliate. 

 cercetare a opiniilor experţilor naţionali cu privire la aceste 

întrebări, prin interviuri individuale. 

 elaborarea unui model al competenţelor TIC de orientare, care să fie 

ulterior testat şi validat în contexte naţionale şi transnaţionale. 

 elaborarea unui exemplu de traseu de formare pe baza acestei hărţi a 

competenţelor. 

 

Noul proiect a adaptat această reprezentare şi, pe baza noii 

versiuni a reprezentării competenţelor, a dezvoltat celelalte instrumente, 

conform planului. 

Partenerii au făcut eforturi concertate în ceea ce priveşte 

activităţile de diseminare, încă de la bun început, încurajând factorii de 

decizie, formatorii, practicienii de orientare profesională şi alţi actori 

potenţial interesanţi să folosească rezultatele proiectului. În acelaşi 

timp, proiectul a creat sinergii cu alte proiecte europene înrudite, 

obţinându-se rezultate bazate pe presupoziţiile teoretice ale fiecăruia. 

Aceste legături au fost îmbunătăţite prin participarea aceloraşi parteneri 

la mai multe proiecte. Procesul a fost de asemenea favorizat de 

participarea partenerilor din reţelele profesionale internaţionale şi de 

                                                 
1  European Communities (2006). 50 success stories. Leonardo da Vinci Community 

Programme. Innovative projects contributing to the Copenhagen Process – Linking 

policy to practice. 
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interesul arătat de strategii de la nivel naţional şi internaţional faţă de o 

mai bună diseminare şi folosire a rezultatelor. 

În încheiere, activitatea din cadrul acestui proiect a fost favorizată 

de nivelul ridicat de cooperare şi experienţă oferit de cele 9 organizaţii 

partenere din 4 ţări şi din diferite sectoare (de ex.: strategi, sindicate, 

instituţii de învăţământ superior, organisme de cercetare). Parteneriatul 

a fost condus de ASTER (Italia), coordonat de MELIUS (Italia) şi a fost 

alcătuit din: 

Italia: 

 ASTER (partenerul principal); 

 MELIUS (coordonatorul); 

 Centro Studi Pluriversum; 

 Cyborg (partenerul tehnologic responsabil cu dezvoltarea tuturor 

rezultatelor multimedia); 

Marea Britanie: 

 CRAC-NICEC; 

 Universitatea East London – Centrul pentru formare în orientarea în 

carieră; 

România: 

 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei; 

Spania: 

 Forem; 

 Universitatea Santiago de Compostela – Facultatea de Ştiinţele 

Educaţiei. 

 

Toate aceste elemente au contribuit la buna calitate a rezultatelor 

dezvoltate în timpul celor doi ani de proiecte (1 noiembrie 2007 - 31 

octombrie 2009), graţie finanţării obţinute de Programul de Învăţare pe 

parcursul întregii vieţi – programul transversal al Directoratului General 

pentru Educaţie şi Cultură al Comisiei Europene. 

Raportul de faţă analizează condiţiile în care s-a desfăşurat 

proiectul, principiile care au stat la baza lui şi rezultatele obţinute. 
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CAPITOLUL 1 Orientare şi TIC: contextul 
 

 

Cristina Cogoi, Anthony Barnes şi Nelica La Gro 

 

 

Informaţii generale din rapoartele naţionale cu privire la contextul 

naţional 

 

Evoluţiile în ceea ce priveşte folosirea instrumentelor TIC de 

către serviciile de orientare din cele patru ţări ale partenerilor la proiect 

reflectă o multitudine de factori. Problemele nerezolvate din anumite 

ţări cu privire la statutul legal şi rolul practicienilor de orientare 

influenţează negativ formarea şi dezvoltarea în domeniu. Cu toate 

acestea, entuziasmul faţă de inovare în rândul practicienilor de orientare 

angajaţi rămâne la cote ridicate. Multe iniţiative dezvăluie influenţa 

politicilor la nivel european, naţional, regional şi organizaţional. Este 

dificil de ajuns la o viziune comună în ceea ce priveşte folosirea 

instrumentelor TIC în orientare la toate aceste niveluri. Alte variabile 

cheie în elaborarea de produse media şi programe de calculator sunt 

nivelurile inegale de investiţii şi implicare, sau lipsa acestora, din partea 

sectorului privat. Problemele mai generale de asigurare a accesului 

cetăţenilor la Internet reprezintă o altă frână în calea evoluţiei. Totuşi, 

deciziile punctuale şi ad-hoc sunt înlocuite treptat de decizii 

„strategice”, menite să schimbe sau să transforme practica în domeniul 

orientării. În loc ca instrumentele şi resursele TIC să fie folosite doar 

pentru a completa practica tradiţională în domeniul orientării, TIC 

devine mediul de desfăşurare a serviciilor de orientare de cel mai înalt 

nivel. La începutul proiectului, partenerii s-au străduit să surprindă 

practicile emergente şi inovatoare scriind rapoarte cu privire la ţările 

lor, în limba engleză, şi postându-le pe site-urile şi forumurile personale 

sau ale proiectului. Aceste rapoarte pot fi citite pe site-ul: 

http://www.ictskills2.org/mod/resource/view.php?id=37  
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Rapoartele naţionale i-au ajutat pe parteneri să: 

 identifice schimbările care trebuie făcute pentru a reprezenta 

competenţele TIC ale practicienilor de orientare; 

 strângă exemple de practică ce ar putea fi folosite în cadrul 

instrumentului de autoevaluare online; 

 localizeze resursele care să fie folosite în traseul de formare pe 

platforma Moodle; 

 îşi aducă la zi propriile cunoştinţe cu privire la evoluţiile de ultimă 

oră cu privire la folosirea instrumentelor TIC în orientare în ţările 

partenere; 

 pună în lumină dificultăţile şi ocaziile favorabile în ceea ce priveşte 

satisfacerea nevoilor de formare ale practicienilor de orientare care 

lucrează în diferite contexte. 

 

Una dintre iniţiativele majore din România a fost înfiinţarea 

Centrelor de Asistenţă Psihopedagogică pentru orientarea educaţională 

şi profesională a elevilor şi relaţia cu părinţii şi profesorii. Consilierii au 

acces la computer şi la Internet, putând folosi aceste instrumente pentru 

evaluarea asistată de calculator a intereselor şi aptitudinilor tinerilor, şi 

la baze de date privind formarea şi ocuparea forţei de muncă. 

În Italia, orientarea în carieră este delegată la nivelul regiunilor, 

iar folosirea instrumentelor TIC se află încă la un nivel relativ scăzut. 

Totuşi, practicienii din toate sectoarele au acces la un număr tot mai 

mare de site-uri utile, cum ar fi site-uri cu oferte de muncă, şi la diferite 

instrumente, precum teste de aptitudini. 

În Spania, unul dintre cele mai importante proiecte a fost 

înfiinţarea Proiectului integrat de servicii de orientare profesională, în 

2006. Acest proiect a stimulat dezvoltarea instrumentelor de orientare 

bazate pe noi tehnologii în vederea sprijinirii procesului de orientare 

profesională. Printre instrumentele care privesc activitatea directă cu 

clientul se numără un portal web de orientare, instrumente de orientare 

online, linii de asistenţă (de exemplu, pentru întrebări referitoare la 

calificare) şi folosirea programului de calculator „Second Life”. 

Marea Britanie a descentralizat orientarea în carieră, ceea ce 

înseamnă că serviciile de orientare din anumite regiuni ale Marii 

Britanii fac progrese mai rapide în ceea ce priveşte folosirea 

instrumentelor TIC. De exemplu, Ţara Galilor, Scoţia şi Irlanda de Nord 

au adoptat o strategie ce vizează toate vârstele şi au optat pentru 
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prezenţa pe Internet. Folosirea Internet-ului pentru orientare este cel mai 

bine reprezentată în sectorul de consultanţă pentru carieră din 

învăţământul superior, existând servicii de întrebări prin e-mail, camere 

de chat şi site-uri. Unele dintre cele mai interesante idei cu privire la 

folosirea instrumentelor TIC în orientare se referă la exploatarea 

potenţialului „reţelelor sociale” pentru a-i ajuta pe tineri şi pe adulţi să 

se facă cunoscuţi, să-şi construiască identităţile online, să folosească 

reţelele şi să facă aplicaţii. 

 

 

Legislaţia europeană cu privire la folosirea instrumentelor TIC în 

orientare 

 

În ziua de astăzi, clivajul cultural şi digital şi cantitatea imensă de 

informaţii disponibile pe Internet reprezintă o dificultate pentru 

serviciile de orientare. Astfel, testarea unor metode noi de abordare a 

unei game mai largi de grupuri de clienţi, precum şi a persoanelor 

dezavantajate din cauza distanţei faţă de aceste servicii (distanţă 

geografică sau distanţă legată de dizabilităţi sau de dificultăţi personale) 

le oferă factorilor de decizie ocazia de a îmbunătăţi calitatea serviciilor 

de orientare pe parcursul întregii vieţi. 

În iunie 2006, Comisia Europeană a adoptat noua Strategie i2010 

– Societatea informaţională europeană 2010
2
. Pornind de la Declaraţia 

de la Manchester de la Conferinţa ministerială e-guvernare din 2005, 

strategia are cinci priorităţi: 

 nu este exclus nici un cetăţean; 

 eficienţa şi eficacitatea devin realitate; 

 servicii cu impact ridicat; 

 definirea factorilor determinanţi; 

 creşterea participării. 

 

Peste o treime din ţările Uniunii Europene nu are acces la servicii 

publice bazate pe TIC. Statele membre s-au angajat să îndeplinească 

obiectivele e-guvernării pentru a face în aşa fel încât „până în 2010, toţi 

cetăţenii, inclusiv grupurile dezavantajate din punct de vedere social, 

să devină principalii beneficiari ai e-guvernării, iar administraţiile 

publice europene să ofere informaţii şi servicii publice mai accesibile şi 

                                                 
2  URL: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm  
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în care publicul să aibă mai multă încredere, prin folosirea inovatoare 

a instrumentelor TIC, sporind gradul de conştientizare a avantajelor e-

guvernării, precum şi competenţe îmbunătăţite şi sprijin pentru toţi 

utilizatorii”
3
. 

În Declaraţia ministerială de la Riga cu privire la promovarea 

incluziunii sociale prin intermediul TIC, din iunie 2006, termenul „e-

incluziune” se referă atât la instrumentele TIC care facilitează 

incluziunea, cât şi la folosirea instrumentelor TIC pentru a atinge 

obiective mai largi de incluziune. Aceasta are drept scop participarea 

tuturor cetăţenilor şi a comunităţilor din toate sectoarele la societatea 

informaţională. Astfel, politicile care se concentrează asupra incluziunii 

prin mijloace TIC ar trebui să îşi propună să reducă diferenţele în ceea 

ce priveşte folosirea instrumentelor TIC şi să promoveze utilizarea 

acestora pentru a elimina excluziunea, a îmbunătăţi performanţele 

economice, posibilităţile de angajare, calitatea vieţii, participarea şi 

coeziunea socială
4
. Statele membre au convenit să reducă în mod 

semnificativ diferenţele regionale în ceea ce priveşte accesul la Internet 

în Uniunea Europeană şi să tindă spre acoperirea cu servicii de bandă 

largă pentru a oferi acces la Internet unui procent de cel puţin 90% din 

populaţia Uniunii Europene până în 2010. Mai mult, unul dintre 

obiectivele propuse până în 2010 este reducerea cu 50% a diferenţei în 

ceea ce priveşte utilizarea Internet-ului de către grupurile care prezintă 

risc de excluziune, cum ar fi persoanele vârstnice, persoanele cu 

dizabilităţi, femeile şi şomerii. Principalul scop este analiza şanselor de 

a îmbunătăţi bunăstarea economică şi ocuparea forţei de muncă în 

Europa prin promovarea unei economii deschise şi digitale, în 

conformitate cu obiectivele din strategia de la Lisabona. Pentru a 

îmbunătăţi programele politice ale societăţii cunoaşterii europene, au 

fost propuse patru priorităţi: 

 Existenţa unui Spaţiu informaţional european unic, în scopul 

sprijinirii unui pieţe interne deschise, competitive şi bogate în 

conţinut pentru comunicaţiile, media şi conţinuturile electronice; 

                                                 
3 Comisia Europeană. Societatea Informaţională şi Media (19 SEPTEMBRIE 2007). 

eGovernment Progress in EU27+. Reaping the benefits 
4 Declaraţia ministerială de la Riga din iunie 2006. URL: 

http://europa.eu.int/information_society/events/ict_riga_2006/doc/declaration_riga.pdf 

şi 

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/769&format=HTML  
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 Îmbunătăţirea Inovării şi investiţiilor în cercetarea în domeniul TIC 

pentru a veni în sprijinul creşterii economice şi locurilor de muncă 

printr-o adoptare la nivel mai larg a instrumentelor TIC; 

 Existenţa în Europa a unei Societăţi incluzive a cunoaşterii, care să 

îşi propună să ofere servicii publice mai bune şi o calitate mai 

ridicată a vieţii; 

 Transformarea serviciilor publice. 

 

Tendinţa generală în evoluţia serviciilor de orientare în carieră în 

Europa este distanţarea de abordarea generalistă în favoarea unor 

servicii personalizate, care răspund mai bine nevoilor individuale. Pe 

aceeaşi linie, se renunţă treptat la un model de asistenţă bazat pe 

dependenţă în favoarea unuia care să le permită indivizilor să îşi 

gestioneze singuri nevoile de orientare. Ca răspuns la aceste tendinţe, 

furnizorii de servicii au început să valorifice instrumentele TIC, 

păstrând în acelaşi timp formele tradiţionale de asistenţă, mai ales 

pentru acele persoane care, din diferite motive, nu pot avea acces sau nu 

pot beneficia de noua tehnologie. 

 

 

Justificarea proiectului Competenţe TIC 2 

 

Potrivit sugestiilor prezentate în mai multe rapoarte elaborate în 

contexte de cercetare transnaţionale
5
, este necesar să se creeze sisteme 

care să le ofere practicienilor care lucrează în sistemele de învăţare pe 

parcursul întregii vieţi şanse de a-şi aduce la zi competenţele TIC. 

Această actualizare prezintă un interes strategic pentru cei care se ocupă 

de politicile de învăţare pe parcursul întregii vieţi, întrucât permite o 

reducere în ceea ce priveşte resursele de spaţiu, timp şi bani şi aduce 

                                                 
5 Watts, A.G., Virtual Guidance: Visions and Values, National Institute for Careers 

Education and Counselling, Cambridge, UK, 2001 

 Offer, M. (2000) The impact on career delivery services of information and 

communications technology, online: http://icdl.uncg.edu/pdf/113000-01.pdf 

 Watts, A.G., The Role of Information and Communication Technologies in an 

integrated Career Information and Guidance System, National Institute for Careers 

Education and Counselling, Cambridge, UK, 2001. Lucrare pregătită pentru o 

prezentare OECD a politicilor pentru serviciile de informare, orientare şi consiliere. 

Comandată de Comisia Europeană şi de OECD. 

 OECD (2004). Career Guidance and Public Policy. Bridging the gap. 
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serviciile mai aproape de cetăţeni. Aceste sugestii vin atât din partea 

experţilor, cât şi din partea practicienilor de orientare care lucrează în 

diferite ţări europene. În majoritatea ţărilor europene, folosirea 

instrumentelor TIC în sistemele de învăţare pe parcursul întregii vieţi 

este crucială în vederea modernizării serviciilor şi aducerii la zi a 

competenţelor practicienilor
6
. În practică, există diferenţe puternice nu 

doar între ţările Uniunii Europene, ci şi în cadrul sistemelor de învăţare 

pe parcursul întregii vieţi din aceeaşi ţară. De exemplu, în unele ţări, 

practicienii care lucrează în centrele de ocupare a forţei de muncă 

folosesc Internet-ul şi bazele de date online, în timp ce practicienii care 

lucrează în şcoli sau în centre de educaţie a adulţilor folosesc foarte 

puţin aceste instrumente în timpul activităţii zilnice
7
. 

Părerile practicienilor cu privire la folosirea instrumentelor TIC 

în orientarea în carieră rămân împărţite. Unii consideră că orientarea 

prin interacţiune nemijlocită are mai mari şanse de a răspunde nevoilor 

clienţilor, iar soluţiile TIC reprezintă un mod mai ieftin şi de calitate 

inferioară de a oferi asistenţă. Pentru alţii, TIC reprezintă o modalitate 

de a combina sprijinul sporit pentru clienţi şi o folosire mai eficientă a 

resurselor. Este dificil de obţinut dovezi cu privire la eficienţa 

intervenţiilor de orientare cu ajutorul instrumentelor TIC, întrucât 

cercetările în această privinţă sunt anevoioase atât în Marea Britanie, cât 

şi în Uniunea Europeană. Aceste dovezi vor trebui prezentate în studii 

ulterioare. 

Schimbările în ceea ce priveşte folosirea instrumentelor TIC în 

educaţie şi societate sunt atât de rapide, încât şi studiile de acum câţiva 

ani nu mai sunt de actualitate. Mare parte din literatura şi rapoartele 

referitoare la TIC şi orientare datează din primii ani ai secolului al XXI-

lea, când erau utilizate tehnologiile Web 1.0. Acestea cuprindeau în 

principal pachete de orientare asistată de calculator şi site-uri care 

ofereau resurse de informare. De atunci s-au dezvoltat foarte mult 

aplicaţiile Web 2.0 (termen folosit pentru a descrie tehnologii emergente 

care pun accentul pe conţinutul generat de utilizator şi pe eforturile 

comune). Acestea cuprind reţele sociale, blog-uri, videocasting, 

podcasting, site-uri favorite, wiki-uri, forumuri pe Internet, precum şi 

                                                 
6 The ICT Impact Report. A review of studies of ICT impact on schools in Europe. 

Raport elaborat de European Schoolnet în cadrul grupului TIC al Comisiei Europene. 11 

decembrie 2006. 
7 Cogoi, C. (ed) (2005). “Using ICT in guidance: Practitioners competences and 

training”. Outline Edizioni, Bologna.  
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resurse de tipul „Second Life”. Aceste tehnologii, ca şi modalităţile de a 

le valorifica potenţialul, oferă şanse, dar prezintă şi dificultăţi în ceea ce 

priveşte furnizarea de educaţie, informaţii şi orientare. 

Aşa cum am menţionat anterior, potenţialul instrumentelor TIC în 

orientare a sporit considerabil, dar integrarea lor în practică nu este 

completă şi depinde adesea de competenţele şi interesul managerilor şi 

practicienilor. Practicienii folosesc cel mai adesea instrumentele TIC în 

scopuri de informare, dar potenţialul acestor instrumente de a contribui 

la transformarea serviciilor de orientare încă nu este pe deplin realizat. 

Din cercetări reiese de asemenea că există dificultăţi în ceea ce priveşte 

menţinerea practicienilor în pas cu progresele tehnologice. Totuşi, este 

important de subliniat faptul că dobândirea competenţelor de folosire a 

instrumentelor TIC în orientare nu trebuie văzută doar ca o chestiune 

tehnică. Tehnologia progresează atât de rapid, încât va exista 

întotdeauna o diferenţă de cunoştinţe. Se poate spune că mai importantă 

este încrederea practicienilor în capacitatea lor de a se adapta şi de a 

modifica modurile în care oferă orientare astfel încât să integreze 

instrumentele TIC în serviciile lor centrate pe client. 

Un mic procent din furnizorii de formare au inclus TIC în 

programa de formare, adesea în scopul de a îmbunătăţi competenţele 

TIC de bază ale practicienilor (de ex.: folosirea Internet-ului, a e-mail-

ului etc.) şi nu pentru a îmbunătăţi competenţele TIC specifice în 

vederea furnizării de servicii de învăţare pe parcursul întregii vieţi către 

clienţi (de ex.: consiliere online, învăţământ la distanţă etc.). Mai multe 

studii susţin că învăţământul/ formarea şi orientarea bazate pe TIC oferă 

multe avantaje utilizatorilor
8
, tot aşa cum învăţământul/formarea şi 

orientarea la distanţă facilitează învăţarea şi orientarea pentru utilizatorii 

cu stiluri diferite de învăţare. În majoritatea ţărilor Uniunii Europene, 

programele pentru formarea practicienilor în domeniul TIC sunt 

inexistente sau oferta de formare în domeniul TIC este inadecvată. Cu 

toate acestea, sondajul realizat în rândul respondenţilor din proiecte 

înrudite a arătat un nivel destul de ridicat de încredere în ceea ce 

priveşte utilizarea instrumentelor TIC cu clienţii. Între practicieni şi 

percepţia clienţilor asupra contextului în care trăiesc apar diferenţe tot 

mai mari. Clienţii, mai ales cei tineri, folosesc din ce în ce mai mult 

instrumente TIC în viaţa lor de zi cu zi (chatul, jocurile pe mobil, 

                                                 
8  UNESCO (2005). Information and Communication Technologies in schools: a 

handbook for teachers or how ICT Can Create New, Open Learning Environments 
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Internetul etc.), în timp ce practicienii sunt în continuare ancoraţi în 

formarea, învăţământul şi orientarea tradiţională în relaţia cu clienţii. 

Riscul este ca clienţii să nu mai fie interesaţi de sistemele de învăţare pe 

parcursul întregii vieţi, întrucât acestea nu le mai reflectă preferinţele. 

Acest lucru îi vizează mai ales pe cei care au abandonat şcoala şi care 

adesea nu agreează modurile tradiţionale de învăţare şi orientare. O mai 

mare atenţie ar trebui acordată aspectelor etice ale acestor practici
9
. 

Principiile etice pentru resursele şi serviciile TIC trebuie să păstreze ce 

este mai bun din trecut, adaptându-se în acelaşi timp la schimbările 

incontestabile pe care tehnologia le aduce profesiei de practician. Site-

urile au oferit un acces nemaiîntâlnit la evaluări şi informaţie, în timp ce 

prin e-mail, chat şi video-conferinţe se poate intra în contact cu clienţii 

care au avut dificultăţi în ceea ce priveşte accesarea şi folosirea 

resurselor şi serviciilor tradiţionale de informare, orientare şi formare. 

Totuşi, există lucruri care nu s-au schimbat. De exemplu, gândirea 

critică cu privire la caracteristicile resurselor de calitate, precum şi la 

competenţele de relaţionare necesare pentru a-i ajuta pe unii clienţi să 

folosească în mod eficient instrumentele TIC sunt elemente ale practicii 

profesionale care rămân permanent valabile
10

. 

Prin urmare, este limpede că practicienii din sistemele de învăţare 

pe parcursul întregii vieţi au nevoie de o formare specifică în domeniul 

TIC. Totuşi, nu este suficient să dobândească competenţe TIC de bază 

(există cursuri în acest sens şi, oricum, cei mai mulţi dintre ei au 

minime competenţe digitale), ci trebuie să îşi însuşească competenţe 

TIC specifice
11

, care influenţează şi relaţia practicienilor cu clienţii. De 

exemplu, o sesiune de consiliere în grup prin video-conferinţă sau 

sfătuirea unui client în cadrul unei camere de chat nu necesită doar 

anumite competenţe tehnice TIC din partea practicianului, ci şi un alt tip 

de relaţie cu clientul, care variază în funcţie de instrumentul TIC folosit 

(de ex.: interacţiune vizuală şi verbală în cazul video-conferinţei, 

                                                 
9  Ariadne. Guidelines for Internet-based guidance. URL: (www.ariadneproject.org) şi 

American Counseling Association (1999). Ethical standards for Internet on-line 

counseling. Recuperat pe data de 29 iunie 2005. URL: 

http://www.counseling.org/site/PageServer?pagename=resources_internet  
10  Sampson, J. P., Jr. (2005b). Competency definitions applied to practitioner 

competence in counseling. Tallahassee, FL: Florida State University, Center for the 

Study of Technology in Counseling and Career Development. 
11  În cadrul acestui proiect, termenul „competenţă” trebuie înţeles în sensul de 

capacitate de a-şi desfăşura activitatea într-un mediu profesional folosind cunoştinţe, 

deprinderi şi atitudini. 
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interacţiune verbală la telefon, interacţiune scrisă prin chat). Proiectul 

Competenţe TIC 2 le-a oferit practicienilor ocazia de a-şi valida 

competenţele TIC dobândite în diferite contexte, inclusiv în context 

informal (de ex.: în viaţa personală), folosind un instrument online de 

evaluare a competenţelor care avea la bază harta competenţelor TIC 

necesare în orientare care a fost elaborată în cadrul acestui proiect. Pe 

baza rezultatelor acestei autoevaluării, practicienii puteau avea ulterior 

acces la cursuri-pilot de formare specifică ce foloseau abordarea 

învăţării mixte. 
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 CAPITOLUL 2 Cadrul conceptual – O nouă 

hartă şi noi instrumente 
 

 

Anthony Barnes şi A.G. Watts 

 

Aşa cum s-a arătat în capitolele precedente, Proiectul Competenţe 

TIC 2 a avut la bază premisele teoretice şi metodologice ale proiectului 

anterior, Competenţe TIC pentru consilierii de orientare. Harta iniţială a 

competenţelor, elaborată în proiectul anterior cu privire la competenţele 

TIC (Cogoi, 2005; Hawthorn, 2006), avea la bază o matrice cu trei axe: 

Şapte sarcini de orientare, selectate dintr-o listă de competenţe 

generale de orientare elaborată de Asociaţia Internaţională de Orientare 

Educaţională şi Profesională (Repetto, 2008). Acestea erau: evaluare; 

orientare educaţională; dezvoltarea carierei; consiliere; managementul 

informaţiilor; consultare şi coordonare; cercetare şi evaluare; plasare. 

Trei grupe de competenţe de care practicienii de orientare ar 

putea avea nevoie pentru a folosi TIC în orientare: ca resursă în relaţia 

directă cu clientul; ca mediu de comunicare cu clientul (de exemplu, e-

mail, telefon, video-conferinţă); şi pentru a elabora materiale de 

orientare cu ajutorul instrumentelor TIC. 

Opt instrumente TIC: e-mail, chat, grupuri de discuţii, site-uri, 

SMS, telefon, programe de calculator, video-conferinţă. S-a luat în 

considerare posibilitatea adăugării la matrice a altor tehnologii, pe 

măsură ce acestea apar. 

 

Competenţele au fost definite ca un ansamblu de cunoştinţe, 

deprinderi şi atitudini. Adaptând această hartă în scopul elaborării unui 

traseu de formare, proiectul Competenţe TIC 2 a încercat să găsească o 

structură mai parcimonioasă, raţionalizând şi reducând numărul 

competenţelor pentru a minimiza repetiţia şi a reduce sarcina evaluării. 

Proiectul a introdus şi alte câteva modificări suplimentare: 

Recunoaşterea faptului că rolul practicianului de orientare 

cuprinde activităţi şi sarcini legate nu numai de dezvoltarea, ci şi de 

gestionarea folosirii instrumentelor TIC în orientare. 



 

 20 

Recunoaşterea faptului că harta trebuie să includă noile media şi 

programe de calculator cu noile aplicaţii în orientare. De exemplu, 

tehnologiile Web 2.0 s-au dezvoltat rapid de la precedentul proiect, iar 

practicienii de orientare devin tot mai conştienţi de faptul că trebuie să 

vină în întâmpinarea aşteptărilor tot mai mari ale clienţilor care folosesc 

reţelele sociale în viaţa de zi cu zi. 

Distingerea a patru zone aflate în corelaţie unde folosirea 

instrumentelor TIC poate spori învăţarea şi dezvoltarea carierei 

clientului. Analiza este preluată din Lim & Tay (2003), care au elaborat 

un cadru pentru a arată cum pot fi folosite instrumentele TIC pentru a-i 

implica pe elevii de şcoală primară în gândirea de nivel mai înalt. Cele 

patru zone sunt: 

 informarea – folosirea instrumentelor TIC pentru a-i ajuta pe clienţi 

să acceseze şi să utilizeze informaţiile despre carieră, de exemplu 

cursuri şi baze de date cu locuri de muncă; 

 experimentarea – folosirea instrumentelor TIC pentru a-i ajuta pe 

clienţi să înveţe din experienţele virtuale, de exemplu simulări 

online; 

 construirea – folosirea instrumentelor TIC pentru a-i ajuta pe clienţi 

să se înţeleagă pe sine şi situaţia în care se află, de exemplu 

portofolii electronice, teste de evaluare online; 

 comunicarea – folosirea instrumentelor TIC pentru a-i ajuta pe 

clienţi să acceseze reţelele de sprijin şi să acţioneze, de exemplu 

apeluri video, e-mail-uri, formulare de candidatură online. 

 

Rezumatul hărţii revizuite este prezentat în Caseta 1. Harta 

cuprinde două unităţi, şase elemente şi 28 de sub-elemente. Traseul 

complet de formare care porneşte de la această hartă constă din 30 de 

module de formare, fiecare modul fiind echivalent cu 25 de ore de 

activitate şi reprezentând 30 de credite transferabile (echivalentul a 

jumătate de an sau 750 de ore de studiu). 
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Caseta 1: Rezumatul hărţii Competenţe TIC 2 a competenţelor TIC pentru practicienii 

de orientare 
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Unitatea 1: Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare 

 

1.1: Folosirea produselor media şi a programelor de calculator în procesul de 

orientare pentru a satisface nevoile de informare ale clienţilor 

1.1.1: Selectarea şi folosirea informaţiilor în format vizual, audio şi text 

1.1.2: Crearea de informaţii pentru clienţi în format vizual, audio şi text  

1.1.3: Să le faciliteze clienţilor selectarea şi folosirea de informaţii în format 

vizual, audio şi text pentru ei înşişi 

1.1.4: Să le faciliteze clienţilor crearea de informaţii în format vizual, audio şi text 

1.1.5: Să facă schimb de informaţii cu alţi parteneri din reţelele de sprijin ale 

clienţilor 

 

1.2: Folosirea produselor media şi a programelor de calculator în procesul de 

orientare pentru a satisface nevoia de învăţare experienţială a clienţilor 

1.2.1: Selectarea şi folosirea produselor media şi a programelor de calculator care 

le pot oferi clienţilor acces la experienţe şi situaţii de carieră virtuale şi simulate 

1.2.2: Crearea de activităţi şi de simulări de învăţare experienţială pentru clienţi 

folosind instrumente TIC 

1.2.3: Să le faciliteze clienţilor accesul la experienţe şi situaţii de carieră virtuale 

şi simulate folosind produse media şi programe de calculator. 

 

1.3: Folosirea produselor media şi a programelor de calculator în procesul de 

orientare pentru a satisface nevoia de învăţare constructivistă a clienţilor 

1.3.1: Selectarea şi folosirea produselor media şi a programelor de calculator 

pentru a-i ajuta pe clienţi să structureze şi să gestioneze modul în care îşi gândesc 

cariera şi dezvoltarea ei 

1.3.2: Crearea de activităţi şi de resurse folosind produse media şi programe de 

calculator pentru a-i ajuta pe clienţi să structureze şi să gestioneze modul în care 

îşi gândesc cariera şi dezvoltarea ei 

1.3.3: Să le faciliteze clienţilor folosirea de produse media şi programe de 

calculator care să îi ajute să structureze şi să gestioneze modul în care îşi gândesc 

cariera şi dezvoltarea ei 

 

1.4: Folosirea produselor media şi a programelor de calculator în procesul de 

orientare pentru a satisface nevoia de comunicare a clienţilor 

1.4.1: Selectarea şi folosirea produselor media şi a programelor de calculator 

pentru a stabili şi a menţine comunicarea cu clienţii 

1.4.2: Crearea de activităţi şi de resurse folosind produsele media şi programele 

de calculator pentru a stabili şi a menţine comunicarea cu clienţii 

1.4.3: Să le faciliteze clienţilor folosirea de produse media şi programe de 

calculator pentru a stabili şi a menţine comunicarea cu practicianul şi cu alte 

persoane care îi pot ajuta în carieră 

1.4.4: Selectarea canalelor adecvate de comunicare şi consultarea cu alte persoane 

care îi pot acorda clientului sprijin în procesul de orientare 

 

Unitatea 2: Dezvoltarea şi gestionarea folosirii instrumentelor TIC în 

orientare 
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Harta revizuită avea meritul conciziei: reducea numărul 

competenţelor de la 115 (care se presupunea că vor trebui extinse pentru 

a îngloba noile sarcini de orientare şi noile tehnologii) la 28. De fapt, s-

a abandonat ideea de a defini competenţe separate pentru fiecare celulă 

din matricea iniţială şi s-a adoptat un set de competenţe mai generic şi 

mai uşor de aplicat. 

Cu toate acestea, competenţele din noul cadru trebuie în 

continuare să fie localizate în raport cu cele două dimensiuni ale hărţii 

iniţiale, pentru a indica gama aplicaţiilor care au fost demonstrate. Nu 

se poate presupune că, dat fiindcă o competenţă a fost demonstrată în 

raport cu un instrument TIC sau o sarcină de orientare, această 

competenţă poate fi aplicată şi celorlalte instrumente/sarcini. Prin 

urmare, gama de aplicaţii trebuie specificată. 

În acelaşi timp, ar trebui să fie simplu pentru practicieni să 

transfere competenţa pe care au demonstrat-o în raport cu un 

instrument/o sarcină la alte instrumente/sarcini în care au deja 

competenţe. Nu ar trebui să fie necesară demonstrarea aceleiaşi 

competenţe în raport cu toate instrumentele/sarcinile cărora practicianul 

de orientare doreşte să le aplice. 

Este important de subliniat faptul că acest cadru conceptual se 

concentrează asupra folosirii competenţelor TIC în raport cu sarcinile 

de orientare: cu alte cuvinte, asupra armonizării celor două. Intenţia nu 

este de a cuprinde competenţele de orientare în sine (acestea sunt 

cuprinse în cadrul stabilit de Asociaţia Internaţională de Orientare 

Educaţională şi Profesională) sau competenţele TIC în sine (acestea 

sunt cuprinse în alte cadre – de exemplu, în Marea Britanie, cadrul 

elaborat de e-Competenţe Marea Britanie, un Consiliu de Competenţe 

Sectoriale). Totuşi, în principiu, ar trebui să fie posibil ca orice dovadă 

legată de folosirea competenţelor TIC în orientare să fie folosită pentru 

acreditare în raport cu competenţele de orientare sau competenţele TIC, 

în alte cadre adecvate de acreditare, dacă aceasta este dorinţa 

practicianului de orientare. Un câştig suplimentar al specificării gamei 

de aplicaţii ar fi indicarea acestor posibilităţi. 

 

Ţinând seama de aceste avertismente, noul cadru a oferit o bază 

mai solidă pentru activitatea proiectului. Harta iniţială a fost păstrată ca 

punct de referinţă, dar dificultăţile pe care le presupunea folosirea ei 

drept cadru au fost înlăturate. 
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Prin urmare, rolul practicianului de orientare în carieră, aşa cum 

este prevăzut în hartă, este de a combina produsele media şi programele 

de calculator adecvate (telefon, Internet, e-mail etc.) cu intervenţiile de 

orientare adecvate (oferirea de informaţii, conversaţii, activităţi în 

grupuri mici etc.) pentru a permite desfăşurarea proceselor de învăţare 

şi informare, experimentare, construcţie şi comunicare. Trebuie de 

asemenea să se ţină seama de caracteristicile clienţilor, de mediul de 

muncă şi de natura serviciilor care sunt oferite, toate acestea influenţând 

furnizarea orientării. 

Harta a oferit baza nu doar pentru programele de formare, ci şi 

pentru alte instrumente elaborate pentru a veni în sprijinul programelor. 

Printre acestea s-au numărat: profilul practicianului care utilizează 

computerul, un instrument de autoevaluare a competenţelor care să fie 

folosit înainte şi după încheierea programului (când cele 28 de 

subelemente erau descompuse în 140 de unităţi de autoevaluare) şi un 

portofoliu electronic disponibil pe platforma Moodle a proiectului. 
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 CAPITOLUL 3 Platforma proiectului: structură 

şi funcţii 

 

 
Giulio Iannis, Stefania Tomaroli şi Rosaria Troiano 

 

 

Platforma open-source a proiectului 

 
Potrivit propunerii de proiect, s-a prevăzut o platformă open-

source care să găzduiască toate instrumentele TIC elaborate în cadrul 

proiectului Competenţe TIC 2. Partenerii au convenit să folosească 

Moodle, o platformă foarte cunoscută şi folosită. Capitolul de faţă 

prezintă pe de o parte platforma Moodle
12

 şi portofoliul electronic care a 

oferit sprijinul tehnic pentru procesul de învăţare mixtă din perioada 

cursurilor-pilot de formare. Pe de altă parte, oferă o vedere de ansamblu 

asupra instrumentelor TIC
13

 elaborate pornind de la noua versiune a 

hărţii competenţelor TIC legate de orientare. 

 

                                                 
12  Platforma a fost proiectată de Marina Silverii şi Barbara Busi (Aster S. Cons. 

P.A.). Partea tehnică a fost realizată de Cyborg Srl. Forumul a fost creat şi gestionat de 

Rosanna Gadaleta şi Alessandro Dotti Contra (Aster S. Cons. P.A.). 
13  Structura instrumentului pentru autoanalizarea competenţelor a fost elaborată 

de Cristina Cogoi (Melius Srl), cu sprijinul Simonei Benini (Melius Srl) şi al lui Giulio 

Iannis (Centro Studi Pluriversum Srl). Partea tehnică a fost realizată de Cyborg Srl. 

Conţinutul instrumentului pentru autoanalizarea competenţelor a fost elaborat de 

Simona Benini (Melius Srl), ţinând seama de sugestiile de la harta competenţelor TIC în 

orientare, elaborată în cadrul proiectului anterior de cercetare, „Competenţe TIC pentru 

consilierii de orientare”. Structura profilului practicianului care utilizează computerul a 

fost elaborată de Cristina Cogoi (Melius Srl) pe baza hărţii competenţelor TIC în 

orientare, elaborată de Anthony Barnes (CRAC/NICEC), ţinând seama de sugestiile din 

urma rezultatelor proiectului anterior de cercetare, „Competenţe TIC pentru consilierii 

de orientare”. Partea tehnică a fost realizată de Cyborg Srl. 
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Cadrul metodologic şi filosofic 

 

Traseul de formare a avut la bază abordarea învăţării mixte (faţă-

în-faţă şi la distanţă), pentru a facilita accesul practicienilor de orientare 

şi a promova în acelaşi timp o folosire concretă şi eficientă a 

instrumentelor TIC. 

Partenerii la proiect au hotărât să aleagă o platformă web pentru a 

oferi un mediu comun de învăţare online pentru toate cursurile-pilot de 

formare din cele patru ţări (vezi Figura 1). Mediul Moodle a fost ales 

din mai multe motive: 

 Este un sistem open-source şi putea fi cu uşurinţă folosit de toţi 

partenerii; 

 Este un sistem flexibil, care poate fi implementat şi personalizat cu 

uşurinţă de parteneri; 

 Este uşor de utilizat şi poate fi organizat în funcţie de nevoile 

specifice ale utilizatorilor, precum şi pus în legătură cu diferite 

contexte de învăţare. 

Moodle
14

 este un sistem de gestionare a conţinuturilor open 

source, cunoscut şi sub numele de sistem de gestionare a învăţării sau 

mediu de învăţare virtuală. Se bucură de popularitate în rândul 

educatorilor din întreaga lume ca instrument pentru crearea de site-uri 

dinamice online pentru cursanţi. Cuvântul Moodle este de fapt un 

acronim pentru Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Mediu modular de învăţare dinamică orientată spre 

obiect). Platforma Moodle poate fi de asemenea considerată un verb 

care descrie procesul cu caracter de improvizaţie de a face lucrurile 

„după cum ai chef”, un mod plăcut de a acţiona care conduce adesea la 

o mai bună înţelegere şi la creativitate. Acest lucru este valabil atât în 

ceea ce priveşte modul în care a fost dezvoltată platforma Moodle, cât şi 

în ceea ce priveşte modul în care cursantul sau profesorul ar putea 

aborda învăţarea sau predarea în cazul unui curs online. 

Platforma Moodle a fost creată de Martin Douglas, administrator 

web la Universitatea Cutin din Australia, licenţiat în Informatică şi 

Educaţie. Filosofia declarată a platformei Moodle cuprinde o abordare 

constructivistă şi a construcţionismului social faţă de educaţia, 

                                                 
14  http://moodle.org/  



 

 27 

subliniind faptul că şi cursanţii (nu doar profesorii) pot contribui în 

multe feluri la experienţa educaţională. Trăsăturile platformei Moodle 

reflectă aceste lucruri în diverse aspecte de proiectare, cum ar fi 

posibilitatea oferită cursanţilor de a comenta intrările dintr-o bază de 

date (sau chiar de a contribui ei înşişi cu intrări) sau de a lucra în 

colaborare pe un wiki. 

Constructivismul susţine că învăţarea este deosebit de eficientă 

atunci când construieşti ceva pentru a experimenta împreună cu alţii. 

Poate fi vorba despre orice: o propoziţie, un mesaj pe Internet sau 

lucruri mai complexe, cum ar fi un tablou, o casă sau un program de 

calculator. Conceptul de construcţionism social extinde această 

afirmaţie la nivelul unui grup de indivizi care construiesc lucruri unii 

pentru ceilalţi, în colaborare, creând o mică cultură de obiecte comune, 

cu sensuri asupra cărora s-a convenit. În acest mediu virtual, procesul 

de învăţare este legat de procesul de cunoaştere, de creare de noi 

experienţe, de împărtăşire a ideilor şi cunoştinţelor şi de analizare a 

unor noi căi de rezolvare a problemelor şi întrebărilor comune. 

Prin platforma Moodle s-au creat şase clase virtuale pentru 

cursurile-pilot de formare Competenţe TIC 2 din Italia, Marea Britanie, 

Spania şi România. Pentru fiecare clasă virtuală, partenerii au organizat 

traseele de formare şi resursele adecvate (activităţi de formare, 

documente, imagini, fişiere video, fişiere audio, wiki-uri, forumuri, chat 

etc.). A fost creată o clasă virtuală suplimentară, pentru a le permite 

tuturor participanţilor şi profesorilor, experţilor şi tutorilor să 

interacţioneze, să prezinte şi să-şi împărtăşească experienţele la nivel 

internaţional, beneficiind astfel de pe urma acestei ocazii de a intra în 

contact cu colegi care folosesc acelaşi traseu de formare în alte contexte 

naţionale. 
Figura 1 – Platforma open-source a proiectului Competenţe TIC 2 
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Implicarea şi gestionarea participanţilor 

 

Perspectiva constructivistă
15

 îi vede pe cursanţi implicaţi în mod 

activ în crearea de înţelesuri, iar a preda înseamnă să fii atent la ceea ce 

pot cursanţii analiza, investiga, împărtăşi şi genera singuri pe baza a 

ceea ce este deja cunoscut şi nu atât pe baza conceptelor, competenţelor 

şi proceselor care pot fi repetate mecanic. 

Principiile pedagogiei constructiviste pornesc de la următoarele 

aspecte: 

 Cursanţii intră în clasă cu o viziune înrădăcinată asupra lucrurilor, 

formată în anii anteriori de experienţă şi învăţare; 

 În evoluţia sa, punctul de vedere al cursantului filtrează toate 

experienţele şi influenţează interpretarea observaţiilor; 

 Este dificil pentru un cursant să-şi schimbe punctul de vedere; 

 Cursanţii învaţă unul de la celălalt, nu numai de la profesor; 

 Învăţarea prin practică este mai eficientă decât învăţarea prin 

ascultare, citire etc. 

Faptul că fiecare are ocazia să îşi spună părerea stimulează 

producerea de noi idei. 

Crearea de conţinuturi educaţionale reprezintă doar o parte din 

ceea ce trebuie să facă un sistem bun de gestionare a conţinuturilor. Un 

asemenea sistem trebuie să-i gestioneze pe cursanţi în multiple moduri, 

printre care: 

 Accesul la informaţiile despre cursanţi; 

 Posibilitatea de a-i împărţi pe participanţi în grupe; 

 Calendarul evenimentelor referitoare la curs şi utilizator; 

 Multe altele, precum: aplicarea unor scări de evaluare pentru 

diferitele activităţi de învăţare, gestionarea voturilor, înregistrarea 

accesului fiecărui utilizator şi încărcarea fişierelor externe în timpul 

unui curs etc. 

 

                                                 
15  Printre principalii teoreticieni ai constructivismului se numără Ernst von 

Glasersfeld, Heinz von Foerster, Humberto Maturana şi Francisco Varela, Edgar Morin. 

Pentru domeniul specific al orientării şi formării practicienilor, vezi de asemenea Peavy, 

V. (1997). Sociodynamic Counselling: A Constructivist Perspective for the Practice of 

Counselling in the 21st Century. Victoria, B.C., Canada: Trafford Publishing. 
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Platforma Moodle îi oferă profesorului toate aceste posibilităţi. El 

poate monitoriza activitatea tuturor participanţilor înscrişi la un curs. 

Participanţii îşi creează profiluri personale, iar profesorii pot crea un 

calendar al evenimentelor, care este important atât pentru participanţi, 

cât şi pentru profesori. Pe această platformă, evenimentele pot fi 

împărţite în mai multe categorii, printre care: 

 Evenimente globale, care apar la toate cursurile, categorie creată de 

site; 

 Evenimente referitoare la un anumit curs, categorie creată de 

profesorii de la acelaşi curs; 

 Evenimente de grup, categorie creată de profesori doar pentru un 

anumit grup de cursanţi. 

Evenimentele viitoare apar, în diferite culori, pe pagina de start a 

cursului, informându-i pe participanţi cu privire la toate cursurile la care 

sunt înscrişi. Sistemul de învăţare online poate prezenta în detaliu şi 

activitatea online a participanţilor, identificând resursele şi activităţile 

care au fost accesate, precum şi momentul accesării. Resursele pentru 

un anumit curs sunt centralizate într-o zonă anume, unde fişierele sunt 

disponibile pentru crearea de noi activităţi (vezi Figura 2). 
Figura 2 – Exemplu de zonă de formare 
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Din punctul de vedere al participanţilor 

 

Din punctul de vedere al participanţilor, platforma de învăţare 

online Competenţe TIC 2 este foarte uşor de folosit. Este uşor 

accesibilă, oricărui browser, şi există link-uri care permit urmărirea 

intuitivă a navigării. Autentificarea se face foarte uşor, iar personalul 

oferă un „cod de înregistrare” pentru a le permite participanţilor să ia 

parte la cursuri. Aceste coduri sunt oferite separat participanţilor. 

Cursurile pentru care este nevoie de un cod sunt evidenţiate printr-o 

pictogramă specifică. Clasele pentru vizitatori pot fi deschise fără 

autentificare. 

Participanţii se pot conecta la orice oră, de la orice calculator 

pentru a interacţiona cu colegii de curs şi pot de asemenea specifica 

fusul orar şi limba pe care doresc să o folosească. Platforma Moodle are 

rubrică de ajutor pentru aproape 40 de limbi. Platforma Moodle 

Competenţe TIC 2 este disponibilă în engleză, italiană, spaniolă şi 

română. 

Dacă participanţii sunt înscrişi pe forumuri, sunt anunţaţi prin e-

mail cu privire la fiecare nou mesaj adăugat. În plus, profesorii pot 

trimite înştiinţări pentru dialoguri private prin e-mail (vezi Figura 3). 
Figura 3 – Spaţiul pentru forum 
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Resursele de învăţare online şi instrumentele TIC testate în 

timpul cursurilor-pilot de formare de la nivel naţional sunt foarte variate 

şi majoritatea pot fi accesate prin intermediul platformei Competenţe 

TIC 2. 

Unul dintre cele mai importante şi mai folosite instrumente în 

mediul învăţării online este forumul, care le permite participanţilor să 

interacţioneze între ei şi cu profesorii, dobândind noi cunoştinţe 

profesionale în domeniul orientării. Cu ajutorul platformei de învăţare 

online au fost testate şi alte instrumente, cum ar fi wiki-urile, fişierele 

video şi audio, comunicarea video prin Skype, reţelele profesionale şi 

sociale pe Internet, programele de calculator specifice pentru orientarea 

în carieră, mediul virtual prin intermediul programului „Second Life”. 

Majoritatea acestor instrumente şi resurse sunt acum disponibile prin 

intermediul platformei de învăţare online Competenţe TIC 2. 

 

 

Instrumentele TIC dezvoltate pornind de la harta competenţelor 

TIC 

 

Profilul practicienilor 

Profilul practicianului care utilizează calculatorul este un 

instrument integrat în mediul de învăţare open-source Competenţe TIC 

2. Acest instrument, creat ca hipertext, le permite utilizatorilor să 

navigheze prin diferitele secţiuni ale practicianului care utilizează 

computerul. 

Profilul practicianului care utilizează computerul cuprinde două 

unităţi: 

Unitatea 1 se referă la furnizarea de intervenţii de orientare pe 

baza rolului instrumentelor TIC în satisfacerea nevoilor de informare, 

de comunicare, de învăţare experienţială şi de învăţare constructivistă 

ale clienţilor. 

Unitatea 2 se referă la dezvoltarea şi gestionarea instrumentelor 

TIC şi la sarcinile de orientare, ţinând seama de context. 

Fiecare unitate este compusă din elemente de competenţă, care 

sunt ulterior împărţite în: 

 enunţuri de performanţă, de ex.: „Trebuie să fii capabil să …” şi 

 enunţuri derivate referitoare la cunoştinţe şi deprinderi, de ex.: 

„Trebui să ştii...”. 
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Instrumentul are următoarea structură, bazată pe două unităţi şi 

şase elemente: 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare 

 Informare 

 Experimentare 

 Construcţie 

 Comunicare 

Dezvoltarea şi gestionarea folosirii instrumentelor TIC în orientare 

 Dezvoltare 

 Gestionare 

Fiecare element are subelemente şi utilizatorii pot găsi în fiecare 

următoarele informaţii (vezi Figura 4): 

 Cunoştinţe şi înţelegere 

 Deprinderi şi tehnici 

 Instrumentele TIC folosite 

 Sarcinile prevăzute de Asociaţia Internaţională de Orientare 

Educaţională şi Profesională aferente  

 
Figura 4 – O secţiune din profilul practicianului care utilizează computerul 

 
 

Posibilitatea de a avea acces direct, online, la profilul 

practicianului facilitează înţelegerea şi explicitează legătura cu 

modulele de formare, instrumentele TIC şi sarcinile prevăzute de 

Asociaţia Internaţională de Orientare Educaţională şi Profesională. 

 

Instrumentul de autoevaluare online a competenţelor 

Pe baza profilului practicianului care utilizează computerul şi a 

hărţii revizuite a competenţelor, a fost creat şi testat un instrument de 
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autoevaluare online, disponibil pe site-ul proiectului 

(www.ictskills2.org). Acest instrument de autoevaluare le este util 

participanţilor pentru a aprecia distanţa propriile competenţe şi 

cunoştinţe şi harta competenţelor TIC, nevoile de formare în acest 

domeniu şi modulele de formare adecvate. 

Instrumentul are la bază un set de întrebări structurate cu privire 

la competenţele şi cunoştinţele legate de harta competenţelor. Este unul 

dintre rezultatele acestui proiect şi ar putea fi folosit alături de platforma 

Moodle, ca instrument tehnic şi metodologic pentru alegerea şi 

evaluarea procesului de formare. 

Acest instrument poate fi folosit de asemenea ca auxiliar în 

evaluarea învăţării la finalul fiecărui modul. Instrumentul de evaluare 

este integrat în platforma de învăţare online şi fiecare participant poate 

trimite automat rezultatele la chestionar într-o secţiune anume a 

portofoliului electronic. 

Instrumentul de autoevaluare poate fi folosit cu uşurinţă. 

Practicienii pot alege unul dintre elemente şi începe să verifice dacă pot 

efectua activităţile aferente, prezentate drept exemple, şi nivelul de 

abilitate pe care îl posedă. În funcţie de valorile predefinite pentru 

fiecare exemplu de activitate, sistemul va calcula diferenţa de formare 

şi, pe baza rezultatelor obţinute, practicienii vor fi sfătuiţi să urmeze 

modulul de formare adecvat. 

Competenţele nou dobândite vor fi stocate în portofoliul 

electronic personal şi pot fi modificate de practicieni la încheierea 

cursului de formare. 

 

 

Portofoliul electronic 

 

Printre instrumentele disponibile în cadrul platformei Competenţe 

TIC 2 a fost testată şi o versiune a portofoliului online de competenţe, 

care poate fi dezvoltat de toţi participanţii ca spaţiu personal online 

unde îşi pot strânge, organiza şi posta, în propriile formate şi în diferite 

formate media, link-uri şi comentarii cu privire la surse şi referinţe 

relevante pentru descrierea rezultatelor obţinute treptat de-a lungul 

traseului de formare. 

Portofoliul electronic îi permite participantului să integreze 

diferite componente: informaţii personale, traseul educaţional anterior, 

învăţarea specifică în funcţie de carieră, lucrările realizate de-a lungul 
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traseului de formare, rezultatele evaluărilor, comentarii şi gânduri 

personale. 

Portofoliul electronic este disponibil ca bloc în structura mediul 

de învăţare Moodle. Odată ce blocul este activat, participantul poate 

începe să folosească şi să lucreze cu portofoliile de la diferite cursuri. 

După activarea modulului „portofoliu electronic”, participanţii au la 

dispoziţie un nou bloc în clasa virtuală (vezi Figura 5). 
Figura 5 – Blocul „portofoliu electronic” 

 
 

Legătura cu titlul „Portofoliul meu” reprezintă intrarea în 

modulul „portofoliu electronic”. Prin intermediul acestui link se pot 

accesa toate funcţiile portofoliului electronic, separate prin diferite file. 

Link-ul „Portofolii partajate” trimite la toate portofoliile partajate ale 

altor cursanţi care folosesc platforma Moodle şi au permis accesul 

utilizatorilor la portofoliile lor (sau la anumite părţi din acestea). Link-ul 

„Exportă” este un link rapid către pagina de export/import din cadrul 

modulului „portofoliu electronic” şi reprezintă partea centrală a 

dezvoltării noastre: utilizatorii îşi pot exporta portofoliile electronice 

într-un fişier SCORM-zip, urmând câţiva paşi simpli. 

Modulul „Exabis-e-portfolio” are următoarele caracteristici care 

pot fi considerate relevante pentru activitatea cu portofoliul electronic:  

 pagină individuală de start care poate cuprinde CV-ul sau un 

document similar; 

 un sistem pe categorii uşor de gestionat, pe două niveluri (categoria 

principală şi subcategoria); 

 gestionarea fişierelor în cadrul sistemului pe categorii (de ex.: 

pentru publicarea celor mai bune eforturi în activitate); 

 publicarea unor link-uri interesante pe platforma Moodle sau pe 

Internet, prin intermediul unui hiperlink; 

 autoreflectarea şi susţinerea cu documente a stilului personal de 

învăţare, folosind note private (cu opţiunea de publicare pe 

platforma Moodle sau pe Internet, prin intermediul unui hiperlink); 

 funcţia de comentarii pentru link-urile, fişierele şi notele publicate; 

 funcţia de export în format SCORM-zip; 
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 folosirea modulului „portofoliu electronic” pentru mai multe 

cursuri; 

 importarea sarcinilor de la toate cursurile de pe platforma Moodle 

într-un portofoliu individual; 

 importarea conţinuturilor din modulul „portofoliu electronic”, 

exportat în pachete SCORM. 

 

Portofoliul electronic, ca şi alte instrumente TIC propuse în 

timpul cursurilor-pilot de formare, este foarte relevant pentru 

practicieni, întrucât poate fi folosit în mod productiv pentru a veni în 

sprijinul activităţilor de orientare în diferite contexte. 
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 CAPITOLUL 4 Modelul de formare 

 

 

Luis Sobrado şi Elena Fernandez, Cristina Cogoi, Petre Botnariuc, 

Luminita Tasica, Anthony Barnes, Nelica La Gro, Giulio Iannis, 

David Trullo, Angeles Tendero 

 

 

Modelul de formare este unul dintre rezultatele aşteptate ale 

proiectului Competenţe TIC 2. Este vorba despre o programă de formare 

care are la bază harta competenţelor TIC care a fost revizuită şi adaptată 

pentru a fi găzduită pe platforma proiectului (aşa-numitul profil al 

practicianului care utilizează computerul). 

Principalul scop al acestui model este să ofere linii directoare 

metodologice pentru elaborarea traseului de formare. 

Cadrul modulului de formare a fost elaborat de UEL şi 

CRAC/NICEC în scopul de a strânge conţinuturi de formare în mod 

standard, care să fie uşor transferate în format online. 

Fiecare modul este legat de o competenţă specifică din profilul 

practicianului care utilizează computerul şi a fost testat în cadrul 

cursurilor-pilot care au fost desfăşurate în toate ţările partenere în 

funcţie de diferite abordări metodologice. Programa de formare a oferit 

un cadru pentru structura sălilor de învăţare de pe platforma Moodle. 

Utilizatorul/ practicianul a avut acces la aceste module în mod autonom, 

pe platformă, sau după completarea instrumentului de autoevaluare a 

competenţelor. 

Modelul de formare este standardizat, dar suficient de flexibil 

pentru a fi aplicat şi altor contexte naţionale sau sectoriale, 

îmbunătăţind astfel şansele de a folosi rezultatele proiectului în viitor. 

Practicienii din domeniul învăţării pe parcursul întregii vieţi vor 

putea să îşi personalizeze traseul de formare în funcţie de nevoile lor şi 

de competenţele TIC pe care le posedă deja, întrucât modelul de 

formare este bazat pe credite, într-un cadru modular şi flexibil. 

Întrucât formarea se va face adoptând abordarea învăţării mixte, 

nu va fi prea rigidă în ceea ce priveşte prezenţa la ore, iar participanţii 
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vor putea folosi modulele la distanţă în mod flexibil, în funcţie de 

activitatea zilnică şi de angajamentele personale. 

Modelul de formare a fost implementat în cursuri-pilot de 

formare la nivel naţional, care au fost organizate de toate ţările în 

perioada martie-iulie 2009. Prin intermediul acestor cursuri-pilot, 

participanţii au evaluat nu doar traseul de formare, ci şi celelalte 

instrumente online, de ex.: profilul practicianului care utilizează 

computerul, instrumentul de autoevaluare a competenţelor şi portofoliul 

electronic. Formarea a fost alcătuită atât din sesiuni în clasă, cât şi la 

distanţă. 

Următorul cadru de formare (vezi Caseta 2) rezumă organizarea 

orelor în clasă şi la distanţă pentru fiecare modul
16

. 

 
Caseta 2 – Cadrul de formare 

 Zone şi module de formare 
Total 

ore 

UNITA

TEA 1.1  

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea 

produselor media şi a programelor de calculator în procesul de 

orientare pentru a satisface nevoia de informare a clienţilor 

125 

MOD. 1 
1.1.1 Selectarea şi folosirea informaţiilor în format vizual, audio şi 

text 
25 

MOD. 2 
1.1.2 Crearea de informaţii în format vizual, audio şi text pentru 

clienţi 
25 

MOD. 3 
1.1.3 Să le faciliteze clienţilor selectarea şi utilizarea informaţiilor 

în format vizual, audio şi text pentru ei înşişi 
25 

MOD. 4 
1.1.4 Să le faciliteze clienţilor crearea de informaţii în format 

vizual, audio şi text 
25 

MOD. 5 
1.1.5 Să facă schimb de informaţii cu alţi parteneri din reţelele de 

sprijin ale clienţilor 
25 

UNITA

TEA 1.2  

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea 

produselor media şi a programelor de calculator în procesul de 

orientare pentru a satisface nevoia de învăţare experienţială a 

clienţilor.  

75 

MOD. 6 

1.2.1 Selectarea şi folosirea produselor media şi a programelor de 

calculator care le pot oferi clienţilor acces la experienţe şi situaţii 

de carieră virtuale şi simulate 

25 

MOD. 7 
1.2.2 Crearea de activităţi şi de simulări de învăţare experienţială 

pentru clienţi folosind instrumente TIC 
25 

MOD. 8 

1.2.3 Să le permită clienţilor accesul la experienţe şi situaţii de 

carieră virtuale şi simulate folosind produse media şi programe de 

calculator 

25 

                                                 
16  Cadrul are la bază o propunere grafică dezvoltată de Diego Boerchi de la 

Universitatea Catolică/CROSS din Milano. 
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UNITA

TEA 1.3  

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea 

produselor media şi a programelor de calculator în procesul de 

orientare pentru a satisface nevoia de învăţare constructivistă a 

clienţilor 

75 

MOD. 9 

1.3.1 Selectarea şi folosirea produselor media şi a programelor de 

calculator pentru a-i ajuta pe clienţi să structureze şi să gestioneze 

modul în care îşi gândesc cariera şi dezvoltarea ei 

25 

MOD. 

10 

1.3.2 Crearea de activităţi şi de resurse folosind produse media şi 

programe de calculator pentru a-i ajuta pe clienţi să structureze şi 

să gestioneze modul în care îşi gândesc cariera şi dezvoltarea ei 

25 

MOD. 

11 

1.3.3 Să le faciliteze clienţilor utilizarea de produse media şi 

programe de calculator care să îi ajute să structureze şi să 

gestioneze modul în care îşi gândesc cariera şi dezvoltarea ei 

25 

UNITA

TEA 1.4  

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea 

produselor media şi a programelor de calculator în procesul de 

orientare pentru a satisface nevoia de comunicare a clienţilor 

100 

MOD. 

12 

1.4.1 Selectarea şi folosirea produselor media şi a programelor de 

calculator pentru a stabili şi a menţine comunicarea cu clienţii 
25 

MOD. 

13 

1.4.2 Crearea de activităţi şi de resurse folosind produsele media şi 

programele de calculator pentru a stabili şi a menţine comunicarea 

cu clienţii 

25 

MOD. 

14 

1.4.3 Să le faciliteze clienţilor utilizarea de produse media şi 

programe de calculator pentru a stabili şi a menţine comunicarea 

cu practicianul şi alte persoane care îi pot ajuta în carieră 

25 

MOD. 

15 

1.4.4 Selectarea canalelor adecvate de comunicare şi consultarea 

cu alte persoane care îi pot acorda clientului sprijin în procesul de 

orientare 

25 

UNITA

TEA 2.1 

 

Dezvoltarea şi gestionarea folosirii instrumentelor TIC în 

orientare: Dezvoltarea folosirii soluţiilor de orientare bazate pe 

instrumente TIC 

150 

MOD. 

16 

2.1.1 Folosirea, în diferite combinaţii, a produselor media şi a 

programelor de calculator pentru a atinge obiectivele legate de 

orientare 

25 

MOD. 

17 

2.1.2 Integrarea instrumentelor TIC şi a abordării nemijlocite, 

acolo unde este adecvat, pentru a asigura un proces eficient de 

orientare pentru clienţi. 

25 

MOD. 

18 

2.1.3 Identificarea nevoilor de formare şi de sprijin ale clienţilor 

pentru a permite folosirea de către aceştia a instrumentelor TIC în 

orientare 

25 

MOD. 

19 

2.1.4 Îndeplinirea sarcinilor administrative legate de folosirea 

produselor media şi a programelor de calculator 
25 

MOD. 

20 

2.1.5 Monitorizarea, analizarea şi evaluarea soluţiilor de orientare 

folosind instrumente TIC 
25 

MOD. 

21 

2.1.6 Abordarea propriilor nevoi de formare şi de sprijin pentru a 

putea folosi instrumentele TIC în orientare 
25 
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UNITA

TEA 2.2 

 

Dezvoltarea şi gestionarea folosirii instrumentelor TIC în 

orientare: Gestionarea propriei folosiri a soluţiilor de orientare 

bazate pe instrumente TIC în cadrul serviciului de orientare 

175 

MOD. 

22 

2.2.1 Identificarea ocaziilor favorabile şi constrângerilor în ceea ce 

priveşte folosirea instrumentelor TIC în orientare 
25 

MOD. 

23 

2.2.2 Aplicarea unor măsuri de protecţie pentru a-i proteja pe 

clienţii care folosesc instrumentele TIC în scopuri de orientare 
25 

MOD. 

24 

2.2.3 Identificarea modalităţilor de a asigura echitatea şi 

incluziunea atunci când se oferă un serviciu de orientare folosind 

instrumente TIC 

25 

MOD. 

25 

2.2.4 Păstrarea arhivelor serviciului folosind sisteme de 

managementul informaţiilor bazate pe instrumente TIC 
25 

MOD. 

26 

2.2.5 Promovarea conştientizării la nivelul comunităţii şi 

adoptarea orientării bazate pe instrumente TIC 
25 

MOD. 

27 

2.2.6 Colaborarea cu colegi din acelaşi domeniu pentru a furniza şi 

a dezvolta orientarea bazată pe instrumente TIC 
25 

MOD. 

28 

2.2.7 Colaborarea cu dezvoltatori de instrumente TIC pentru a 

organiza şi a dezvolta serviciile care se bazează pe instrumente 

TIC 

25 

 UNITĂŢI TRANSVERSALE 50 

MOD. 

29 

T.1 Autoevaluarea competenţelor TIC de orientare prin; stocarea 

rezultatelor în portofoliul electronic personal; introducere în 

proiect şi în profilul profesional al practicianului care utilizează 

computerul; aspecte etice în orientarea la distanţă; evaluarea 

competenţelor TIC dobândite de către un comitet de evaluare. 

25 

MOD. 

30 

T.2 Autoevaluarea înainte de program a competenţelor 

TIC de orientare prin folosirea instrumentului de evaluare a 

competenţelor din proiectul Competenţe TIC 2; stocarea 

rezultatelor în portofoliul electronic personal; folosirea 

testelor/exerciţiilor produse în cadrul proiectului ECGC; stocarea 

rezultatelor în portofoliul electronic personal; evaluarea 

competenţelor TIC legate de orientare şi a rezultatelor de către un 

comitet de evaluare; eliberarea certificatului. 

25 

 Total curs de formare 750 
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Abordarea metodologică 

 

Partenerii au fost conştienţi de faptul că percepţia participanţilor 

cu privire la calitatea modulelor la distanţă este legată de sistemele de 

învăţare pe parcursul întregii vieţi în care lucrează, de rolul lor în cadrul 

serviciului de învăţare pe parcursul întregii vieţi şi de viziunea lor 

asupra lumii. 

Din acest motiv, practicienii ar putea avea o percepţie diferită 

asupra modulelor la distanţă, dar, oricare ar fi punctul de vedere, nu 

poate fi considerat greşit, întrucât depinde de valorile practicienilor, 

care nu pot fi doar cumulate. Prin urmare, doar o abordare holistă în 

ceea ce priveşte materialele didactice va putea asigura un punct de 

vedere corect. 

Formarea a pornit de la competenţele descrise în profilul 

profesional al practicianului care utilizează computerul, care se bazează 

la rândul său pe harta competenţelor TIC din proiectul înrudit anterior. 

Formarea a cuprins auto-îndrumare la locul de muncă, formare faţă-în-

faţă şi la distanţă. A fost flexibilă (atât în privinţa procesului, cât şi a 

contextului), personalizată (în funcţie de nevoile şi competenţele 

existente ale practicianului), presupunând participarea activă a 

participantului şi fiind „modelată” de activitatea sa zilnică. Partenerii au 

analizat toate posibilităţile de a intra în contact prin video-conferinţe şi 

chat în timpul sesiunilor în clasă, pentru a-i vizita virtual pe cei care 

ofereau formare în sistemele de învăţare pe parcursul întregii vieţi. 

Activitatea şi exerciţiile participanţilor au fost evaluate în sesiuni 

individuale şi de grup. 

Modelul de formare a fost testat prin cursuri-pilot cu un eşantion 

din practicieni (aproximativ 80 în total) din toate ţările partenere şi 

aparţinând tuturor sistemelor de învăţare pe parcursul întregii vieţi. 

Rezultatele evaluării s-au concretizat în rapoarte naţionale, care 

au fost folosite pentru a adapta traseul de formare, dar şi în rezultate 

transversale, cum ar fi instrumentul de autoevaluare online a 

competenţelor, profilul practicianului care utilizează computerului şi 

platforma open-source. 
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Modelul de formare a fost conceput ca ghid didactic (vezi Anexa 

1): linii directoare pentru formatori, conţinuturi de formare în 

conformitate cu abordarea metodologică şi cu rezultatele învăţării. 

Planificarea unităţilor şi modulelor de formare presupune un efort 

semnificativ, dar această activitate sistematizează şi facilitează, de 

asemenea, învăţarea la nivelul utilizatorilor programului educaţional. 

Este un instrument fundamental pentru desfăşurarea formării bazate pe 

învăţare. 

Secţiunile ghidului didactic au un format comun. Pe de o parte, 

acest lucru îi ajută pe cursanţi să înţeleagă modelul de formare. Pe de 

altă parte, permite compararea şi coordonarea între modulele oferite în 

cursurile-pilot de formare. Cu toate acestea, profesorii au posibilitatea 

de a personaliza fiecare modul în funcţie de nevoile utilizatorilor şi de 

propria metodologie. 

Ghidul didactic ajută la sistematizarea modulelor de formare în 

conformitate cu sistemul european de credite transferabile. 

Structura propusă pentru ghidul didactic este următoarea: 

 Date descriptive despre module; 

 Obiective de formare şi competenţele care trebuie 

dezvoltate/îmbunătăţite; 

 Rezultatele învăţării care trebuie obţinute; 

 Conţinutul (teoretic şi practic); 

 Sugestii în ceea ce priveşte metodologia de predare, resursele 

disponibile; 

 Evaluarea învăţării de către cursant. 

 

Stadiile de construcţiei a ghidului de formare: 

1 – Date descriptive despre modulele de formare 

a) Descrierea modulului - Numele şi codul fiecărui modul, numărul 

de credite transferabile şi instituţia care furnizează formarea. 

b) Cerinţe preliminare pentru modul - Cerinţe esenţiale 

(disponibile) şi recomandate (module anterioare de curs, posedarea unor 

competenţe lingvistice, competenţe academice tehnice sau speciale 

etc.). 

2 – Obiective şi competenţe care trebuie dobândite în urma 

modulelor 

Obiectivele de formare sunt menite să clarifice ce anume vor învăţa 

cursanţii şi specificul procesului de învăţare. 
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Obiectivele şi competenţele explică progresele pe care le vor face 

cursanţii în urma modulelor respective de formare. 

Obiectivele cuprind trei tipuri de scopuri sau competenţe legate de: 

 propria cunoaştere a fiecărui modul; 

 domeniile care presupun anumite competenţe şi instrumente de 

formare;  

 atitudinile sau valorile importante care depind de fiecare modul. 

3 – Rezultatele învăţării care trebuie obţinute 

Sunt strâns legate de scopuri şi competenţe. 

4 – Conţinutul (descriptorii) modulelor de formare 

Se schiţează ce vor învăţa cursanţii în timpul modulelor de 

formare. Toate modulele sunt ataşate la finalul acestui raport (vezi 

Anexa 1) şi cuprind principalul obiectiv al modulului, temele de studiu, 

rezultatele învăţării, metodele de predare recomandate, resurse utile şi 

organizarea timpului de învăţare. 

5 – Direcţii metodologice şi distribuirea activităţilor de formare în 

sistemul de credite transferabile. 

Metodologia de formare se referă la forma în care vor fi 

organizate dispozitivele de formare pentru a facilita învăţarea de către 

cursanţi. 

Metodologia adecvată reprezintă combinaţia potrivită dintre cele 

trei formate metodologice: expunerea formatorului, activitatea în grup şi 

studiul individual al fiecărui cursant. Metodele de predare trebuie să 

încurajeze autonomia progresivă a cursanţilor. 

Sistemul european de credite transferabile permite o mare variaţie 

a activităţilor de învăţare: lucru individual, în grup, ateliere, în clasă, la 

distanţă etc. 

Metodologia de predare este strâns legată de obiectivele şi 

competenţele care vor fi atinse/dobândite şi se va reflecta în distribuirea 

activităţilor în credite transferabile. 

Printre activităţile în clasă şi la distanţă care pot fi desfăşurate în 

fiecare modul de formare, în funcţie de obiectivele şi competenţele care 

trebuie atinse/dobândite, se numără: citire, discuţii, activitate 

individuală şi în grup, seminarii, ateliere, laboratoare, vizite, mentorat, 

evaluări, prezentări ale proiectelor realizate individual sau în echipă. 

6 – Resurse de formare 

S-au folosit diferite resurse, în funcţie de metodologia didactică 

folosită - de exemplu lucru individual, în grup, cu suport tehnologic, în 

clasă şi la distanţă. 
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Există o strânsă legătură între diferitele module de formare cu 

ajutorul TIC şi cele care au funcţii de orientare, mai ales în ceea ce 

priveşte competenţele şi resursele tehnologice şi de orientare atât în 

ceea ce priveşte modulele în clasă, cât şi modulele la distanţă. 

7 – Distribuirea activităţilor de formare pe module în credite 

transferabile 

Este unul dintre cele mai inovatoare aspecte ale noii orientări 

educaţionale bazate pe sistemul european de credite transferabile. Este 

vorba despre distribuirea normei într-un set de sarcini care vor fi 

dezvoltate de cursanţi pe durata perioadei alocate modulelor de formare. 

Modul de distribuire este următorul: 

1º.- Stabilirea ponderii generale a tuturor modulelor dintr-un 

program (30 de module de formare, 25 de ore pentru fiecare credit 

transferabil, fiecare modul având 750 de ore). 

2º.- Identificarea activităţilor care trebuie dezvoltate de cursanţi 

în cadrul fiecărui modul: prezentări teoretice, discuţii, activităţi 

individuale şi de grup, ateliere sau laboratoare, îndrumare, evaluări, 

vizite etc. 

3º.- Activitate în clasă/la distanţă şi activitate individuală. Pentru 

toate sarcinile este nevoie de o perioadă petrecută în clasă, o perioadă la 

distanţă şi una de activitate autonomă (studiu, teme etc.). Trebuie 

remarcat faptul că perioada care trebuie petrecută în clasă pentru fiecare 

activitate se poate modifica în funcţie de tipul de activitate. 

Printre activităţile de formare care trebuie luate în considerare cu 

o distribuţie temporală în sistemul european de credite transferabile se 

numără: prezentări/ore teoretice; seminarii; ateliere; activitate 

individuală; activitate în grup; îndrumare individuală şi/sau în grup; 

evaluări; vizite. 

8 – Evaluarea 

Este un element important al ghidurilor de formare. 

Printre variabilele care trebuie luate în considerare în evaluarea 

învăţării în cadrul fiecărui modul se numără următoarele: 

Evaluarea diferitelor aspecte: participare la seminarii, realizarea 

sarcinilor de lucru, contribuţiile cursanţilor. 

Criteriile de evaluare: nivelul de participare activă la ore, 

activitate în grup, discuţii, stăpânirea cunoştinţelor teoretice şi practice, 

activitatea bine realizată (structură, calitate, originalitate, prezentare 

etc.), calitatea lucrărilor prezentate. 
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Printre instrumentele de evaluare care pot fi citate se numără 

observaţia, testele obiective, activitatea individuală şi în grup, interviuri, 

chestionare. 
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 CAPITOLUL 5 Rezultatele Cursurilor Pilot 
 

 

David Trullo şi Angeles Tendero 

 

 

Premise metodologice 

 

În conformitate cu propunerea de proiect, în toate ţările 

participante, s-au organizat cursuri pilot diferite din punct de vedere al 

duratei şi metodologiei de realizare, cu toate că, acestea s-au 

caracterizat prin flexibilitate din punct de vedere organizatoric, al 

tematicii şi conţinutului formării oferite, corespunzând integral/parţial 

modelului standard de formare. Acestea au avut următoarele 

caracteristici:  

 au furnizat celor implicaţi în proiect criteriile necesare şi modelele 

care le vor permite evaluarea critică a surselor existente în domeniul 

tehnologiei informaţiei şi comunicării (ICT); 

 au dezvoltat noi atitudini şi competenţe în utilizarea TIC în legătură 

cu o serie de teme privind orientarea profesională; 

 au oferit practicienilor în orientare profesională posibilitatea de a le 

reflecta în activitatea lor precum şi rolul materialelor TIC în relaţia 

cu clienţii.  

 

Scopul cursurilor pilot a fost acela de a se testa instrumentele 

bazate pe TIC dezvoltate de proiect cât şi modelul de formare. Procesul 

a constat în testarea, evaluarea şi validarea tuturor acestor rezultate.  

Fiecare curs pilot de formare s-a bazat pe o abordare educaţională 

mixtă cu participarea partenerilor în asociere cu alte instituţii, cum ar fi 

universităţile şi organismele de formare. Ori de câte ori a fost posibil, în 

cadrul cursurilor pilot s-au organizat şedinţe faţă în faţă, în aceeaşi 

perioadă în toate ţările, pentru a da posibilitate grupurilor de participanţi 

să intre în legătură prin intermediul întâlnirilor la distanţă pe Skype, 

video-conferinţelor, camerelor de chat sau întâlnirilor în Second Life, de 

exemplu.  
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Formarea la distanţă s-a bazat pe platforma open source, iar 

suportul cursului de formare a fost elaborat, în parte de către formatori 

şi în parte a provenit din surse naţionale şi transnaţionale.  

Cursurile pilot au avut la bază un model modular. Astfel, a fost o 

abordare flexibilă şi deschisă, în care participanţii au putut lua parte fie 

la toate modulele, fie doar la unele dintre acestea, în funcţie de nevoile 

lor, testate anterior prin utilizarea instrumentului de autoevaluare online 

a competenţelor. 

Prin intermediul cursurilor pilot, în fiecare ţară participantă la 

proiect s-au testat modulele fie integral, fie doar o parte a acestora.  

 

Cu precădere, în cadrul tuturor cursurilor pilot, participanţii au 

fost capabili:  

 să definească şi să valorifice competenţele lor în domeniul TIC, prin 

utilizarea unui instrument de autoevaluare online a competenţelor; 

 să dobândească noi competenţe, în scopul oferirii acţiunilor de 

orientare prin utilizarea TIC; 

 să stocheze rezultatele învăţării într-un portofoliu electronic 

(performanţă, standarde şi procesul de învăţare, etc). 

 

 

Detalii privind cursurile pilot 

 

Perioada: Martie/ iulie 2009 

25 - 750 ore (1 - 30 credite / 25 de ore pentru fiecare credit).  

Datele au fost similare, ori de câte ori a fost posibil ca în toate 

ţările participante să se poată realiza activităţi conjugate. 

Numărul beneficiarilor: 10 - 20 în fiecare grup.  

Grupuri ţintă: La cursurile de formare au participat practicieni de 

orientare, care lucrează fie în domeniul educaţiei sau muncii, cu 

studenţii, muncitorii, tinerii şi clienţii defavorizaţi fizic sau social.  

Cei mai mulţi dintre ei posedă o diplomă universitară, au 

cunoştinţe de bază în domeniul TIC şi cunoştinţe de limba engleză la un 

nivel mediu, cel puţin nivel B2 (de utilizator independent) al 

paşaportului lingvistic european.  

De asemenea, au experienţă în domeniul orientării profesionale, 

iar în activitatea zilnică utilizează instrumentele TIC. 

Prin urmare, au o abordare generală pozitivă în ceea ce priveşte 

utilizarea TIC şi în mod vădit, înţeleg importanţa şi posibilităţile 
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utilizărilor actuale şi potenţiale ale TIC ca mediu de consiliere 

profesională.  

Alegerea activităţilor de orientare a fost influenţată de rolurile 

practicienilor de orientare. Alegerea instrumentelor TIC s-a realizat în 

mod pragmatic, determinată de factori, cum ar fi disponibilitatea şi de 

asemenea utilitatea, percepute în legătură cu temele specifice de 

orientare.  

Clienţii au fost în principal practicieni de orientare, adulţi între 25 

şi 45 de ani.  

 

Organizarea programei  

Cel puţin 20% şedinţe de formare faţă-în-faţă. 

Şedinţe de introducere în elementele de bază teoretice şi tehnice 

la fiecare modul. 

Şedinţe de examinare şi feedback final. 

Maxim 80% învăţare la distanţă, cu o simulare live evaluată de 

către coordonator pentru competenţele relevante. 

 

Resurse de formare  

Platforma online a oferit participanţilor un set de materiale de 

studiu individual, precum şi trimiteri la materiale tipărite în zonele şi 

limbile ţărilor participante, precum şi alte suporturi necesare, 

disponibile pe Internet. Materialele:  

 au fost uşor de accesat; 

 au respectat cerinţele de învăţare la distanţă; 

 au fost adaptate nevoilor practicantului; 

 au fost fiabile, utile şi actualizate.  

 

Metodologia formării 

Informaţii pentru participanţi, prin intermediul TIC. 

Studierea nevoilor participanţilor.  

Şedinţe de grup.  

Comunicare interpersonală prin intermediul TIC.  

Evaluare şi apreciere continuă pe toată durata desfăşurării 

cursului.  
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RESURSE: 

Platformă Moodle 

Pagini web 

E-mail 

Telefon fix şi mobil 

Mesaje text 

Camere Chat  

Forumuri 

Blog-uri 

Wikis 

Facebook 

Portofolii electronice 

Video-conferinţe 

Skype 

Grupuri Google 

Televiziune digitală 

Lumi virtuale (Second Life) 

LinedIn şi Xing 

 

 

Profilul preparatorului (formatorului)  

A fost nevoie să se recurgă la două tipuri de formatori (expert în 

orientare profesională şi expert în domeniul TIC). Aceştia puteau 

proveni din sectorul public, privat şi academic.  

Mai precis, aceştia:  

 aveau competenţe în orientarea profesională şi educaţională, de 

preferinţă deţineau o diplomă universitară; 

 aveau competenţe specifice dezirabile pe piaţa muncii, evaluare, 

dezvoltare profesională, orientare profesională, cercetare, etc. ; 

 posedau o bună înţelegere şi cunoaştere a instrumentelor TIC; 

 aveau cunoştinţe de limba engleza la nivel avansat; 

 erau familiarizaţi cu metodologia de predare, manevrarea grupurilor 

şi psihologia adulţilor; 

 puteau motiva cursanţii în procesul de formare a acestora; 

 erau flexibili şi deschişi spre noi experienţe şi resurse. 

 

 

Curs pilot UNIVERSITATEA EAST LONDON (Marea Britanie) 

 

Modul curs pilot 

1.1 Utilizarea media şi software TIC în procesul de orientare pentru a 

răspunde nevoilor de informare ale clienţilor 

1.2 Utilizarea media şi software TIC în procesul de orientare pentru a 

răspunde nevoilor de învăţare experienţială ale clienţilor 

1.3 Utilizarea media şi software TIC în procesul de orientare pentru a 

răspunde nevoilor de învăţare constructivistă ale clienţilor  
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1. 4 Utilizarea media şi software TIC în procesul de orientare pentru a 

răspunde nevoilor de comunicare ale clienţilor 

2. 1 Dezvoltarea soluţiilor de orientare utilizând ICT 

2.2 Gestionarea utilizării soluţiilor de orientare utilizând TIC în 

contextul serviciilor oferite 

 

Denumirea cursului pilot: curs pilot la Uel 

Lider de modul: Universitatea East London (Uel) 

Datele cursului: aprilie - iunie 2009 

Locul desfăşurării: Uel şi învăţământ la distanţă 

Obiectivele modului de curs: 

1. Dezvoltarea abilităţilor, cunoştinţelor şi înţelegerii 

practicienilor de orientare în utilizarea media & software TIC pentru a 

răspunde cerinţelor clienţilor în procesul de orientare  

2. Oferirea oportunităţilor de analiză critică a utilizării 

TIC în relaţia cu clienţii 

 

Conţinut (subiecte de studiu) 

Spre deosebire de alte cursuri pilot, ne-am concentrat pe 

competenţele selectate dintr-o serie de module în cadrul formării iniţiale 

şi le-am reconfigurat pe cinci arii de interes extinse. Astfel, modulul a 

fost adaptat la contextul din Marea Britanie pentru a fi mai uşor de 

înţeles.  

Cele cinci arii de interes sunt descrise mai jos împreună cu 

competenţele aferente:  

1: Gama de media şi software TIC disponibile, relevante 

pentru organizaţie şi nevoile clientului (competenţe: 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 

1.4.1)  

2: Încurajarea utilizării de către clienţi a media şi software 

selectate (mediate) şi facilitarea utilizării independente de către clienţi a 

resurselor (nemediate) în cadrul procesului de orientare (competenţe: 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5; 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 1.4.1, 

1.4.2; 1.4.3 1.4.4) 

3: Corectitudine şi includerea în accesul la media şi 

software (competenţe: 2.2.3)  

4: Evoluţiile actuale şi viitoare în utilizarea TIC în 

orientare (competenţe: 2.2.6; 2.2.7)  

5: Metode de monitorizare, revizuire şi evaluare a utilizării 

TIC în domeniul orientării (competenţe: 2.1.5, 2.2.2). 
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Metodologie, tehnici şi instrumente 

 

S-a recurs la o abordare mixtă care a inclus şedinţe faţă în faţă şi 

la distanţă, pornind de la ideea că învăţarea experienţială reprezintă cea 

mai eficientă modalitate de promovare a învăţării prin transfer. A fost 

trimis un chestionar tuturor participanţilor pentru a stabili gradul de 

utilizarea reală a TIC de către aceştia, precum şi ceea ce sperau să 

obţină prin participarea la cursul pilot. Abordarea consta în introducerea 

participanţilor într-o gamă de tehnologii şi arii de interes, permiţându-le 

selectarea subiectelor dorite. Astfel, participanţii au fost în măsură să 

dezvolte cunoştinţele lor cu privire la diversele tehnologii şi să 

experimenteze utilizarea acestora Această abordare se concentrează pe 

învăţarea reflectivă opusă predării/formării directe privind utilizarea 

tehnologiei, în cadrul căreia participantul poate lua parte mai puţin activ 

şi experimental.  

La curs s-au oferit să participe, ca voluntari, zece specialişti cu 

experienţă, provenind din diverse medii inclusiv din învăţământul 

superior, din şcoli, partenere din nordul şi sud-estul Angliei. 

Formatorii au fost 2 profesori din cadrul UEL, un consultant 

NICEC şi un specialist TIC de la UEL. În timpul procesului de 

elaborare a materialelor, de informare a participanţilor şi de facilitare a 

învăţării a fost extrem de important faptul că a existat accesul la 

informaţiile specialistului TIC. 
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Durata predării şi a învăţării 

Un punct forte al cursului pilot a fost oportunitatea oferită 

participanţilor de a experimenta, atât şedinţe faţă-în-faţă cât şi învăţare 

la distanţă autodirecţionată. Cu ocazia primei şedinţe care a durat o zi s-

a făcut o informare cu privire la proiect şi o introducere a paginii web 

Competenţe TIC 2, a platformei Moodle, s-au dat instrucţiuni cu privire 

la cursul pilot şi temele abordate. De asemenea, a fost un prilej de a 

schimba opinii şi împărtăşi aşteptări, de a dezvolta coeziunea de grup şi 

a se sprijin reciproc în învăţare şi dezvoltare. Participanţii aloca 25 de 

ore pentru învăţarea independentă pentru a finaliza exerciţiile pe o 

perioadă de şase săptămâni, urmată de o jumătate de zi de analiză la 

Universitatea East London. 

 

Materiale, activităţi şi exerciţii 

Pentru fiecare arie de interes s-a urmărit obţinerea rezultatelor 

vizate ale învăţării, dar s-a oferit şi posibilitatea utilizării diferitelor 

resurse TIC, ajutând astfel participanţii în familiarizarea cu gama de 

tehnologii ce pot fi încorporate în practica orientării. Tehnologiile 

utilizate în cadrul cursului pilot au inclus postarea comentariilor într-un 

spaţiu destinat forum-ului de discuţii pe platforma Moodle; evaluarea 

resurselor web şi postarea comentariilor într-un document Google; 

comentarea resurselor selectate în ceea ce priveşte corectitudinea şi 

includerea într-un wiki, oferind astfel posibilitatea de a ajunge la o 

concluzie comună; redactarea unei scurte analize a învăţării în raport cu 

una dintre tehnologii, inclusiv observaţii cu privire la modul în care 

acest lucru ar putea avea legătură cu practica lor de orientare 

profesională; luarea în considerare a unei selecţii de resurse de pe web şi 

evaluarea relevanţei acestora folosind ghidul Ariadne; utilizarea unui 

instrument de evaluare, cum ar fi Survey Monkey pentru conceperea şi 

dezvoltarea evaluării unei resurse web. 

 

Dotări, software 

Pentru şedinţele faţă în faţă, o sală de calculatoare, dotată cu 

calculator personal având conexiune la Internet, pentru fiecare 

participant. Platforma Moodle, accesul la tehnologii aşa cum este 

descris mai sus. Film cu materialele pilot disponibile pe: 

http://77.68.38.25/ICTSkills2_test/ICTSkills2v1.html  
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Evaluare, apreciere 

Participanţii au completat un chestionar de evaluare şi, de 

asemenea şi-au exprimat opiniile referitoare la calitatea cursului, în 

timpul şedinţei de analiză de la UEL.  

 

Feedback privind cadrul de formare profesională oferit de cursul pilot 

de la UEL. 

Participanţii s-au angajat activ în realizarea sarcinilor pe care le-

au considerat utile. Au apreciat ideea de "intrare şi ieşire" în/din cadru, 

fiecare conform timpului disponibil, mai degrabă decât participarea la 

şedinţe de formare, sau care să urmeze o cale prestabilită. Au existat 

sugestii cu privire la o mai bună "contextualizare" a temelor, de ex. 

corelarea temelor cu modul în care ar putea fi utilizate în practica 

orientării profesionale, prin folosirea exemplelor. Participanţii au 

apreciat resursele suplimentare de lectură disponibile pe platformă, dar 

au sugerat că acestea să fie oferite periodic.  

Instrumentul de evaluare a competenţelor: S-a căzut de acord 

asupra faptului că, instrumentul de evaluare este atractiv, mai ales ca 

punct de plecare, dar au existat unele îndoieli cu privire la concepţia 

acestui instrument. De asemenea, s-a convenit că un astfel de instrument 

poate asigura faptul că, participanţii sunt mai activi în procesul de 

învăţare individuală şi în identificarea nevoilor de formare proprii. A 

existat un consens general asupra faptului că erau prea multe întrebări, 

instrumentul era prea dens, iar multe dintre întrebări erau repetitive şi 

prin urmare, incomode, inaccesibile. De asemenea, s-a considerat că 

întrebările au fost prea subdivizate şi ar fi mai bine dacă ar exista arii de 

interes general. S-a sugerat că instrumentul ar putea fi dezvoltat pentru a 

include explicaţii privind termenii tehnici, de exemplu, când daţi clic pe 

termeni şi apare o explicaţie. Presupunând că, se cunosc toţi aceşti 

termeni, interesul ar scădea, oamenii simţindu-se defavorizaţi şi mai 

puţin doritori a se angaja în procesul de învăţare.  

Portofoliul electronic: Participanţii l-au putut accesa cu uşurinţă 

şi majoritatea nu au continuat. Feedback-ul acestora a indicat faptul că, 

ar fi de ajutor instrucţiuni mai clare. Cei care au accesat portofoliul nu 

erau prea siguri de modul cum ar putea stoca rezultatele autoevaluării.  

Comunicare: Cursul pilot a subliniat importanţa legăturilor de 

comunicare curente şi accesibile. Un domeniu pentru care formatorii au 

fost de acord că necesită o atenţie suplimentară a fost cel al introducerii 

unor forum-uri acceptate, grupate după subiect sau după timp în care să 
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aibă loc comunicări programate. Acest lucru ar contribui la stabilirea 

unui număr mai mare de interacţionări online stabilindu-se un dialog 

între participanţi. Participanţii ar aprecia şi o mai mare implicare prin 

facilitarea discuţiilor online. 

 

Comentarii, observaţii  

Toţi participanţii au recunoscut valoarea procesului de învăţare şi 

potenţialul integrării acestuia în cadrul activităţii lor. Reacţiile au 

indicat că, a existat un decalaj între oferta de formare curentă cu privire 

la acest domeniu de experienţă. În timp ce unii participanţi utilizau în 

mod curent TIC în cadrul activităţii lor, pentru majoritatea acestora 

utilizarea TIC în context profesional era destul de limitată. Pentru cei 

mai mulţi, utilizarea TIC a fost pasivă, constând în schimb de informaţii 

sau comunicare, mai degrabă decât prin experimentare sau în mod 

constructivist.  

Participanţii au semnalat că ar dori, de asemenea, să li se ofere 

posibilitatea de a se concentra mai mult pe modul în care ar putea 

integra tehnologiile în activitatea lor practică. S-a sugerat că ar putea fi 

utilă asigurarea unui forum, unde s-ar putea împărtăşi probleme tehnice 

şi probleme referitoare la diferitele procese. De asemenea, s-a constatat 

că, participanţii au apreciat abordarea învăţării contextuale ca fiind mult 

mai uşoară, decât abordările privind predarea sau formarea mai 

abstractă şi directă. Pentru unii participanţi aceasta a reprezentat 

tranziţia de la un mod de a învăţa la altul, unde cursantului îi revine un 

rol activ. Majoritatea participanţilor au fost de acord că aceasta era o 

abordare eficientă care ar asigura angajarea lor continuă şi interesul 

permanent în utilizarea TIC în practica lor profesională. Reacţiile 

acestora au indicat faptul că, implicarea tehnologiilor a avut drept efect 

o mai mare încredere şi motivaţie. Participanţii au identificat multe 

modalităţi interesante şi creative în care TIC ar putea aduce îmbunătăţiri 

activităţii acestora, ceea ce a subliniat încă o dată faptul că, dobândirea 

acestor cunoştinţe şi abilităţi oferă avantajul contextualizării, mai 

degrabă decât predarea ca un set separat de competenţe.  

S-a subliniat rolul informaţiei tehnice. A fost absolut necesar ca 

echipa de formare, să includă şi experienţă tehnică, atât în cadrul 

promovării unei abordări a exerciţiului şi formării cât şi pe durata 

cursului pilot, pentru a oferi asistenţă pe probleme tehnice.  

Cu toate că eşantionul a fost redus, feedback-ul susţine ideea 

realizării unor pachete de învăţare care să ajute specialiştii în 
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dobândirea în continuare a cunoştinţelor şi încrederii lor în acest 

domeniu, ceea ce s-ar putea realiza sub forma unor module validate şi 

certificate, oferite de o instituţie de învăţământ, integrată în domeniul 

dezvoltării profesionale sau sub forma unui curs/şedinţe de scurtă durată 

care să contribuie la dezvoltarea profesională continuă. 

 

 

Curs pilot FOREM (Spania) 

 

Modul curs pilot 

1.2 Utilizarea TIC în orientare: Utilizarea media şi software TIC 

în procesul de orientare pentru a răspunde nevoilor de învăţare 

experienţială ale clienţilor 

 

Denumirea cursului pilot: Experienţa formativă prin experiment: 

Analiza pieţei muncii 

Lider de modul: FOREM 

Datele cursului: mai 2009 

Locul desfăşurării: FOREM Madrid 

 

Obiective: 

Actualizarea cunoştinţelor media şi software TIC pentru 

experienţa învăţării virtuale şi prin experiment: Second Life, televiziune 

digitală, aparatură digitală personală (de ex.: PDA-uri) 

Utilizarea media şi software TIC pentru nevoile învăţării virtuale 

şi simulate. 

Analiza eficacităţii materialelor şi resurselor puse la dispoziţia 

utilizatorilor, pentru a permite utilizarea TIC în domeniul experimental.  

Identificarea elementelor care influenţează serviciile de orientare 

bazate pe TIC. 

 

Conţinut (subiecte de studiu) 

 explorarea procedurii şi cerinţelor tehnice ale resurselor TIC 

menţionate;  

 aprecierea avantajelor şi dezavantajelor experienţelor virtuale şi 

simulate;  

 analizarea organizării serviciilor şi a potenţialului oferit de resursele 

TIC;  
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 studiul factorilor care afectează utilizarea experienţelor virtuale şi 

simulate în cadrul orientării profesionale. 

 

Metodologie, tehnici şi instrumente 

Participanţii au fost rugaţi să verifice mai multe documente şi 

materiale audiovizuale privind experienţele virtuale şi simulate în cadrul 

orientării profesionale, incluse în platforma Moodle - Competenţe TIC 

2. Pe forum s-au făcut comentarii şi s-au pus întrebări. 

Mediul virtual 3D "Second Life" a fost ales ca instrument 

principal de lucru. S-a oferit un ghid de iniţiere pentru a se crea un 

avatar şi a se face înregistrarea în Second Life. S-au stabilit mai multe 

teste tehnice pentru a ajuta participanţii să interacţioneze în cadrul 

Second Life.  

Activităţi/teme  

- Participanţilor li s-a solicitat să compună un document scurt cu 

avantajele, posibilităţile şi dezavantajele utilizării Second Life în 

educaţie.  

- Jocul Gymkhana: Prima activitate online în Second Life 

realizată cu toate avatarurile, unde trebuiau să găsească documente şi să 

descarce video clipuri. Primul grup care se întâlnea online.  

- Participanţii au fost rugaţi să compună o activitate de orientare 

sau să adapteze o temă din cadrul activităţii zilnice, folosind Second 

Life.  

A doua întâlnire online: comentarii şi discuţii privind adaptarea 

experienţelor virtuale şi simulate, în orientare. Vizitarea mai multor 

spaţii educaţionale din Second Life. 

La curs au participat 18 persoane, majoritatea specialişti cu 

experienţă în orientare care lucrau în cadrul unor programe de orientare 

profesională. 

Angeles Tendero (preparator şi formator în orientare 

profesională) 

David Trullo (preparator, coordonator şi specialist TIC) 

 

Durata predării şi a învăţării (TOTAL 25 de ore) 

Prima şedinţă faţă în faţă (2 ore): informare şi introducerea 

suportului de curs, desfăşurată într-o sală de curs dotată cu calculatoare 

şi proiector, unde cursanţilor li s-au prezentat Competenţele TIC 2 şi 

Second Life.  

21 de ore învăţământ la distanţă: studierea materialelor de curs, 
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interacţiune cu preparatorii şi ceilalţi cursanţi, activităţi de grup şi 

exerciţii.  

Şedinţă faţă în faţă de apreciere şi evaluare (2 ore). 

 

Materiale, activităţi şi exerciţii 

Cele mai multe dintre activităţile pilot au fost realizate la distanţă, 

în principal cu ajutorul Second Life (ex. întâlniri, exerciţii practice, 

activitate de grup), precum şi prin intermediul instrumentelor de pe 

platformă. (ex.: Forum, exemple video). 

 

Dotări, software 

Platforma Moodle, Competenţele TIC 2 pentru materiale şi 

comunicare www.ictskills2.org platforma Second Life 

www.secondlife.com  

 

Evaluare, apreciere 

Cei mai mulţi participanţi nu aveau cunoştinţe anterioare despre 

instrumentele TIC virtuale şi simulate şi nici despre pachete, dar au fost 

deschişi şi activi faţă de posibilitatea de a experimenta noi domenii.  

Participanţii au găsit explicaţii pentru caracterul constructiv al 

cursului pilot şi au apreciat ajutorul şi sfaturile primite de la preparatori. 

Ei au considerat temele şi activităţile ca fiind utile, interesante, clare şi 

amuzante. S-au simţit foarte motivaţi, au apreciat foarte mult activitatea 

şi au venit cu sugestii.  

Participanţii au fost de acord că este necesar un instrument de 

evaluare dar, l-au considerat prea lung/ dens/ neclar deşi cu potenţiale 

posibilităţi viitoare de dezvoltare.  

Participanţii nu au fost capabili să acceseze cu uşurinţă 

portofoliul electronic şi majoritatea nu a continuat.  

 

 

Curs pilot UNIVERSITATEA DIN SANTIAGO DE 

COMPOSTELA (Spania) 

 

Modul curs pilot 

2.2.2. Aplicarea măsurilor de siguranţă pentru protejarea 

clienţilor care utilizează TIC în scopul orientării 

Denumirea cursului pilot:  

Dezvoltare şi management privind utilizarea TIC în orientarea 
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profesională 

Lider de modul: Universitatea din Santiago de Compostela 

Datele cursului: aprilie / mai 2009 

Locul desfăşurării: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din 

Santiago 

Obiective 

Obiective generale: a) Dezvoltarea abilităţilor, cunoştinţelor şi 

înţelegerii în utilizarea media şi software TIC pentru a răspunde 

cerinţelor clienţilor în procesul de orientare şi b) Oferirea oportunităţilor 

de analiză critică a utilizării TIC în relaţia cu utilizatorii. 

2. Obiective specifice: a) Identificarea principiilor etice 

asociate cu utilizarea TIC pentru orientare; b) Demonstrarea 

comportamentului etic în aplicarea TIC în contextul liniilor directoare; 

c) Respectarea confidenţialităţii şi protecţia personală şi profesională; d) 

Utilizarea măsurilor de siguranţă pentru a proteja utilizatorii în folosirea 

TIC pentru orientare şi e) Prevenirea şi ocrotirea sănătăţii şi securităţii 

utilizatorilor TIC. 

 

Conţinut (subiecte de studiu) 

Coduri deontologice ale acţiunilor de orientare în domeniul TIC; 

standarde referitoare la confidenţialitatea şi protejarea datelor; standarde 

etice ale Asociaţiilor naţionale şi internaţionale de Orientare privind 

utilizarea TIC în acţiunile de orientare profesională; măsuri de 

securitate şi de protejare a datelor în utilizarea TIC în orientare şi 

evaluarea eficacităţii punerii în aplicare a principiilor etice în utilizarea 

TIC în consiliere. 

 

Metodologie, tehnici şi instrumente 

Expunere pentru cursanţi privind utilizarea TIC: PowerPoint, 

site-uri web, Internet; şedinţe de grup cu discuţii prin intermediul chat-

ul, site-uri web, Internet, forum-uri, grupuri de ştiri, Skype şi pregătire 

individuală cu utilizarea suplimentară a e-mail-ului, telefonului mobil, 

mesajelor. 

Media de vârstă pentru cei 18 participanţi este de 32 de ani (mai 

mult de 40 de ani, 40%; între 22 şi 29 ani, 20% şi între 30 şi 40 de ani, 

40%). 61.5% femei şi 38.5% bărbaţi. Gradul de ocupare a forţei de 

muncă: 85% salariaţi şi 15% şomeri. Statut: 8,5% consilier; 38.5 

profesor de orientare şi 23% studenţi din universităţi; discipline: 

psihopedagogie, psihologie şi pedagogie. Profilul academic: cu diplomă 
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de Master sau student la Master. 

 

Profilul formatorului: Profesor universitar de orientare 

educaţională şi profesională (3 formatori) şi 2 preparatori-formatori 

pentru cadre didactice universitare. Profilul academic: doctor în ştiinţe 

ale educaţiei. Luis Sobrado Fernández, Elena Fernández Rey, Cristina 

Ceinos Sanz şi Rebeca García Murias. 

 

Durata predării şi a învăţării (total 25 de ore) 

Participare directă: 3 ore; formare la distanţă: 7 ore; studiu 

individual: 13 ore; şi a altele: 2 ore; total ore: 25 (1 credit).  

Distribuţia pe activităţi didactice: Prezentări (Power Point): 3 ore; 

evaluare iniţială şi finală: 2 ore; Lucru în echipă: 7 ore şi studiu 

individual: 13 ore. 

 

Materiale, activităţi şi exerciţii 

Resursele utilizate au fost site-uri web ale agenţiilor naţionale şi 

internaţionale: IAEVG, Standarde şi norme canadiene pentru 

practicienii în formarea profesională (CSGCDP), NCDA, ACA, 

Referinţe bibliografie, Chat, Internet, Power Point, telefoane mobile, e-

mail, forum. S-au efectuat exerciţii, autoevaluarea aptitudinilor etice, 

activităţi de corespondenţă, alegerea răspunsurilor, etc. 

 

Dotări, software 

Integrate pentru lucrul pe calculator pe platforma Moodle, cu mai 

multe exerciţii şi resurse TIC cum ar fi: chat, forum-uri, expunerea 

clipurilor video de pe Youtube. 

 

Evaluarea cursanţilor 

Chestionarul de evaluare iniţială a fost comun tuturor 

participanţilor la cursul de formare. Evaluarea finală a modulului a 

constat într-un chestionar cu 22 de puncte şi 4 opţiuni de răspuns (în 

ordine crescătoare, de la cel mai mic până la cel mai mare şi o singură 

întrebare deschisă).  

Punctajul mediu privind organizarea cursului a fost de 3,64 

puncte; conţinutul şi metodologia de predare a fost de 3,59, iar durata şi 

programul a fost de 3,59; acţiunile formatorilor / preparatorilor au fost 

cotate cu 3,62 puncte, iar resursele didactice cu 3,48 puncte. Evaluarea 

medie generală a cursului a fost de 3,77 puncte, iar nota privind 
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satisfacţia generală cu privire la curs a fost de 3,66 puncte. 

Evaluarea modulului a fost completată cu discuţii de grup şi 

dezbatere cu toţi participanţii care au obţinut rezultate similare. S-a 

resimţit nevoie de a avea mai mulţi formatori. 

 

Comentarii, observaţii  

Participanţii la curs au subliniat necesitatea adaptării duratei şi 

numărului participanţilor la calendarul de activităţi (cel puţin o oră 

pentru chat cu cinci participanţi, maxim). De asemenea, au sugerat 

necesitatea standardizării cât mai mult posibil a evaluării obiective 

finale la fiecare modul al cursului, astfel încât să fie similară cu 

evaluarea iniţială, pentru a avea o abordare comună. 

 

 

Curs pilot MELIUS ŞI UNIVERSITATEA CATTOLICA 

MILANO (Italia) 

 

Modul curs pilot Toate modulele. 

Denumirea cursului pilot: Curs pilot de perfecţionare post-universitară 

în orientare la distanţă 

Lider de modul: MELIUS în cooperare cu Universitatea Cattolica, 

Milano 

Datele cursului: 21 martie 2009 - 17 iulie 2009 

Locul desfăşurării: Universitatea Cattolica, Milano 

Obiectivele modului de curs: 

Testare, prin intermediul cursului pilot a modelului de formare, a 

instrumentelor bazate pe TIC şi a platformei dezvoltată în cadrul 

proiectului Competenţe TIC 2, în funcţie de ceea ce s-a avut în vedere 

în propunerea pentru proiect. În plus, a existat intenţia de a se crea 

contacte cu furnizorii de formare la nivel naţional, pentru ca aceştia să 

fie în măsură să integreze formarea în cadrul sistemului lor, în 

conformitate cu abordarea unei viitoarea exploatări a rezultatelor 

proiectului.  

Acordul încheiat cu Universitatea Cattolica din Milano a fost o 

modalitate de a găsi un furnizor de formare profesională, care să 

recunoască procesul educaţional bazat pe credite şi faptul că, astfel de 

credite ar putea fi acceptate şi în cazul altor cursuri de nivel universitar, 

elaborate de către alţi parteneri de proiect (de exemplu, Universitatea 

din Santiago şi UEL). 
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Conţinut (subiecte de studiu) 

Conţinutul cursului a fost cel avut în vedere de profilul e-

practicianului şi modelul aferent de formare profesională incluse în 

programul de mai sus.  

Platforma Moodle a fost concepută în funcţie de acest lucru şi 

conţine toate testele, materialele de curs şi subiectele specifice utilizate 

în timpul şedinţelor de formare. 

 

Metodologie, tehnici şi instrumente 

Acest curs pilot de formare a inclus atât sesiuni faţă în faţă, cât şi 

la distanţă. În unele cazuri, s-a utilizat conexiunea Skype pentru 

participanţii care nu s-au putut deplasa la Milano. În astfel de cazuri s-a 

folosit doar facilitatea audio pentru a nu "supraîncărca" linia de Internet 

şi a îngreuna ascultarea pentru persoanele conectate. Fiecărui element 

de competenţă i s-a dedicat câte un modul de formare.  

Toate şedinţele de formare au constat într-o abordare foarte 

practică, astfel încât s-a pus mai puţin accent pe teorie (mai puţin de 

jumătate din fiecare şedinţă de formare), preferându-se exerciţiile 

interactive. 

În 80% din cazuri a existat o sală de calculatoare disponibilă, 

fiecare participant beneficiind de câte un calculator personal şi 

conexiune la Internet. În acest fel, în timpul exerciţiilor / testelor au fost 

posibile simulări virtuale în Second Life, de exemplu, şi utilizarea 

diferitelor instrumente bazate pe TIC (de exemplu, chat, Skype, forum-

uri, Facebook, etc).  

Cadrele didactice au utilizat spaţiul lor dedicate, pe platforma 

Moodle, pentru a încărca suportul de curs şi exerciţiile. La începutul 

cursului, participanţii şi-au structurat propriile lor portofolii electronice 

pe categorii şi sub-categorii, în conformitate cu programul cursului pilot 

de instruire. 

Înaintea fiecărei şedinţe de formare, participanţii au trebuit să-şi 

autoevalueze competenţele privind respectivul modul de formare, prin 

utilizarea instrumentului de autoevaluare a competenţelor.  

Rezultatele acestor autoevaluări au fost incluse în portofoliul 

electronic ca rezultate ale exerciţiilor efectuate în timpul diferitelor 

şedinţe de formare, precum şi opiniile privind experienţa respectivă. 

 

Profilul cursantului: 10 participanţi provenind din centre publice 



 

 61 

de ocupare a forţei de muncă, universităţi, centre de informare, camere 

de comerţ, având cunoştinţe de limba engleză, experienţă în ceea ce 

priveşte consilierea profesională sau educaţională, precum şi cunoştinţe 

şi competenţe de bază în domeniul TIC. Toţi aceştia răspund de diferite 

servicii de orientare profesională în cadrul organizaţiilor lor şi sunt 

foarte interesaţi de curs din diferite motive. 

 

Profilul formatorului: pentru fiecare modul de formare, s-a 

identificat câte un profesor/ formator din domeniul universitar sau al 

societăţilor private, experţi în respectivul domeniu specific. A mai fost 

şi colaborarea câtorva parteneri ai proiectelor Competenţe TIC 2 şi 

eGOS (conform unei abordări combinate, caracteristică proiectului 

Competenţe TIC 2).  

 Cristina Cogoi, expert în orientare şi coordonator de proiect 

Competenţe TIC 2. 

 Anthony Barnes, consultant pe probleme de cariere şi educaţie, 

formator şi dezvoltator al suporturilor de curs.  

 Simona Benini, consultant pe probleme de cariere şi educaţie şi 

formator. 

 Diego Boerchi, doctor in psihologie socială.  

 Cristina Castelli, formator în orientare profesională.  

 Elena Coello, Agenţia Executivă pentru Educaţie ICT, Comisia 

Europeană.  

 Cristina Nucuta, IT Manager la Primăria Iaşi, România.  

 Stefano Penge, expert în orientare.  

 Maurizio Serafin, expert pe probleme de politici privind forţa de 

muncă.  

 Daniela Villani, doctor în cercetare psihologică.  

 Silvia Zanella, jurnalist, expert în afaceri. 

 

Durata predării şi a învăţării (total 750 de ore) 

Repartizarea timpului de predare învăţare corespunde planului de 

formare (a se vedea capitolul 5). Au fost atribuite 30 de credite 

participanţilor, plus o examinare suplimentară, anterior. 
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Materiale, activităţi şi exerciţii 

Toate suporturile de curs şi exerciţiile sunt disponibile pe 

platforma Moodle.  

 

Dotări, software 

Săli de calculatoare, dotate cu calculator personal şi conexiune la 

Internet, pentru fiecare participant. Utilizarea Second Life, a reţelelor 

sociale precum XING, Facebook, etc.  

 

Evaluare, apreciere 

Înainte de terminarea cursului au fost distribuite chestionare de 

evaluare externă. Evaluarea finală a avut loc în ziua de 17 iulie, la 

sfârşitul cursului pilot. Pentru această evaluare s-au utilizat exerciţii 

ECGC. În plus, au fost analizate portofoliile electronice ale 

participanţilor având în vedere că includeau toate rezultatele şi opiniile 

privind toate şedinţele de formare.  

Înainte de sfârşitul cursului de formare, participanţilor li s-a cerut să 

efectueze din nou un exerciţiu de evaluare a rezultatelor pentru toate 

competenţele, utilizând instrumentul de autoevaluare. În urma acestei 

evaluări s-a constatat o diferenţă semnificativă între competenţele 

existente la începutul cursului şi cele dobândite la terminarea acestuia. 

 

 

Curs pilot PLURIVERSUM (Italia) 

 

Modul curs pilot 1.3 Utilizarea media şi software TIC în procesul de 

orientare pentru a răspunde cerinţelor de învăţare constructivistă ale 

clienţilor  

Denumirea cursului pilot: Orientarea şi noua tehnologie - curs pilot 

Italia Siena 2 

Lider de modul: Centro Studi Pluriversum 

Datele cursului: aprilie - iunie 2009 

Locul desfăşurării: Siena - Italia – Centro Studi Pluriversum 

Obiectivele modului de curs: 

Dezvoltarea competenţelor de selecţie şi utilizare a media şi 

software TIC în procesul de orientare pentru a răspunde nevoilor de 

învăţare constructivistă ale clienţilor. 

Dezvoltarea competenţelor privind crearea activităţilor şi 

resurselor cu ajutorul media şi software TIC care vor oferi asistenţă 
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clienţilor în structurarea şi gestionarea modului lor de gândire şi 

dezvoltare profesională. 

Dezvoltarea competenţelor pentru a permite clienţilor să utilizeze 

media şi software TIC pentru a-i ajuta în structurarea şi gestionarea 

gândirii şi dezvoltării lor profesionale. 

 

Conţinut (subiecte de studiu) 

Cunoaşterea software-urilor adecvate şi a dispozitivelor hardware 

pentru îmbunătăţirea proceselor de orientare (de exemplu, software 

pentru perfecţionarea cunoştinţelor privind profilele locurilor de muncă 

şi autoevaluarea, cât şi alegerea proceselor).  

Selectarea diferitelor instrumente media şi software TIC pentru a 

oferi asistenţă clienţilor în structurarea şi gestionarea gândirii şi 

dezvoltării lor profesionale.  

Cunoaşterea metodologiilor pentru planificarea şi definirea 

activităţilor şi resurselor în scopul îmbunătăţirii proceselor de orientare, 

pentru a răspunde nevoilor constructiviste de învăţare ale clienţilor.  

Dezvoltarea competenţelor de planificare a activităţilor şi 

resurselor cu ajutorul media şi software TIC care vor oferi asistenţă 

clienţilor în structurarea şi gestionarea gândirii şi dezvoltării lor 

profesionale. 

Metodologii şi tehnici de orientare adecvate pentru sprijinirea 

clienţilor în utilizarea instrumentelor TIC specifice, în structurarea şi 

gestionarea gândirii şi dezvoltării lor profesionale. 

Metodologii pentru a media şi a modera utilizarea de către clienţi 

a media şi software TIC. 

Dezvoltarea capacităţii de a lucra atât individual cât şi în grupuri 

mici, prin tehnici, pentru a permite clienţilor să realizeze o învăţare 

online individuală sau planificarea carierei şi a ajuta clienţii să creeze şi 

să menţină un e-portofoliu profesional. 

 

Metodologie, tehnici şi instrumente 

În vederea atingerii rezultatelor învăţării, experţii Pluriversum au 

folosit o gamă largă de metode, cum ar fi învăţarea prin cooperare, 

realizarea de proiecte, învăţarea în grupuri mici şi prelegeri. 

La cursul pilot au participat 13 cursanţi. Toţi participanţii aveau 

experienţă în domeniu lucrând în cadrul serviciilor de ocupare a forţei 

de muncă şi formare profesională din Toscana. 

La cursul pilot de formare din Siena "Orientarea şi noua 
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tehnologie" au participat cinci formatori şi doi preparatori. Toţi aveau 

experienţă în consiliere privind orientarea profesională şi formarea 

practicienilor. Lista de mai jos indică funcţia şi contextele în care 

aceştia îşi desfăşoară activitatea:  

 Giovanni Bonaiuti, cercetător, Universitatea din Florenţa  

 Alessandro Campi, Expert în procesul de învăţare la distanţă, 

Laboratoarele Giunti  

 Giulio Iannis, Managing Director la Centro Studi Pluriversum  

 Maurizio Serafin, expert în formare, lider de proiect la Centro Studi 

Pluriversum  

 Stefania Tomaroli, formator (preparator) în orientare profesională 

 

Durata predării şi a învăţării (total 75 de ore) 

Teorie, 15 ore; grupuri de lucru, 12 ore; învăţământ la distanţă, 

18 ore; lucru individual, 30 de ore. 

Materiale, activităţi şi exerciţii: Broşură, exerciţii şi activităţi 

disponibile pe platforma Moodle.  

Dotări, software: Sala de clasă a fost dotată cu calculator, 

videopin, conexiune la Internet şi alte materiale didactice. De asemenea, 

grupul a putut folosi şi noul software Sorprendo bazat pe o metodologie 

constructivistă şi produs de Cascaid ltd. 

 

Evaluarea cursanţilor 

Feedback privind prezentarea generală a instrumentelor de lucru 

Participanţii au apreciat aspectul instrumentelor de lucru. 

Prezentările au avut o interfaţă prietenoasă, chiar dacă instrucţiunile 

pentru câteva dintre instrumente ar fi putut fi mai bine explicate pentru 

a le permite participanţilor să le utilizeze într-un mod mai eficient.  

Feedback privind cadrul general al cursului "Orientarea şi noua 

tehnologie"  

Cei mai mulţi dintre participanţi au fost încântaţi să poată 

identifica în mod clar diferitele instrumente. Au considerat ca fiind 

semnificativ şi util să primească documente explicative pentru fiecare 

dintre ele, care au favorizat o învăţare profundă. În opinia acestora, 

instrumentele cele mai utile în procesul de orientare sunt: bazele de 

date, Facebook, Skype, SMS, telefonul. Au însă îndoieli cu privire la 

gradul de utilizare şi accesibilitatea: Second Life, video-conferinţelor şi 

programei video de studiu.  



 

 65 

În privinţa structurii cursului de formare, ar dori să aibă mai mult 

timp pentru a studia documentele şi a discuta unii cu alţii despre 

legătura dintre diferitele instrumente şi activitatea lor de zi cu zi.  

Datorită unui chestionar specific, Centro Studi Pluriversum a 

încercat să afle şi ceea ce au simţit şi gândit participanţii. Rezumând 

rezultatele, putem afirma că, participanţii au fost surprinşi de potenţialul 

de dezvoltare şi evoluţie pe care TIC îl poate oferi în cadrul procesului 

de orientare. 

S-au amuzat, au fost curioşi şi uimiţi să cunoască potenţialul 

acestor noi tehnologii. Uneori, s-au simţit derutaţi de numărul mare de 

soluţii posibile şi de lipsa de încredere cu privire la aceste noi media. În 

ciuda acestui fapt, ei sunt de acord că, TIC a adus schimbări de la care 

nu ne mai putem întoarce înapoi. 

La sfârşitul chestionarului, participanţii trebuiau să evalueze 

propriile competenţe în ceea ce priveşte temele principale de studiu. 

Înaintea cursului şi la sfârşitul acestuia, participanţii au trebuit să indice 

pe o scară de la 1 la 5 competenţele lor cu privire la fiecare subiect,. 

(Rezultate medii +1.1)  

 

Instrumentul de evaluare a competenţelor  

Opinia generală despre instrumentul de evaluare a competenţelor 

este că, acesta permite o evaluare specifică a competenţelor. Întrebările 

se potrivesc situaţiilor practice. Pe de altă parte, nu este foarte uşor a 

salva rezultatele şi de a naviga prin sub-categorii.  

E-Portofoliu  

În teorie, instrumentul este foarte util, dar participanţii nu au 

putut să-l acceseze cu uşurinţă, motiv pentru care nu au continuat a-l 

folosi.  

Comunicare şi colaborare  

Forum-ul este un instrument foarte util pentru schimbul de idei, 

deşi nu foarte utilizat pe perioada formării. Singura problemă este că, 

lucrul în virtual determină pierderea impactului vizual şi personal cu cei 

cu care se vorbeşte. 
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Curs pilot INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

(România) 

 

Modul curs pilot: 1.1 Utilizarea media şi software TIC în procesul de 

orientare pentru a răspunde cerinţelor de informare ale clienţilor, 

inclusiv componentele din modulele 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2. conform 

interesului manifestat de cursanţi.  

Denumirea cursului pilot: Competenţe TIC pentru practicienii din 

sistemele de învăţare permanentă. 

Lider de modul: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Datele cursului: 18-20 martie, sesiuni faţă în faţă; 23 martie - 19 aprilie 

2009, sesiuni la distanţă 

Locul desfăşurării: Colegiul Economic Viilor, Bucureşti 

Obiective: 

 dezvoltarea cunoştinţelor privind media şi software TIC utilizat în 

procesul de orientare şi consiliere; 

 dezvoltarea unor competenţe în aplicarea media şi software TIC în 

procesul de orientare şi consiliere; 

 dezvoltarea gândirii critice în selectarea şi planificarea utilizării 

adecvate a TIC în procesul de orientare şi consiliere. 

 

Conţinut (subiecte de studiu) 

 Rolul consilierului/ profesorului într-o societate bazată pe 

cunoaştere, paradigma învăţării centrată pe cursant; 

 Competenţele de utilizare şi gestionare a site-ului; 

 Instrumente TIC în dezvoltarea carierei (e-mail, chat, forum, blog). 

 

Metodologie, tehnici şi instrumente 

Cursul de formare a avut două componente: un seminar de 3 zile, 

faţă în faţă (18-20 martie) şi formare la distanţă de 4 săptămâni (23 

martie - 19 aprilie). Seminarul faţă în faţă a avut loc într-un laborator de 

informatică AEL, complet echipat cu calculatoare de ultimă generaţie, 

conexiune la Internet, videoproiector, laptop, flipchart. Metodele 

folosite au inclus: prezentare PowerPoint, discuţii, hărţi conceptuale, 

brainstorming, studiu de caz, jocuri de rol, simulare, lucru în echipă, 

interviu şi analiză critică. 
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Profilul cursantului: Consilieri şcolari, inspectori şcolari, profesori de 

diferite materii, formatori, manageri ai centrelor de consiliere, consilieri 

de carieră, specialişti în resurse umane. 

Formatori:  

 Prof. Univ. Dr. Eugen Noveanu - Universitatea din Bucureşti, 

Instruirea asistată de calculator; 

 Formator în Informare şi Consiliere Carieră - Marcela Claudia 

Călineci; 

 Formator în Informare şi Consiliere Carieră, Consiliere la distanţă - 

Mihaela Chiru Laroche. 

 

Durata predării şi a învăţării (total 24 de ore) 

Sesiunile faţă în faţă au durat trei zile, opt ore pe zi, însumând un 

total de 24 de ore de formare, concentrându-se atât asupra aspectelor 

teoretice, cât şi practice de utilizare a TIC în cadrul serviciilor de 

învăţare permanentă. Sesiunea la distanţă a durat patru săptămâni, 

bazată pe studiul individual şi a fost destinată testării instrumentelor 

dezvoltate în domeniul TIC (instrument de autoevaluare a 

competenţelor, e-portofoliu, e-profil standard şi forumul de 

comunicare). 

 

Materiale, activităţi şi exerciţii 

Fişe de lucru, prezentări PowerPoint, jocuri de rol, lucru in 

echipa, "Laleaua", "Portrete, portrete", "Un site Internet atrăgător", "De 

ce TIC?", " Diagnostic TIC ". 

 

Evaluare, apreciere 

Instrumentele sunt apreciate pozitiv, cu precădere: aspectul grafic 

este atractiv şi bine conceput, instrucţiunile de folosire a instrumentelor 

sunt utile şi clare, meniul este clar şi uşor de utilizat, acestea sunt 

considerate necesare pentru activitatea unui consilier şcolar şi ar putea 

constitui o arhivă comună. Rămâne încă loc pentru îmbunătăţiri în ceea 

ce priveşte organizarea portofoliului.  

Instrumentul de evaluare a competenţelor: Acesta permite 

identificarea nevoilor personale şi a competenţelor într-un mod obiectiv, 

este precis, uşor de utilizat, bine structurat şi expresiv. Cu toate acestea, 

unii dintre participanţi au avut nevoie de instrucţiuni. 

Cadrul de formare: Este considerat foarte util, resursele de 

formare şi materialele au fost adecvate pentru dobândirea noilor 
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competenţe necesare în consiliere şi oferă o oportunitate de a testa 

competenţele TIC în domeniul orientării.  

E-portofoliu: Portofoliul online permite o planificare foarte bună 

a învăţării personale şi ajută la planificarea, stimularea şi evaluarea 

acesteia, fiind uşor de utilizat. Materialele auxiliare ale portofoliului 

online ar putea fi mai numeroase.  

Comunicare şi colaborare: Forum-ul de discuţii permite o bună 

colaborare între practicienii din cadrul grupului, facilitarea dezvoltării 

personale şi profesionale, cu beneficii reale pentru activitatea curentă şi 

nu în ultimul rând, pentru clienţi. Este foarte util, dar schimbul de 

resurse cu alţi colegi a fost limitat. S-ar putea îmbunătăţi prin adăugarea 

altor mijloace de comunicare, cât şi prin sporirea nivelului de 

participare. 
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CAPITOLUL 6 Sinergii şi Exploatare 
 

 

Cristina Cogoi, Anthony Barnes şi A.G. Watts 

 

 

În cadrul tuturor proiectelor de colaborare finanţate de Uniunea 

Europeană, o importanţă tot mai mare este acordată "valorii adăugate", 

înţeleasă în două moduri, primul fiind stabilirea unor sinergii cu alte 

proiecte conexe, iar cel de-al doilea se referă la acordarea unei atenţii 

deosebite "exploatării": de exemplu, căutarea schimbărilor intervenite 

în politici şi practici, pe baza activităţii desfăşurate în cadrul proiectului. 

Aceasta se adaugă accentului clasic care se pune pe difuzare - 

transmiterea informaţiilor despre proiect şi despre rezultatele acestuia – 

oferind, în mod eficient, un avantaj conex rezultatelor obţinute.  

Aceste două aspecte sunt abordate în mod strategic în cadrul noii 

Reţele Europene de Politici privind orientarea profesională continuă, ca 

temă a unuia dintre cele două grupuri de lucru. Reţelei i s-a acordat un 

statut şi o funcţie oficială conform noii Rezoluţii a Consiliului privind 

mai buna integrare a orientării profesionale continue în cadrul 

strategiilor de învăţare permanentă, aprobată de Consiliul Uniunii 

Europene, la data de 21 noiembrie 2008 

(http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/10

4236.pdf). Tema unuia dintre cele două grupuri de lucru din cadrul 

Reţelei este reprezentată de sinergia între proiectele finanţate de UE. Un 

obiectiv declarat al Grupului operativ este de a crea un impact mai 

puternic al acestui tip de proiecte asupra politicilor publice, atât la nivel 

naţional cât şi la nivel european. În cadrul proiectului Competenţe TIC 

2 s-a acordat atenţie, în mod sistematic, ambelor aspecte.  

 

Sinergii  

În ceea ce priveşte sinergiile cu alte proiecte finanţate de UE, 

proiectul a realizat o distincţie utilă între trei niveluri posibile ale unor 

astfel de legături:  

• Referinţele încrucişate – în cazul în care fiecare proiect 
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demonstrează gradul de conştientizare faţă de un alt proiect şi face 

trimitere la acesta, dacă este cazul.  

• Cooperarea - în cazul în care proiectul permite luarea în 

considerare a rezultatului celuilalt proiect.  

• Interacţionare - în cazul în care proiectele încearcă să 

influenţeze reciproc gândirea conceptuală şi să ajungă la o poziţie 

comună în privinţa principalelor probleme conceptuale.  

A existat probabilitatea solicitării unui acord scris cu privire la 

cooperare şi a unei declaraţii comune referitor la interacţionare. 

În scopul stabilirii unor legături de acest gen au fost identificate 

patru astfel de proiecte:  

Proiect EAS (European Accreditation Scheme for Career 

Guidance Practitioners /Sistemul european de acreditare a practicienilor 

din domeniul orientării profesionale) www.corep.it /EAS/home.htm, 

EAS, 2008. 

Proiectul ECGC (European Career Guidance Certificat/Certificat 

european în domeniul orientării profesionale), www.ecgc.at.  

Proiectul NICEC, finanţat de către CEDEFOP, privind modurile 

de calificare şi competenţele necesare pentru consilierii de orientare 

profesională (CEDEFOP, 2009).  

Proiectul e-GOS (servicii de e-orientare şi e-guvernare), 

(www.egos-cip.eu), finanţat conform Programului-cadru pentru 

competitivitate şi inovare.  

Proiectul European Accreditation Scheme for Career Guidance 

Practitioners /Sistemul european de acreditare a practicienilor din 

domeniul orientării profesionale (2006-08) a reunit 40 de organizaţii/ 

asociaţii, în scopul îmbunătăţirii calificărilor profesionale şi identificării 

standardelor ocupaţionale minimale pentru practicienii de orientare. 

Proiectul a identificat o serie de competenţe de evaluare care au fost 

comune pentru toate sarcinile pe care un practician trebuie să şi le 

asume, printre care şi "utilizarea TIC în scopul orientării profesionale". 

Această abordare privind introducerea utilizării TIC în toate activităţile 

de orientare este în concordanţă cu metodologia Competenţelor TIC 2. 

Detaliile suplimentare furnizate de cadrul de competenţă al proiectului 

Competenţe TIC 2 permite furnizorilor de formare profesională 

conceperea unui program extins de învăţare la nivel profesional şi 

activităţi de dezvoltare pentru practicienii din domeniul orientării. 

 

Proiectul European Career Guidance Certificat/Certificat 
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european în domeniul orientării profesionale (ECGC) (2007-09) 

include zece parteneri şi este condus de Melius, coordonatorul 

proiectului Competenţe TIC 2. Scopul propus este acela de a dezvolta 

un sistem de certificare standardizat şi transferabil la nivel internaţional 

pentru practicanţii de orientare. În realizarea acestui proiect, partenerii 

ECGC s-au bazat pe proiectul MEVOC şi pe proiectele Competenţe 

TIC 1 şi respectiv 2.  

Raportul NICEC (Profesionalizing Career Guidance: 

Practitioner Competences and Qualification Routes in Europe) privind 

Profesionalizarea orientării în carieră: competenţele practicianului şi 

traseele de calificare în Europa (CEDEFOP, 2009) propune un cadru 

de competenţe care ar putea fi utilizat în mod flexibil pentru a obţine o 

mai mare coerenţă în formarea destinată personalului respectiv. În 

conformitate cu abordarea EAS, acest raport identifică capacitatea de a 

utiliza tehnologiile informaţiei şi ale comunicării ca fiind una dintre cele 

şase competenţe fundamentale. Cursanţii şi formatorii, precum şi 

evaluatorii sunt capabili să identifice modalităţi prin care TIC ar putea fi 

folosite pentru a demonstra performanţa interacţiunii altui client şi 

susţinerea competenţelor. Cadrul Competenţelor TIC 2 completează 

foarte bine această abordare. Într-un fel, perspectiva se inversează 

printr-o concentrare mai explicită asupra competenţelor TIC aplicate, 

necesare a transforma practica orientării profesionale. Astfel, se pune în 

prim plan utilizarea TIC pentru a susţine dezvoltarea e-orientării şi a 

soluţiilor mixte de orientare profesională.  

Proiectul a e-GOS (2008-11) implică 22 de organizaţii partenere 

din patru ţări, având drept scop oferirea e-orientării clienţilor de toate 

vârstele, direct la ei acasă, prin intermediul Internet-ului, precum şi de 

la cabinele interioare şi exterioare din centrele publice şi în zonele 

îndepărtate. E-practicienii din domeniul orientării vor fi instruiţi prin 

utilizarea cadrului Competenţelor TIC 2, a instrumentului de 

autoevaluare, a e-portofoliului şi a platformei e-learning.  

Prin urmare, în cele mai multe dintre aceste cazuri, există dovezi 

nu numai de referinţe încrucişate, dar şi de cooperare şi interacţionare.  

 

Exploatare  

În principiu, "exploatarea" abordează două aspecte distincte:  

• Caracterul durabil: asigurarea că, activitatea proiectului poate fi 

susţinută în ţările partenere şi după încheierea acestuia.  

• Caracterul transferabil: asigurarea că, beneficiile proiectului pot 
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fi transferate în alte ţări europene.  

În ceea ce priveşte caracterul durabil, se poate face mai departe o 

distincţie importantă între:  

• Menţinere: susţinerea modulelor testate în cadrul cursurilor de 

formare.  

• Multiplicare: asigurarea că, activitatea desfăşurată în cadrul 

proiectului este adoptată şi de alţi furnizori de formare profesională.  

• Integrare: asigurarea că, activitatea desfăşurată în cadrul 

proiectului se reflectă în standardele profesionale importante, în 

structurile de acreditare, etc. 

Referitor la menţinere, toţi partenerii de proiect au planuri de 

susţinere a programelor de formare ale acestora. De exemplu:  

• Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (România) va utiliza 

materialele de formare elaborate cu ocazia fazei pilot, în cadrul 

cursurilor de formare continuă oferite de Institut la nivel naţional în 

colaborare cu alţi furnizori de formare.  

• Centro Studi Pluriversum (Italia) foloseşte în prezent sistemul 

Moodle pentru formarea practicienilor din domeniul orientării. 

Modulele de formare pentru Competenţele TIC 2 vor fi integrate în 

această ofertă de formare.  

• Universitatea East London (Marea Britanie) va include o parte 

din cadrul de formare în programul pentru obţinerea Diplomei de studii 

postuniversitare în domeniul orientării profesionale, începând cu 2009.  

• FOREM (Spania) aplică deja cursul pilot ca parte sau modul 

pentru e-cursuri în domeniul practicării orientării profesionale şi cursuri 

online de pregătire.  

 

Există, de asemenea, planuri de a menţine platforma open source 

a proiectului. La sfârşitul proiectului platforma urmează să fie găzduită 

de către partenerul Melius SRL (Italia).  

În privinţa multiplicării, s-au luat câteva măsuri pentru a se 

asigura că formarea va fi continuată prin furnizorii de formare, la nivel 

local/ naţional: 

• Melius SRL (Italia) a realizat un acord cu Universitatea 

Cattolica / Unitatea CROSS din Milano (Italia) pentru un curs post-

universitar în e-orientare, începând cu luna ianuarie 2010.  

• Centro Studi Pluriversum (Italia) a creat un parteneriat cu 

editorul Trio, platformă publică de e-learning din regiunea Toscana, 

pentru a dezvolta noi instrumente de formare şi orientare profesională.  



 

 73 

• Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (România) a făcut lobby 

pentru includerea cadrul de formare pilotat ca un curs la nivel de 

master.  

În ceea ce priveşte integrarea, de asemenea s-au făcut planuri, în 

special:  

• Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (România) a prezentat la Casa 

Corpului Didactic din Bucureşti, modalitatea de formare profesională 

pentru a include în oferta curentă de formare a centrului un curs pentru 

formarea continuă a profesorilor din învăţământul gimnazial.  

• Universitatea East London (Marea Britanie) va continua 

legătura cu ENTO şi ICG.  

 

În privinţa caracterului transferabil:  

• Transferul se va realiza prin link-uri stabilite cu proiectul de e-

GOS (a se vedea mai sus). Astfel, în septembrie 2009, partenerii din 

cadrul proiectului e-GOS vor începe formarea specifică în e-orientare, 

în Bulgaria (în reţeaua iCentres, www.icentres.net), precum şi în Islanda 

(la Universitatea din Islanda, http://www2 . hi.is).  

• Lista de competenţe TIC având legătură cu Competenţele TIC 2 

si modelul de formare au constituit baza unui proiect privind Transferul 

inovaţiei în Turcia ("Elaborarea şi oferta de servicii inovatoare TIC de 

orientare profesională" - Ref. 2009-TR1-LEO05-08657) care a fost 

recent aprobat în cadrul Programului CE de învăţare continuă. Melius 

SRL (Italia) va sprijini transferul la nivel naţional. 
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CAPITOLUL 7 Concluzii şi Recomandări 
 

 

Petre Botnariuc, Barbara Busi, Cristina Cogoi, Marina 

Silverii, Luminiţa Tasica 

  

 

Rezultatele proiectului sunt materializate într-un set coerent şi 

integrat de instrumente destinate dezvoltării profesionale a 

competenţelor TIC ale practicienilor de învăţare permanentă. Acestea 

includ un plan revizuit al competenţelor de e-orientare; anchete privind 

contextul naţional de utilizare a TIC în orientare şi recomandări pentru 

punerea în aplicare a noilor instrumente şi formării profesionale; 

profilul e-practicianului destinat explorării prin intermediul unei 

platforme open source adresate practicienilor din toate sistemele de 

învăţare permanentă; un instrument online pentru autoevaluarea 

competenţelor şi e-portofoliul.  

Instrumentele online, elaborate de proiect (ex. profilul 

practicianului online, e-portofoliu, instrument de autoevaluare online a 

competenţelor, platforma Moodle) sunt validate prin intermediul 

cursurilor pilot organizate şi au un bun potenţial de exploatare, fiind 

disponibile în toate limbile ţărilor partenere, inclusiv în limba engleză. 

Aceste instrumente s-au dovedit benefice pentru toate grupurile-ţintă 

avute în vedere.  

Rezultatele evaluării indică faptul că, proiectul a creat în ţările 

partenere contextul pentru dezvoltarea în continuare a serviciilor de e-

orientare. În special, impactul pe termen scurt a fost instruirea şi 

orientarea prin TIC, realizată de personal competent şi integrarea 

inovării, cu privire la ceea ce-i interesa pe participanţii la cursurile pilot. 

Pe termen mediu şi lung, ar putea contribui la o reducere a costurilor de 

gestionare a serviciilor de învăţare permanentă şi la o îmbunătăţire a 

accesului beneficiarilor finali la aceste servicii.  

Feedback-ul evaluării sugerează că, rezultatele obţinute şi 

soluţiile propuse sunt viabile şi relevante atât la nivelul ţărilor partenere 

cât şi la un nivel transnaţional mai extins. În special, planul şi modelul 
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de formare sunt suficient de flexibile pentru a fi adaptate la contextul 

altor ţări/ sectoare şi posedă un potenţial considerabil pentru a fi 

susţinute pe termen scurt şi mediu de resursele proprii ale partenerilor şi 

ale respectivelor părţi interesate. Acest lucru este dovedit de planurile 

de exploatare ale partenerilor, ale căror exemple au fost incluse în 

Capitolul 6.  

Pentru a satisface această cerere, rezultatele proiectului au fost de 

asemenea concepute în mod integrat şi interdependent. Astfel, 

competenţele TIC de orientare, corespund în format online profilului e-

practicianului. Platforma Moodle, pe care se bazează, găzduieşte 

instrumentele de autoevaluare online, precum şi un instrument interactiv 

(a se vedea capitolul 3).  

Activitatea foarte complexă, inovatoare şi de dezvoltare a fost 

realizată prin intermediul grupurilor de lucru specifice. Cea mai bună 

utilizare a tehnologiei a fost folosită pentru a completa şedinţele de 

parteneriat faţă în faţă cu cele la distanţă, atât sincrone cât şi asincrone 

(ex. Skype, forum de discuţii şi e-mail).  

Acest capitol îşi propune să prezinte o evaluare generală a 

rezultatelor proiectului, pentru a oferi recomandări în scopul:  

- valorificării aspectelor importante ale tuturor rezultatelor 

obţinute;  

- sublinierii avantajelor ce pot fi obţinute prin astfel de rezultate;  

- identificării actorilor interesaţi să le folosească.  

 

 

Principalele rezultate 

 

Prezentare generală a contextelor naţionale  

Studiul efectuat pe actori interesaţi la nivel naţional şi 

transnaţional a ajutat procesul de adaptare şi de inovare a rezultatelor 

proiectului. În special, acesta a furnizat informaţii cu privire la 

obstacolele existente la nivel naţional care ar fi putut împiedica 

exploatarea şi integrarea rezultatelor după încheierea proiectului. 

Studiul s-a concentrat pe feedback-ul acestora cu privire la exploatarea 

şi dezvoltarea rezultatelor din proiectul respectiv, informaţiile privind 

noua hartă de competenţe, posibile oportunităţi şi bariere în punerea în 

aplicare a rezultatelor aşteptate, contextul naţional şi internaţional, etc  

Studiul ar putea fi folosit de către factorii de decizie, precum şi de 

Comisia Europeană, pentru o mai bună înţelegere a situaţiei în Europa, 
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în ceea ce priveşte utilizarea TIC în serviciile de orientare, nevoile de 

formare ale practicienilor de orientare şi din sistemele de educaţie 

permanentă, obstacolele care stau în continuare în calea dezvoltării 

necesare şi în implementarea TIC în domeniul orientării profesionale.  

 

Versiune revizuită a hărţii competenţelor tic privind orientarea 

profesională 

Versiunea revizuită a hărţii a avut ca punct de plecare harta 

elaborată în cadrul proiectului Competenţe TIC 1. Acea primă versiune 

s-a bazat pe o matrice care încorpora următoarele elemente: şapte teme 

de orientare ale cercetării IAEVG / AIOSP (Repetto şi colab. (2003), 

Competenţe internaţionale pentru practicienii din domeniul orientării 

educaţionale şi vocaţionale IAEVG/AIOSP.), trei tipuri de abordare ale 

practicienilor de orientare în utilizarea TIC în scopul orientării, opt 

instrumente TIC. Această abordare a condus la realizarea unei hărţi de 

competenţe TIC privind orientarea, cu alte cuvinte, competenţe 

specifice pentru practicienii ce utilizează instrumente TIC în activităţile 

lor de orientare a clienţilor.  

Cu toate acestea, din motive de concentrare pe nevoile 

utilizatorului, această distincţie între diferite tehnici (web site, e-mail, 

chat, forumuri, etc) a fost abandonată, iar noua versiune a fost adaptată 

în concordanţă cu acestea şi transferată pe formatul online (profil e-

practicant).  

Noua hartă reprezintă, prin urmare, revizuirea şi extinderea celei 

vechi din punct de vedere al conţinutului, ca o integrare a 

instrumentelor TIC utilizate în scopul reproducerii contextului real de 

lucru al unui e-practician. A fost un obiectiv extrem de ambiţios care a 

presupus o activitate complexă. De fapt, înainte de a obţine versiunea 

revizuită a hărţii, s-a realizat o muncă suplimentară de simplificare, 

integrare şi actualizare a hărţii anterioare de competenţe (de exemplu, 

bazată pe cele 3 dimensiuni identificate: utilizare ca o resursă sau ca un 

mediu, gama de instrumente TIC, sarcinile IAEVG).  

Tendinţa actuală a tehnologiilor convergente (ex. dezvoltarea 

tehnologiei Internet din tehnologiile clasice "web 1.0 la Web 2.0" şi în 

prezent la Web 3.0) necesită o schimbare a focalizării, de la tehnica 

concretă la un mod generic de utilizare.  

Noua hartă ar putea reprezenta un instrument de reflecţie pentru 

practicienii din domeniul orientării, pentru o mai bună înţelegere a 

nevoilor lor de formare şi completare a profilului lor profesional. De 
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asemenea, este un instrument flexibil care poate fi periodic actualizat 

funcţie de evoluţia tehnologiilor, noile nevoi ale practicienilor de 

orientare, dar şi de nevoile clienţilor.  

 

Modelul de formare  

Formarea constă în 30 de module de formare, fiecare însumând 

25 de ore de studiu, echivalând cu 1 credit ECTS, cu o durată totală de 

750 de ore, respectiv un total de 30 de credite. Este conceput ca un 

model flexibil, care să ofere dobândirea diferitelor niveluri de acreditare 

şi formarea necesară corespunzătoare competenţelor pe care practicienii 

nu le posedă. A fost proiectat, ţinându-se cont de posibilitatea de 

transferabilitate a modelului în alte ţări şi de caracteristicile organizării. 

Modelul de formare porneşte de la harta de competenţe revizuită, 

precum şi de la modelul de formare a Competenţelor TIC 2. 

Parteneriatul a elaborat un ghid didactic specific care sprijină realizarea 

cursurilor pilot de formare, în fiecare ţară parteneră.  

Modelul de formare ar putea servi drept suport formatorilor din 

domeniul orientării profesionale şi factorilor de decizie în procesul de 

integrare a cadrului de formare în oferta curentă de formare, în ceea ce 

priveşte utilizarea TIC în scopul orientării profesionale.  

 

Platforma open source 

Platforma web activată de parteneriat prin utilizarea Moodle open 

source a reprezentat un mediu comun de învăţare asistată de calculator 

pentru toate cursurile pilot din cele patru ţări participante la proiect.  

A reprezentat o alegere foarte adecvată pentru a răspunde 

exigenţelor proiectului. În special, platforma a demonstrat capacitatea 

flexibilitatea sa ca mediu virtual pentru cursurile pilot. Partenerii au 

utilizat platforma pentru gestionarea cursului, cu precădere pentru 

activităţile la distanţă.  

Utilizatorii au considerat platforma ca având un caracter 

prietenos faţă de utilizator, uşor de navigat şi intuitivă, iar formatorii au 

apreciat flexibilitatea şi adaptabilitatea acesteia precum şi posibilitatea 

de personalizare oferită.  

Platforma open source menţinută şi după încheierea proiectului ar 

putea constitui un context de învăţare virtual la dispoziţia formatorilor 

dar şi a practicienilor de orientare profesională, în practica de zi cu zi cu 

utilizatorii.  
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Instrument de autoevaluare online a competenţelor  

Feedback-ul primit de la participanţi indică faptul că, întrebările 

specifice şi răspunsurile pentru fiecare competenţă în parte sunt 

adecvate, conducând la o evaluare obiectivă a nivelului lor real de 

competenţe. Instrumentul de autoevaluare online a competenţelor a 

ajutat e-practicienii să-şi configureze modul de abordare a formării 

funcţie de rezultatele obţinute. Cursurile pilot la nivel naţional au fost în 

mare măsură personalizate după nevoile reale de învăţare ale 

practicienilor.  

Un efect secundar important al utilizării instrumentului de 

autoevaluare online a competenţelor constă în sensibilizarea opiniei 

publice cu privire la posibila utilizare a anumitor instrumente bazate pe 

TIC în domeniul orientării, care nu au mai fost folosite înainte. Având 

în vedere că, exemplele privind instrumentul de autoevaluare online a 

competenţelor sunt uneori prea dificile sau prea simple, pe viitor se 

impune o echilibrare a acestora, pornind treptat, de la cel mai simplu 

exemplu până la cel mai complicat.  

Instrumentul de evaluare a competenţelor s-a dovedit a fi 

proiectat în mod realist. De fapt, pentru a avea oficial dreptul de 

certificare sau acreditare, va fi necesară interacţiunea cu un evaluator 

extern (la distanţă).  

Similar platformei web şi e-portofoliului, instrumentul de 

autoevaluare online a competenţelor ar putea fi un suport strategic 

pentru formatorii din domeniul orientării profesionale, în vederea 

identificării nevoilor de competenţe ale practicienilor de orientare şi 

pentru eficientizarea cursurilor de formare, care sunt în concordanţă cu 

aceste nevoi. La fel ca harta revizuită, acest instrument ar putea fi 

folosit direct de către practicienii de orientare pentru a identifica nevoile 

acestora de formare şi completarea propriului profil profesional.  

 

Portofoliul online 

E-portofoliul s-a dorit a fi un instrument foarte flexibil şi 

personalizabil introdus pentru a asigura, pe durata formării, un 

instrument care să permită centralizarea cu uşurinţă a tuturor 

rezultatelor personale relevante ale unui participant (CV-ul, rezultatele 

testelor, rezultatele obţinute în cadrul unui anumit modul etc). Mulţi 

dintre participanţi au întâmpinat dificultăţi în utilizarea şi înţelegerea cu 

adevărat a scopului acestuia. În consecinţă, în cele din urmă l-au 

considerat doar ca un instrument obligatoriu, dar nu au avut o abordare 
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mai profundă în utilizarea acestuia. 

O versiune revizuită (în special pentru utilizare onlinie) a e-

portofoliului ar putea fi folosită drept instrument de sprijin pentru 

practicienii de orientare, atunci când lucrează cu utilizatorii. De 

asemenea, ar putea constitui şi un instrument de învăţare pentru 

formatori. În cele din urmă, ar putea fi utilizat direct de către 

practicienii de orientare pentru o mai bună gestionare a CV-urilor 

proprii şi prezentarea acestora online. 

 

Cursurile pilot la nivel naţional 

Cursurile pilot au reprezentat canalul prin care diferitele rezultate 

ale proiectului (de exemplu, platforma Moodle, profil e-practicianului, 

e-portofoliul, instrumentul de autoevaluare online a competenţelor, 

modelul de formare) au fost testate, îmbunătăţite şi validate în 

versiunile lor finale. 

Cu toate acestea, cursurile pilot au oferit sugestii transversale, 

care sunt foarte utile pentru furnizorii de formare profesională, părţile 

interesate şi Comisia Europeană. De exemplu, în unele cazuri, lipsa de 

experienţă a formatorilor în domeniul proiectului (fiind foarte inovator) 

a făcut mai dificilă asigurarea unui nivel corespunzător de participare a 

e-practicienilor. Profilul flexibil al e-practicianului a permis elaborarea 

unei programe de formare adaptată şi mai scurtă, ţinându-se cont de 

cerinţele specifice ale contextelor naţionale, caracterul organizaţiilor de 

formare şi nevoile de formare ale practicienilor din sistemele de 

educaţie permanentă. 

În plus, ghidul didactic elaborat în cadrul proiectului nu a oferit, 

în unele cazuri, un feedback suficient, în vederea realizării formării. În 

scopul perfecţionării, pe viitor va fi necesară o activitate detaliată 

referitoare la acest instrument. 

Rezultatele cursurilor pilot la nivel naţional ar putea constitui un 

punct de referinţă interesant pentru cei care doresc să experimenteze 

formatul mixt de formare propus. De asemenea, Comisia Europeană ar 

putea utiliza acest format dacă este interesată să propună iniţiative 

europene în domeniul pus în discuţie. 

 

Recomandări 

Pe durata desfăşurării proiectului, partenerii au avut o mulţime de 

iniţiative pentru a facilita o bună difuzare şi exploatare a rezultatelor 

obţinute, precum şi a implica beneficiarii în definirea acestora. 
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Activităţile din cadrul proiectului au avut o largă răspândire în rândul 

practicienilor şi părţilor interesate din reţelele naţionale ale ţărilor 

participante cât şi în rândul publicului mai larg, la nivel internaţional. 

Au fost implementate mijloace eficiente de asigurare a sustenabilităţii 

ca de pildă, integrarea cadrului de formare profesională în oferta curentă 

de formare a unor instituţii de învăţământ. Efectul sinergic s-a realizat 

deja (a se vedea capitolul 6). 

În viitor, se vor putea întreprinde acţiuni pentru a se intensifica 

impactul rezultatelor acestui proiect. Aceste recomandări se adresează, 

cu precădere, factorilor de decizie politică şi furnizorilor de formare 

profesională din ţările partenere, precum şi din alte ţări europene: 

 asigurarea unei difuzări a rezultatelor mai extinse; 

 integrarea hărţii revizuite în prevederile politicilor privind formarea 

iniţială şi continuă pentru practicienii de orientare; 

 sprijinirea urmăririi iniţiativelor proiectului, cum ar fi, de exemplu, 

realizarea unui nou proiect bazat pe formarea iniţială şi continuă a 

practicienilor de orientare provenind şi din alte ţări europene; 

 promovarea acordurilor bilaterale în scopul efectuării unor cursuri 

de formare autofinanţate/cu finanţare de piaţă, la diferite niveluri; 

 îmbunătăţirea gradului de utilizare online a instrumentelor bazate pe 

TIC funcţie de rezultatele de evaluare a proiectului (de exemplu, e-

portofoliu, instrument de autoevaluare online a competenţelor); 

 Comisia Europeană ar putea sugera sinergii cu proiecte similare, în 

timpul fazei de evaluare şi aprobare a proiectului finanţat prin 

programul LLP; 

 extinderea colaborării în cadrul echipelor interdisciplinare (experţi 

în domeniul orientării profesionale şi dezvoltatori de software) 

pentru a sprijini dezvoltarea în continuare a instrumentelor TIC, 

adaptate şi adecvate nevoilor clienţilor şi procesului de orientare 

profesională. 
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 ANEXA 1 Modelul de formare 
 

 

MODULUL 1 Selectarea şi folosirea informaţiilor vizuale, audio şi bazate 

pe text 
 

UNITATEA 1.1 

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea produselor media şi a 

programelor de calculator în procesul de orientare pentru a răspunde nevoilor de 

informare ale clienţilor 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

1.1.1 Selectarea şi folosirea informaţiilor în format video, audio şi text 

Principalele scopuri ale modulului 

Dezvoltarea cunoaşterii, înţelegerii şi competenţelor, oferindu-le clienţilor 

informaţii relevante pentru nevoile acestora şi adaptate la pregătirea lor/stilul lor de 

învăţare. 

Principalele teme de studiu 

- Identificarea site-urilor cu informaţiile necesare pentru a veni în sprijinul 

procesului de orientare; 

- Evaluarea calităţii (re)surselor de informaţii; 

- Managementul informaţiilor (tehnici şi instrumente pentru accesarea, stocarea, 

recuperarea şi procesarea informaţiilor relevante pentru carieră). 
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Rezultatele învăţării în urma acestui modul: 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

enumere cel puţin trei surse relevante de informaţii la nivel naţional şi cel puţin trei 

la nivel internaţional/european pentru a răspunde nevoilor de informare ale 

clienţilor; 

explice specificul diferitelor tipuri de formate de informaţii (audio, video, text, 

multimedia) şi gradul de adecvare pentru diferiţii clienţi (în funcţie de vârsta 

acestora, de pregătirea lor, de nivelul de educaţie etc.); 

enumere şi să explice diferitele criterii pentru evaluarea calităţii unui site (de 

orientare); 

prezinte principalele caracteristici ale diferitelor aplicaţii TIC folosite pentru 

identificarea, strângerea şi recuperarea informaţiilor. 

Competenţe 

aplice diferitele criterii pentru a evalua calitatea unui site (de orientare); 

analizeze diferitele rezultate ale chestionarelor de cunoştinţe şi de cunoaştere de 

sine şi să evalueze gradul de adecvare al diferitelor (re)surse de informaţii în raport 

cu acestea şi cu nevoile, vârsta, gradul de cultură, nivelul de educaţie ale clienţilor; 

evalueze calitatea şi gradul de adecvare ale site-urilor şi materialelor de informare; 

folosească tehnici şi instrumente pentru accesarea şi procesarea informaţiilor; 

folosească instrumentele TIC ca mediu şi resursă în procesul de informare. 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite 

atingerea rezultatelor învăţării: cursuri (în clasă şi la distanţă), hărţi 

conceptuale/ale minţii, simulări, jocuri de rol, exerciţii. 
Metode de evaluare care le permit practicienilor să dovedească atingerea 

rezultatelor învăţării în urma acestui modul: 

- interviu; 

- chestionar / test de cunoştinţe (online); 

- simulare; 

- jocuri de rol. 

Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: Bibliografie de bază şi resurse online 

Jigau, Mihai. (coord.) Career Counselling. Compendium of methods and 

techniques, Sigma, Bucuresti, 2007. 

Jigau, Mihai. (coord.) Information and Communication Technology in Career 

Counselling, Ed. Afir, Bucuresti, 2003. 

Guidelines for Web-based Guidance, Online: http://www.ariadneproject.org  

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

 

http://www.ariadneproject.org/
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0. Evaluare iniţială 

(1 oră) 
Evaluarea iniţială la distanţă a 

cunoştinţelor anterioare şi 

pregătirea temelor (1 oră). 

Are loc cu o săptămână înainte 

de începerea sesiunii faţă în faţă 

şi are la bază un chestionar de 

două pagini în format MSWord. 
1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 

(14 ore) 

 

Activitate (de exemplu, prelegeri / 

seminarii / tutoriale / ateliere / discuţii 

online moderate, chat etc.). 

 

Sesiune iniţială în clasă (4 ore) 

Formare la distanţă (10 ore) 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 

(10 ore) 
 

Activitate (de exemplu, lecturi de 

seminar şi pregătirea pentru seminar / 

pregătirea sarcinilor / lecturi/ activităţi 

online / lucru în grup / portofoliu / 

jurnal etc.). 

 

Învăţare de către cursant (10 ore) 
Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

MODULUL 2 Crearea de informaţii vizuale, audio şi bazate pe text pentru 

clienţi 
 

UNITATEA 1.1 

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea produselor media şi a 

programelor de calculator în procesul de orientare pentru a răspunde nevoilor de 

informare ale clienţilor 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

1.1.2 Crearea de informaţii în format video, audio şi text pentru clienţi 

Principalele scopuri ale modulului 

Să dezvolte competenţele practicienilor cu privire la crearea de informaţii legate 

de orientarea de carieră într-o gamă largă de formate. 
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Principalele teme de studiu 

- principii de redactare a conţinutului în elaborarea materialelor informative despre 

orientarea în carieră; 

- principii de aranjare în pagină în elaborarea materialelor informative despre 

orientarea în carieră; 

- instrumente destinate creării de aplicaţii web în elaborarea de materiale 

informative autonome şi online despre orientarea în carieră. 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul: 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

explice principiile de redactare a conţinutului în elaborarea materialelor 

informative despre orientarea în carieră; 

explice principiile de aranjare în pagină în elaborarea materialelor informative 

despre orientarea în carieră; 

identifice facilităţile relevante aduse de diferitele instrumente destinate creării de 

aplicaţii web în elaborarea de materiale informative autonome şi online despre 

orientarea în carieră. 

Competenţe 

aplice diferitele criterii de calitate pentru a elabora informaţii referitoare la 

orientarea în carieră; 

analizeze profilurile individuale şi ale grupului-ţintă şi să elaboreze informaţii 

adecvate referitoare la orientarea în carieră; 

utilizeze principiile de aranjare în pagină şi de redactare a conţinutului pentru a 

elabora materiale informative despre orientarea în carieră; 

folosească facilităţile relevante aduse de diferitele instrumente destinate creării de 

aplicaţii web pentru a elabora materiale informative autonome şi online despre 

orientarea în carieră. 

Metode/ strategii de predare/ învăţare folosite pentru a permite 

atingerea rezultatelor învăţării:  

- Prezentări teoretice frontale 
- Jocuri de rol, hărţi conceptuale, simulări, exerciţii 

- Studiu individual 

- Învăţare la distanţă pe platforma Moodle 

- Comunicare prin e-mail şi forum 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

- chestionar / test de cunoştinţe (online) 

- simulare 

- portofoliu 

- interviu 
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Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: Bibliografie de bază şi resurse online 

Jigau, Mihai. (coord.) Career Counselling. Compendium of methods and 

techniques, Sigma, Bucuresti, 2007. 

Jigau, Mihai. (coord.) Information and Communication Technology in Career 

Counselling, Ed. Afir, Bucuresti, 2003. 

Guidelines for Web-based Guidance, Online: http://www.ariadneproject.org  

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

0. Evaluare iniţială 

(1 oră) 
Evaluarea iniţială la distanţă a 

cunoştinţelor anterioare şi 

pregătirea temelor (1 oră). 
1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 

(14 ore)  

Activitate (de exemplu, prelegeri / 

seminarii / tutoriale / ateliere / discuţii 

online moderate, chat etc.). 

 

Sesiune iniţială în clasă (4 ore) 

Formare la distanţă (10 ore) 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 

(10 ore) 

Activitate (de exemplu, lecturi de 

seminar şi pregătirea pentru seminar / 

pregătirea sarcinilor / lecturi/ activităţi 

online / lucru în grup / portofoliu / 

jurnal etc.). 

 

Învăţare de către cursant (10 ore) 
Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

MODULUL 3 Să le permită clienţilor să selecteze şi să folosească informaţii 

vizuale, audio şi bazate pe text pentru ei înşişi 
 

UNITATEA 1.1  

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea produselor media şi a 

programelor de calculator în programul de orientare pentru a răspunde nevoilor de 

informare ale clienţilor 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

1.1.3 Să le permită clienţilor să selecteze şi să folosească informaţii în format 

video, audio şi text pentru ei înşişi 

http://www.ariadneproject.org/
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Principalele scopuri ale modulului 

- Să dezvolte capacitatea cursanţilor de a evalua critic modul în care folosesc 

instrumentele TIC cu clienţii 

- Să dezvolte abilităţile cursanţilor de a promova folosirea activă şi independentă 

de către clienţi a produselor media şi a programelor de calculator 

- Să dezvolte competenţele de asistare ale cursanţilor pentru a-i ajuta pe clienţi să 

folosească produsele media şi programele de calculator în timpul procesului de 

orientare. 

Principalele teme de studiu 

- limitele clienţilor în ceea ce priveşte folosirea independentă a produselor media şi 

a programelor de calculator în scopul obţinerii de informaţii referitoare la 

orientarea în carieră; 

- sporirea motivaţiei şi încrederii clientului pentru a-i permite acestuia să 

folosească în mod autonom produsele media şi programele de calculator în scopul 

obţinerii de informaţii referitoare la orientarea în carieră; 

- asistarea clienţilor pentru a evalua relevanţa (re)surselor de informaţii; 

- asistarea clienţilor în scopul dezvoltării competenţelor legate de managementul 

informaţiilor (folosind tehnici şi instrumente pentru accesarea şi procesarea 

informaţiilor). 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

descrie principiile prezentării conţinutului într-un mod clar şi uşor de înţeles; 

schiţeze tehnicile motivaţionale care trebuie aplicate în cazul clienţilor; 

identifice diferitele abordări didactice; 

descrie tehnicile de căutare pe Internet (formulând interogări pe Internet). 

Competenţe 

analizeze nevoile şi ocaziile favorabile în ceea ce îl priveşte pe client; 

identifice dificultăţile pe care le întâmpină clientul la aplicarea criteriilor de 

evaluare a calităţii unui site (de orientare); 

analizeze rezultatele chestionarelor de cunoştinţe şi de cunoaştere de sine şi să 

evalueze gradul de adecvare al diferitelor (re)surse de informaţii în raport cu 

acestea şi cu nevoile, vârsta, gradul de cultură, nivelul de educaţie ale clienţilor; 

asiste clientul în selectarea şi folosirea produselor media şi a programelor de 

calculator pentru a obţine informaţii referitoare la orientarea în carieră; 

dirijeze unităţi de formare folosind diferite metode; 

înveţe clienţii să filtreze ofertele de muncă în funcţie de propriile resurse şi 

abilităţi. 
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Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite 

atingerea rezultatelor învăţării:  
- Prezentări teoretice frontale 

- Jocuri de rol, hărţi conceptuale, simulări, exerciţii 

- Studiu individual 

- Învăţare la distanţă pe platforma Moodle 

- Comunicare prin e-mail şi forum 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

- chestionar / test de cunoştinţe (online) 

- simulare 

- portofoliu 

- interviu 

- jocuri de rol 

Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: Bibliografie de bază şi resurse online 

Jigau, Mihai. (coord.) Career Counselling. Compendium of methods and 

techniques, Sigma, Bucuresti, 2007. 

Jigau, Mihai. (coord.) Information and Communication Technology in Career 

Counselling, Ed. Afir, Bucuresti, 2003. 

Guidelines for Web-based Guidance, Online: http://www.ariadneproject.org  

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

0. Evaluare iniţială 

(1 oră) 
Evaluare iniţială la distanţă  

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 

 (14 ore) 

Activitate 

Sesiune iniţială în clasă (4 ore) 

Formare la distanţă (10 ore) 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 

 (10 ore) 

Activitate (seminarii, lecturi, activitate 

în grup)  

Învăţare de către cursant (10 ore) 
Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 

http://www.ariadneproject.org/
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MODULUL 4 Să le permită clienţilor să creeze informaţii vizuale, audio şi 

bazate pe text 

 
UNITATEA 1.1  

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea produselor media şi a 

programelor de calculator în procesul de orientare pentru a răspunde nevoilor de 

informare ale clienţilor 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare  

1.1.4 Să le permită clienţilor să creeze informaţii în format video, audio şi text 

Principalele scopuri ale modulului 

- Să le ofere cursanţilor ocazia să implice alţi actori în elaborarea informaţiilor de 

orientare în carieră; 

- Să dezvolte abilităţile cursanţilor în ceea ce priveşte promovarea motivaţiei şi a 

responsabilităţii clienţilor în vederea elaborării informaţiilor de orientare în 

carieră; 

- Să dezvolte competenţele de asistare ale cursanţilor în vederea ajutării clienţilor 

la elaborarea informaţiilor de orientare în carieră. 

Principalele teme de studiu 

- pregătirea clienţilor pentru a aplica principiile de redactare a conţinutului şi de 

aranjare în pagină la elaborarea informaţiilor de orientare în carieră; 

- situaţiile relevante de implicare a clienţilor în procesul de elaborare a 

informaţiilor de orientare în carieră; 

- pregătirea clienţilor în vederea folosirii instrumentelor destinate creării de 

aplicaţii web la elaborarea informaţiilor de orientare în carieră. 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

descrie tehnicile folosite pentru a asista clienţii în ceea ce priveşte aplicarea 

principiilor de redactare a conţinutului şi de aranjare în pagină la elaborarea 

informaţiilor de orientare în carieră; 

identifice situaţiile relevante de implicare a clienţilor în procesul de elaborare a 

informaţiilor de orientare în carieră; 

descrie tehnicile de asistare a clienţilor în ceea ce priveşte folosirea instrumentelor 

destinate creării de aplicaţii web la elaborarea informaţiilor de orientare în carieră. 

Competenţe 

evalueze capacitatea clienţilor de a elabora informaţiilor de orientare în carieră; 

evalueze capacitatea clienţilor de a aplica principiile de redactare a conţinutului şi 

de aranjare în pagină la elaborarea informaţiilor de orientare în carieră; 

evalueze capacitatea clienţilor de a folosi instrumentele destinate creării de 

aplicaţii web la elaborarea informaţiilor de orientare în carieră. 
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Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite 

atingerea rezultatelor învăţării:  
Prezentări teoretice frontale 

Jocuri de rol, hărţi conceptuale, simulări, exerciţii 

Studiu individual 

Învăţare la distanţă pe platforma Moodle 

Comunicare prin e-mail şi forum 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

- chestionar / test de cunoştinţe (online) 

- simulare 

- portofoliu 

- interviu 

- jocuri de rol 

Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: Bibliografie de bază şi resurse online 

Jigau, Mihai. (coord.) Career Counselling. Compendium of methods and 

techniques, Sigma, Bucuresti, 2007. 

Jigau, Mihai. (coord.) Information and Communication Technology in Career 

Counselling, Ed. Afir, Bucuresti, 2003. 

Guidelines for Web-based Guidance, Online: http://www.ariadneproject.org  

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

0. Evaluare iniţială 

(1 oră) 
Evaluare iniţială la distanţă (1 

oră) 
1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 

 (14 ore) 

 

Activitate (de exemplu, prelegeri / 

seminarii / tutoriale / ateliere / discuţii 

online moderate, chat etc.). 

 

Sesiune iniţială în clasă (4 ore) 

Formare la distanţă (10 ore) 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 

 (10 ore) 

Activitate (seminarii, lecturi, activitate 

în grup) 

Învăţare de către cursant (10 ore) 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 
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MODULUL 5 Să facă schimb de informaţii cu alţi parteneri din reţelele de 

sprijin ale clienţilor 
 

UNITATEA 1.1  

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea produselor media şi a 

programelor de calculator în procesul de orientare pentru a răspunde nevoilor de 

informare ale clienţilor 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare  

1.1.5 Să facă schimb de informaţii cu alţi parteneri din reţelele de sprijin ale 

clienţilor 

Principalele scopuri ale modulului: 

Să dezvolte competenţele practicienilor în ceea ce priveşte schimburile de 

informaţii referitoare la carieră, într-o gamă variată de formate, cu ceilalţi 

parteneri din reţelele de sprijin ale clienţilor. 

Principalele teme de studiu 

- sisteme de stocare computerizată online şi offline: site-uri statice şi 

dinamice/interactive, inscripţionare şi multiplicare de CD-uri şi DVD-uri; alte 

mijloace electronice de stocare. 

- rapoarte de dezvoltare şi de schimb realizate folosind diferite aplicaţii 

MSOffice: text formatat (documente MS Word, prezentări PowerPoint); tabele 

(MS Excel, MS Access); instrumente grafice, audio şi video destinate creării de 

pagini web. 
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Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

explice diferenţele dintre aplicaţiile web 1 şi web 2 şi facilităţile pe care acestea 

le oferă în ceea ce priveşte schimbul de informaţii; 

îşi amintească procedurile specifice diferitelor programe de calculator pentru 

schimbul de informaţii (de ex.: Ipods, Itunes, wiki-uri, blog-uri, documente 

Google etc.); 

îşi aducă la zi cunoştinţele despre învăţământ, instituţiile de formare şi dinamica 

pieţei muncii. 

Competenţe 

lucreze la proiecte în colaborare cu alţi parteneri din reţelele de sprijin ale 

clienţilor; 

sintetizeze informaţiile referitoare la orientarea în carieră; 

dovedească o înţelegere critică a folosirii instrumentelor TIC în reţelele de sprijin 

ale clienţilor; 

conştientizeze posibilităţile viitoare de menţinere a contactelor cu partenerii 

folosind produsele media şi programele de calculator; 

folosească programele de inscripţionare şi de multiplicare de CD-uri şi DVD-uri; 

folosească alte suporturi electronice de stocare pentru a copia şi muta sau 

multiplica informaţiile referitoare la orientarea în carieră; 

folosească instrumente grafice, audio şi video destinate creării de pagini web 

pentru a face schimb de informaţii cu alţi practicieni cu privire la orientarea în 

carieră; 

evalueze eficacitatea folosirii instrumentelor TIC în reţelele de orientare; 

dovedească bune competenţe active şi pasive de dezvoltare de reţele de 

colaborare profesională, mai ales la nivel regional, precum şi competenţe de lucru 

în echipă; 

interpreteze şi să comunice cerinţele pieţei muncii şi ale diferitelor locuri de 

muncă. 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării:  

Prezentări teoretice frontale 

Jocuri de rol, hărţi conceptuale, simulări, exerciţii 

Studiu individual 

Învăţare la distanţă pe platforma Moodle 

Comunicare prin e-mail şi forum 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea 

rezultatelor învăţării în urma acestui modul: 

- interviu  

- chestionar / test de cunoştinţe (online) 

- simulare 
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Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: Bibliografie de bază şi resurse online 

Jigau, Mihai. (coord.) Career Counselling. Compendium of methods and 

techniques, Sigma, Bucuresti, 2007. 

Jigau, Mihai. (coord.) Information and Communication Technology in Career 

Counselling, Ed. Afir, Bucuresti, 2003. 

Guidelines for Web-based Guidance, Online: http://www.ariadneproject.org 

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

0. Evaluare iniţială 

(1 oră) 

Evaluare iniţială la distanţă (1 oră)  

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 

 (14 ore) 

 

Activitate (de exemplu, prelegeri / 

seminarii / tutoriale / ateliere / discuţii 

online moderate, chat etc.). 

 

Sesiune iniţială în clasă (4 ore) 

Formare la distanţă (10 ore) 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 

(10 ore) 

Activitate 

Învăţare de către cursant (10 ore) 

 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore  

Credite transferabile (25 ore per credit): 1  
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MODULUL 6 Selectarea şi folosirea produselor media şi a programelor de 

calculator care le pot oferi clienţilor acces la experienţe şi situaţii virtuale şi 

simulate de carieră  
 

UNITATEA 1.2  

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea produselor media şi a 

programelor de calculator în procesul de orientare pentru a răspunde nevoilor de 

învăţare experienţială ale clienţilor 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

1.2.1 Selectarea şi folosirea produselor media şi a programelor de calculator care 

le pot oferi clienţilor acces la experienţe şi situaţii virtuale şi simulate de carieră  

Principalele scopuri ale modulului 

- Actualizarea cunoştinţelor despre produsele media şi programele de calculator 

pentru experienţele de învăţare: Second Life, televiziune digitală, dispozitive 

digitale personale (de ex.: PDA-uri). 

- Folosirea produselor media şi a programelor de calculator pentru nevoi de 

învăţare virtuale şi simulate. 

- Analizarea punctelor forte ale materialelor şi resurselor aflate la dispoziţia 

utilizatorilor pentru a permite folosirea instrumentelor TIC în domeniul 

experienţei directe. 

- Identificarea elementelor care influenţează serviciile de orientare bazate pe 

instrumente TIC. 

Principalele teme de studiu 

- Examinarea cerinţelor tehnice şi legate de procedură ale resurselor TIC 

menţionate. 

- Evaluarea avantajelor şi dezavantajelor experienţelor virtuale şi simulate. 

- Analizarea organizării serviciilor şi a potenţialului resurselor TIC. 

- Studierea factorilor care afectează folosirea experienţelor virtuale şi simulate în 

orientare. 
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Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

Dovedească o înţelegere critică a diferitelor instrumente TIC folosite pentru 

experienţe virtuale şi simulate de învăţare. 

Evalueze eficacitatea, punctele forte şi punctele slabe ale produselor media şi a 

programelor TIC şi modul în care acestea pot fi aplicate sarcinilor de orientare. 

Competenţe 

Evalueze dezvoltarea şi gestionarea instrumentelor TIC virtuale şi simulate în 

orientare. 

Atitudini 

Conştientizeze gestionarea soluţiilor de orientare bazate pe TIC pentru diferitele 

nevoi virtuale şi simulate legate de experienţă. 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite 

atingerea rezultatelor învăţării:  
- Comunicare prin Second Life. 

- Analiza individualizată a nevoilor cursanţilor. 

- Comunicare personală prin intermediul e-mail-ului. 

- Sesiuni de chat în grup, video-conferinţe. 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Elaborarea şi desfăşurarea unei evaluări a planului de strategie care este folosit cu 

clienţii în procesul de orientare 

Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Cornide Montoya, Elena. Realización de tutorías en e-learning, FOREM, Madrid, 

2007. 

Juste, Julio. Vivir en la metáfora con Holala Alter, Universidad de Granada, 2008. 

Online: http://citywiki.ugr.es/wiki/Arquitecturas_coplanarias  

 

Recomandate: Second Life, site-uri, chat, forumuri, portofolii electronice, video-

conferinţe, grupuri de discuţii, blog-uri. 

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

Interviuri de orientare, elaborarea 

portofoliilor. 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 10 ore 

Activitate: seminarii, tutoriale, ateliere 

etc.  

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 15 ore 

Activitate: seminarii, lecturi, activităţi 

în grup. 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

http://citywiki.ugr.es/wiki/Arquitecturas_coplanarias


 

 95 

 

MODULUL 7 Crearea de activităţi şi de simulări de învăţare experienţială 

pentru clienţi folosind instrumente TIC 

 
UNITATEA 1.2  

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea produselor media şi a 

programelor de calculator în procesul de orientare pentru a răspunde nevoilor de 

învăţare experienţială ale clienţilor 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare  

1.2.2 Crearea de activităţi şi de simulări de învăţare experienţială pentru clienţi 

folosind instrumente TIC 

Principalele scopuri ale modulului 

- Să dezvolte competenţele, să sporească înţelegerea şi cunoştinţele cu privire la 

folosirea mijloacelor media şi a programelor TIC pentru a răspunde nevoilor 

clienţilor în procesul de orientare. 

- Să ofere instrumente de orientare prin noi activităţi ce presupun folosirea 

instrumentelor TIC. 

- Să adapteze instrumentele TIC la activităţile virtuale şi de simulare de orientare.  

- Să identifice şi să depăşească obstacolele legate de folosirea instrumentelor TIC 

în domeniul orientării. 

Principalele teme de studiu 

- Organizarea unei activităţi virtuale cu utilizatorii, folosind Second Life. 

- Înţelegerea modului de folosire a programului Second Life şi capacitatea de a 

aborda dificultăţile. 

- Organizarea de simulări şi activităţi. 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

Dovedească o înţelegere critică a chestiunilor şi curentelor actuale cu privire la 

folosirea TIC pentru experienţe virtuale şi simulate. 

Evalueze punctele slabe şi punctele tari atunci când utilizează instrumente TIC 

experimentale. 

Competenţe 

Conştientizeze posibilităţile viitoare de orientare folosind produse media şi 

programele de calculator în proceduri virtuale şi simulate. 

Atitudini 

Conştientizeze problemele actuale legate de TIC în practica orientării. 

Aplicarea practicii de fiecare zi în contexte experimentale. 
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Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite 

atingerea rezultatelor învăţării:  
- Expunerea la utilizatori ai programelor TIC. 

- Asistare individualizată, în funcţie de nevoile clienţilor. 

- Sesiuni de chat, video-conferinţe. 

- Comunicare personală prin e-mail-uri, mesaje. 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul 

Elaborarea şi implementarea unei evaluări a resurselor TIC virtuale şi simulate 

care sunt folosite cu clienţii în procesul de orientare. 

Lecturi şi resurse pentru acest modul: 

 

Esenţiale: 

Cornide Montoya, Elena. Realización de tutorías en e-learning, FOREM, Madrid, 

2007. 

Juste, Julio.Vivir en la metáfora con Holala Alter, Universidad de Granada, 2008. 

Online: http://citywiki.ugr.es/wiki/Arquitecturas_coplanarias 

Iribas Rudín, Ana Eva (2008) Enseñanza virtual en Second Life, Editorial 

Complutense, Madrid, pp. 125-142 

Online: http://eprints.ucm.es/7800/  

Manzano Garrido, Florencio. El sistema nacional de cualificaciones y la 

formación profesional, FOREM, Madrid, 2005. 

 

Recomandate: Second Life, site-uri, chat, forumuri etc. 

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate: Realizarea de interviuri de 

orientare 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 10 ore 

Activitate: conferinţe, seminarii, 

tutoriale. 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 15 ore 

Activitate: seminarii, lecturi, lucru în 

echipă. 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 
MODULUL 8 Să le permită clienţilor accesul la experienţe şi situaţii de carieră 

virtuale şi simulate folosind produse media şi programe de calculator 

 

http://eprints.ucm.es/7800/
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UNITATEA 1.2  

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea produselor media şi a 

programelor de calculator în procesul de orientare pentru a răspunde nevoilor de 

învăţare experienţială ale clienţilor 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

1.2.3 Să le permită clienţilor accesul la experienţe şi situaţii de carieră virtuale şi 

simulate folosind produse media şi programe de calculator. 

Principalele scopuri ale modulului 

- Să asigure modalităţi de acces la experienţe virtuale folosind instrumentele TIC 

pentru a oferi servicii de orientare. 

- Să analizeze problemele tehnice şi disponibilitatea diferitelor dispozitive şi 

instrumente TIC. 

- Să identifice şi să vină în întâmpinarea nevoilor grupurilor speciale. 

- Să depună eforturi în scopul găsirii unor noi experienţe în cazurile dificile. 

Principalele teme de studiu 

- Nevoile tehnice şi orientarea tehnică a utilizatorilor. 

- Studierea diferitelor abordări ale experienţelor virtuale şi simulate. 

- Enunţarea evoluţiei viitoare a utilizării instrumentelor TIC în orientare. 

- Abordarea nevoilor grupurilor speciale de clienţi. 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

Dovedească o înţelegere critică a modurilor în care sunt folosite experienţele 

virtuale şi simulate în serviciile de orientare ce folosesc instrumente TIC. 

Competenţe  

Conştientizeze posibilităţile viitoare de identificare a clienţilor cu diferite nevoi. 

Atitudini 

Conştientizeze modul în care trebuie abordate nevoile grupurilor speciale.  

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării:  

- Expunerea la utilizatori ai programelor TIC. 

- Identificarea individualizată a nevoilor clienţilor. 

- Sesiuni de chat, video-conferinţe. 

- Comunicare personală prin e-mail-uri, mesaje. 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Elaborarea şi implementarea unei evaluări a nevoilor grupurilor speciale. 
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Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Cornide Montoya, Elena. Realización de tutorías en e-learning, FOREM, Madrid, 

2007. 

Juste, Julio.Vivir en la metáfora con Holala Alter, Universidad de Granada, 2008. 

Online: http://citywiki.ugr.es/wiki/Arquitecturas_coplanarias 

Iribas Rudín, Ana Eva (2008) Enseñanza virtual en Second Life, Editorial 

Complutense, Madrid, pp. 125-142 

Online: http://eprints.ucm.es/7800/  

Manzano Garrido, Florencio. El sistema nacional de cualificaciones y la 

formación profesional, FOREM, Madrid, 2005. 

 

Recomandate: Second Life, site-uri, chat, forumuri. 

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

Realizarea de interviuri de orientare, 

elaborarea portofoliilor. 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 10 ore 

Activitate: conferinţe, seminarii, 

tutoriale. 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 15 ore 

Activitate: seminarii, lecturi, lucru în 

echipă. 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 
MODULUL 9 Selectarea şi folosirea produselor media şi a programelor de 

calculator pentru a-i ajuta pe clienţi să structureze şi să gestioneze modul în 

care îşi gândesc cariera şi dezvoltarea ei 

 
UNITATEA 1.3 

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea produselor media şi a 

programelor de calculator în procesul de orientare pentru a răspunde nevoilor de 

învăţare constructivistă ale clienţilor. 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

1.3.1 Selectarea şi folosirea produselor media şi a programelor de calculator 

pentru a-i ajuta pe clienţi să structureze şi să gestioneze modul în care îşi gândesc 

cariera şi dezvoltarea ei. 

http://eprints.ucm.es/7800/
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Principalele scopuri ale modulului 

Dezvoltarea competenţelor de selectare şi de folosire a produselor media şi a 

programelor de calculator în procesul de orientare pentru a răspunde nevoilor de 

învăţare constructivistă ale clienţilor. 

Principalele teme de studiu 

- Cunoaşterea programelor de calculator şi a componentelor hardware care 

îmbunătăţesc procesul de orientare (de exemplu, programe de calculator care 

îmbunătăţesc cunoştinţele despre profilurile locurilor de muncă, despre 

autoevaluare şi despre procesul de alegere). 

- Selectarea produselor media şi a programelor de calculator pentru a-i ajuta pe 

clienţi să structureze şi să gestioneze modul în care îşi gândesc cariera şi 

dezvoltarea ei. 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

Cunoască teoriile cu privire la intervenţia în orientare şi modul în care acestea ar 

putea răspunde nevoilor de învăţare constructivistă ale clienţilor. 

Cunoască programele de calculator adecvate aflate la dispoziţia clienţilor, 

caracteristicile şi beneficiile acestora (de exemplu, teste psihometrice, chestionare 

cu privire la interese, programe pentru luarea deciziilor). 

Cunoască componentele hardware adecvate aflate la dispoziţia clienţilor, 

caracteristicile şi beneficiile acestora (de exemplu, calculatoare de birou, camere 

web, PDA / smartphone, table interactive). 

Competenţe 

Înţeleagă cum intervenţia în orientare poate veni în întâmpinarea nevoilor de 

învăţare constructivistă ale clienţilor. 

Înţeleagă cum să obţină şi să analizeze răspunsurile clienţilor, folosind 

caracteristicile de înregistrare şi administrare ale unui program. 

Atitudini 

Îi ajute pe clienţi să structureze şi să gestioneze modul în care îşi gândesc cariera 

şi dezvoltarea ei. 

Adapteze relaţia cu clienţii pentru a se potrivi cu tehnologia care este folosită şi cu 

scopul intervenţiei (de exemplu, să stabilească o relaţie de mentorat sau de 

asistenţă cu ajutorul computerului cu o persoană aflată în căutarea unui loc de 

muncă). 
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Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite 

atingerea rezultatelor învăţării:  
- lecţii teoretice 

- învăţare prin cooperare folosind platforma Moodle 

- învăţare la distanţă folosind sesiunea de pe platforma Moodle destinată acestui 

scop 

- proiecte realizate în mici grupuri şi vizite în diferite instituţii şi firme, în 

compania experţilor (job shadow) 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Experţii vor evalua rezultatele învăţării prin platforma online. Fiecare cursant va 

prezenta şi va discuta pe forumul Moodle propunerea sa de intervenţie în orientare, 

folosind instrumentele TIC adecvate. 

Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Peavy, V. , Sociodynamic Counselling: A Constructivist Perspective for the 

Practice of Counselling in the 21st Century. Victoria, B.C., Canada, Trafford 

Publishing, 1997 

Peavy, R.V., A constructivist model of training for career counsellors, in Journal 

of Career Development, 1992, 18(3), p. 215 - 228 

Amundson N.E., Active Engagement. Enhancing the career counselling process. 

Ergon Comunications, Richmond Canada, 2003 

Amundson N.E., Harris-Bowlsbey J., Niles S.G., Essential Elements of Career 

Counselling, Pearson Education, New Jersey USA, 2005 

 

Recomandate: Software SORPRENDO – Regione FVG – Cascaid 

Timp indicativ de învăţare şi predare Activitate 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 

5 + 6 + 4 

Activitate: 

- 5 ore - lecţii teoretice – seminar de 

grup pentru prezentarea teoriilor şi 

instrumentelor TIC  

- 6 ore - formare la distanţă – activităţi 

de învăţare prin cooperare folosind 

platforma Moodle  

- 4 ore - proiecte în grupuri mici şi 

vizite în diferite instituţii şi firme, în 

compania experţilor (job shadow) 

pentru a intra în contact direct cu 

instrumentele TIC 
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2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 

10 ore 

Activitate: 

- învăţare la distanţă folosind sesiunea 

de pe platforma Moodle destinată 

acestui scop (lecturi de fond, jurnal, 

portofoliu etc.) 

Total ore: 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 
MODULUL 10 Crearea de activităţi şi de resurse folosind produse media şi 

programe de calculator pentru a-i ajuta pe clienţi să structureze şi să gestioneze 

modul în care îşi gândesc cariera şi dezvoltarea ei 

 
UNITATEA 1.3 

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea produselor media şi a 

programelor de calculator în procesul de orientare pentru a răspunde nevoilor de 

învăţare constructivistă ale clienţilor. 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

1.3.2 Crearea de activităţi şi de resurse folosind produse media şi programe de 

calculator pentru a-i ajuta pe clienţi să structureze şi să gestioneze modul în care 

îşi gândesc cariera şi dezvoltarea ei 

Principalele scopuri ale modulului 

Dezvoltarea competenţelor legate de crearea de activităţi şi de resurse folosind 

mijloace media şi programe TIC, care să îi ajute pe clienţi să structureze şi să 

gestioneze modul în care îşi gândesc cariera şi dezvoltarea ei. 

Principalele teme de studiu 

- Cunoaşterea metodologiilor necesare pentru planificarea şi definirea activităţilor 

şi resurselor destinate îmbunătăţirii proceselor de orientare în scopul satisfacerii 

nevoilor de învăţare constructivistă ale clienţilor. 

- Dezvoltarea competenţelor de planificare a activităţilor şi resurselor folosind 

mijloacele media şi programele TIC, care să îi ajute pe clienţi să structureze şi să 

gestioneze modul în care îşi gândesc cariera şi dezvoltarea ei. 



 

 102 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

Cunoască metodologiile necesare pentru planificarea şi definirea activităţilor şi 

resurselor destinate îmbunătăţirii proceselor de orientare în scopul satisfacerii 

nevoilor de învăţare constructivistă ale clienţilor 

Competenţe  

Înţeleagă cum poate crea practicianul un mediu de orientare şi de învăţare pentru a 

îmbunătăţi procesele de învăţare constructivistă ale clienţilor 

Atitudini 

Elaboreze activităţi şi resurse pentru clienţi (de exemplu, să planifice o sesiune în 

care clienţii să folosească un program de calculator pentru reprezentare mintală 

sau conceptuală care să-i ajute să îşi structureze gândirea) 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite 

atingerea rezultatelor învăţării 

Pentru a atinge rezultatele învăţării, experţii vor folosi o gamă largă 

de metode, cum ar fi: 
- lecţii teoretice 

- învăţare prin cooperare folosind platforma Moodle 

- învăţare la distanţă folosind sesiunea de pe platforma Moodle destinată acestui 

scop 

- proiecte realizate în mici grupuri şi vizite în diferite instituţii şi firme, în 

compania experţilor (job shadow) 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Experţii vor evalua rezultatele învăţării prin platforma online. Fiecare cursant va 

prezenta şi va discuta pe forumul Moodle propunerea sa de intervenţie în orientare, 

folosind instrumentele TIC adecvate. 

Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Peavy, V. , Sociodynamic Counselling: A Constructivist Perspective for the 

Practice of Counselling in the 21st Century. Victoria, B.C., Canada, Trafford 

Publishing, 1997 

Peavy, R.V., A constructivist model of training for career counsellors, in Journal 

of Career Development,1992, 18(3), p. 215 - 228 

Amundson N.E., Active Engagement. Enhancing the career counselling process. 

Ergon Comunications, Richmond Canada, 2003 

Amundson N.E., Harris-Bowlsbey J., Niles S.G., Essential Elements of Career 

Counselling, Pearson Education, New Jersey USA, 2005 

 

Recomandate: Software SORPRENDO – Regione FVG – Cascaid 
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Timp indicativ de învăţare şi predare Activitate 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 

5 + 6 + 4 

Activitate: 

- – seminar de 

grup pentru prezentarea teoriilor şi 

instrumentelor TIC  

- – activităţi 

de învăţare prin cooperare folosind 

platforma Moodle  

- 

vizite în diferite instituţii şi firme, în 

compania experţilor (job shadow) 

pentru a intra în contact direct cu 

instrumentele TIC 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 

10 ore 

Activitate: 

- învăţare la distanţă folosind sesiunea 

de pe platforma Moodle destinată 

acestui scop (lecturi de fond, jurnal, 

portofoliu etc.) 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 

MODULUL 11 Să le permită clienţilor să folosească produse media şi 

programe de calculator care să îi ajute să structureze şi să gestioneze modul în 

care îşi gândesc cariera şi dezvoltarea ei 

 
UNITATEA 1.3 

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea produselor media şi a 

programelor de calculator în procesul de orientare pentru a răspunde nevoilor de 

învăţare constructivistă ale clienţilor. 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

1.3.3 Să le permită clienţilor să folosească produse media şi programe de 

calculator care să îi ajute să structureze şi să gestioneze modul în care îşi gândesc 

cariera şi dezvoltarea ei 

Principalele scopuri ale modulului 

Dezvoltarea competenţelor care le permit clienţilor să folosească produsele media 

şi programele de calculator pentru a-şi structura şi a gestiona modul în care îşi 

gândesc cariera şi dezvoltarea ei. 
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Principalele teme de studiu 

- Metodologii şi tehnici de orientare adecvate pentru a-i ajuta pe clienţi să 

folosească instrumente TIC specifice pentru structurarea şi gestionarea modului în 

care îşi gândesc cariera şi dezvoltarea ei. 

- Metodologii pentru medierea şi moderarea folosirii de către clienţi a produselor 

media şi programelor de calculator. 

- Dezvoltarea capacităţii de a lucra atât cu indivizi, cât şi cu mici grupuri, şi a 

tehnicilor care să le permită clienţilor să elaboreze un plan electronic de învăţare 

individuală sau de carieră şi să-i ajute să creeze şi să păstreze un portofoliu 

electronic. 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

Cunoască metodologiile şi tehnicile de orientare adecvate pentru a-i ajuta pe clienţi 

să folosească instrumente TIC specifice pentru a-şi structura şi gestiona modul în 

care îşi gândesc cariera şi dezvoltarea ei. 

Competenţe 

Înţeleagă cum să medieze şi să modereze folosirea de către clienţi a produselor 

media şi a programelor de calculator (de exemplu, cum să profite cât mai mult de 

camerele de chat şi de forumuri pentru evaluare şi autoevaluare). 

Atitudini 

Lucreze atât cu indivizi, cât şi cu mici grupuri (de exemplu, să realizeze interviuri 

individuale de consiliere şi sesiuni de lucru în grup prin video-conferinţă). 

Îi facă pe clienţi capabili să elaboreze un plan electronic de învăţare individuală 

sau de carieră. 

Îi ajute pe clienţi să creeze şi să păstreze un portofoliu electronic. 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite 

atingerea rezultatelor învăţării:  
- lecţii teoretice 

- învăţare prin cooperare folosind platforma Moodle 

- învăţare la distanţă folosind sesiunea de pe platforma Moodle destinată acestui 

scop 

- proiecte realizate în mici grupuri şi vizite în diferite instituţii şi firme, în 

compania experţilor (job shadow) 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Experţii vor evalua rezultatele învăţării prin platforma online. Fiecare cursant va 

prezenta şi va discuta pe forumul Moodle propunerea sa de intervenţie în orientare, 

folosind instrumentele TIC adecvate. 
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Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Peavy, V. , Sociodynamic Counselling: A Constructivist Perspective for the 

Practice of Counselling in the 21st Century. Victoria, B.C., Canada, Trafford 

Publishing, 1997 

Peavy, R.V., A constructivist model of training for career counsellors, in Journal 

of Career Development,1992, 18(3), p. 215 - 228 

Amundson N.E., Active Engagement. Enhancing the career counselling process. 

Ergon Comunications, Richmond Canada, 2003 

Amundson N.E., Harris-Bowlsbey J., Niles S.G., Essential Elements of Career 

Counselling, Pearson Education, New Jersey USA, 2005 

 

Recomandate: Software SORPRENDO – Regione FVG – Cascaid 

Timp indicativ de învăţare şi predare Activitate 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 

5 + 6 + 4 

Activitate: 

- 5 ore - lecţii teoretice – seminar de 

grup pentru prezentarea teoriilor şi 

instrumentelor TIC  

- 6 ore - formare la distanţă – activităţi 

de învăţare prin cooperare folosind 

platforma Moodle  

- 4 ore - proiecte în grupuri mici şi 

vizite în diferite instituţii şi firme, în 

compania experţilor (job shadow) 

pentru a intra în contact direct cu 

instrumentele TIC 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 10 ore 

Activitate: 

- învăţare la distanţă folosind sesiunea 

de pe platforma Moodle destinată 

acestui scop (lecturi de fond, jurnal, 

portofoliu etc.) 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 

MODULE 12 Selectarea şi folosirea produselor media şi a programelor de 

calculator pentru a stabili şi a menţine comunicarea cu clienţii 

 



 

 106 

UNITATEA 1.4 

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea produselor media şi a 

programelor de calculator în procesul de orientare pentru a răspunde nevoilor de 

comunicare ale clienţilor 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

1.4.1 Selectarea şi folosirea produselor media şi a programelor de calculator pentru 

a stabili şi a menţine comunicarea cu clienţii  

Principalele scopuri ale modulului 

- Consilierea clienţilor cu privire la folosirea instrumentelor TIC pentru 

comunicare. 

- Analizarea nevoilor de comunicare ale părţilor interesate. 

- Alegerea şi folosirea instrumentelor TIC şi a altor resurse multimedia pentru a 

iniţia şi consolida interacţiunea cu utilizatorii. 

- Capacitatea de a folosi diferite tipuri de instrumente TIC în funcţie de solicitările 

şi aşteptările destinatarilor. 

Principalele teme de studiu 

- Gama de produse media şi programe de calculator disponibile, relevante pentru 

organizaţie şi pentru nevoile clientului. 

- Sprijinirea folosirii de către clienţi a produselor media şi a programelor de 

calculator selectate în cadrul procesului de orientare (folosire mediată). 

- Selectarea resurselor multimedia. 

- Informaţii despre şcoli şi piaţa muncii 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

Cunoască tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. 

Dovedească o înţelegere critică a chestiunilor şi curentelor actuale cu privire la 

folosirea instrumentelor TIC în sectorul de orientare în care lucrează. 

Evalueze eficacitatea folosirii instrumentelor TIC în orientare. 

Competenţe 

Stăpânească competenţele TIC. 

Evalueze relevanţa şi utilitatea instrumentelor TIC în cadrul procesului de 

orientare în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor de comunicare ale clienţilor. 

Conştientizeze posibilităţile viitoare de orientare folosind produsele media şi 

programele de calculator. 

Atitudini 

Aibă o atitudine pozitivă faţă de folosirea instrumentelor TIC. 

Conştientizeze chestiunile actuale legate de TIC în practica orientării. 

Interacţioneze cu un grup folosind instrumente TIC. 
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Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

- Informarea celor care urmează să folosească instrumentele TIC. 

- Analizarea nevoilor cursanţilor. 

- Sesiuni de chat, video-conferinţe, Skype. 

- Comunicare personală prin e-mail-uri, telefon, mesaje. 

- Consilierea utilizatorilor în scopul creării portofoliilor electronice. 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Elaborarea şi dezvoltarea evaluării unui produs media care este folosit cu clienţii în 

procesul de orientare şi în comunicare. 

Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Garrison, D. R. and Anderson, T. (2003), E-learning in the 21
st
 Century. London: 

Routledge and Falmer. 

 

Recomandate: site-uri, chat, forumuri, portofolii, video-conferinţe. 

Timp indicativ de învăţare şi predare Activitate: Realizarea de interviuri de 

orientare, crearea de portofolii. 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 13 ore 

Activitate: prezentări în clasă, lucru în 

echipă. 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 

Activitate: seminarii, lecturi, studiu. 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

MODULUL 13 Crearea de activităţi şi de resurse folosind produsele media şi 

programele de calculator pentru a stabili şi a menţine comunicarea cu clienţii 

 
UNITATEA 1.4 

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea produselor media şi a 

programelor de calculator în procesul de orientare pentru a răspunde nevoilor de 

comunicare ale clienţilor 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

1.4.2 Crearea de activităţi şi de resurse folosind produsele media şi programele de 

calculator pentru a stabili şi a menţine comunicarea cu clienţii 



 

 108 

Principalele scopuri ale modulului 

- Elaborarea de sarcini folosind instrumente TIC şi resurse multimedia pentru a 

comunica cu utilizatorii. 

- Generarea de resurse tehnologice pentru a iniţia şi a stabili interacţiunea cu 

publicul-ţintă. 

- Crearea de acţiuni de ghidare prin intermediul folosirii instrumentelor TIC şi a 

resurselor multimedia. 

- Generarea de resurse TIC pentru a consolida comunicarea cu clienţii. 

- Crearea unei reţele sociale de orientare prin chat, forumuri, video-conferinţe. 

Principalele teme de studiu 

- Sprijinirea folosirii de către clienţi, în cadrul procesului de orientare, a 

produselor media şi a programelor de calculator selectate (folosire mediată). 

- Interviuri de orientare. 

- Informaţii cu privire la piaţa muncii. 

- CV profesional. 

- Portofolii tehnice. 

- Internet. 

- Ocuparea forţei de muncă. 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

Trimită mesaje cu ajutorul telefonului mobil. 

Să comunice prin e-mail-uri şi site-uri. 

Competenţe 

Creeze un portofoliu electronic. 

Navigheze pe Internet. 

Atitudini 

Comunice prin chat, forumuri şi video-conferinţe. 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

- Informare individuală prin folosirea instrumentelor TIC. 

- Interviu individual. 

- Mentorat la nivelul personalului. 

- Întâlniri prin chat, video-conferinţe şi Skype. 

- Folosirea forumului. 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Elaborarea şi dezvoltarea evaluării unei resurse TIC care este folosită cu clienţii în 

procesul de orientare şi comunicare. 
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Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Sobrado, L. (2006). “Las competencies de los Orientadores en el ámbito de las 

TIC: Diagnóstico y desarrollo”. Revista Estudios sobre Educación, Nº 11, 27-43. 

Accesible en www.unav.es/educacion/ese  

 

Recomandate: Site-uri, grupuri de discuţii, forumuri, portofolii, Internet etc. 

Timp indicativ de învăţare şi predare Activitate: realizarea de interviuri 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 15 ore 

Activitate: prezentări în clasă, lucru în 

echipă. 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 

Activitate  

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 

MODULUL 14 Să le permită clienţilor să folosească produse media şi 

programe de calculator pentru a stabili şi a menţine comunicarea cu 

practicianul şi alte persoane care îi pot ajuta în carieră 

 
UNITATEA 1.4 

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea produselor media şi a 

programelor de calculator în procesul de orientare pentru a răspunde nevoilor de 

comunicare ale clienţilor 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare  

1.4.3 Să le permită clienţilor să folosească produse media şi programe de 

calculator pentru a stabili şi a menţine comunicarea cu practicianul şi cu alte 

persoane care îi pot ajuta în carieră 

http://www.unav.es/educacion/ese
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Principalele scopuri ale modulului 

- Facilitarea folosirii de către utilizatori a instrumentelor multimedia pentru a 

iniţia şi a consolida interacţiunea dintre agenţii de orientare care îi ajută în 

profesie. 

- Să îi ajute pe destinatari să iniţieze şi să consolideze comunicarea dintre ei şi 

consilieri, astfel încât să îşi găsească un loc de muncă. 

- Să ghideze clienţii prin intervenţii interactive pentru trecerea la viaţa 

profesională. 

- Să stabilească reţele de comunicare socială prin intermediul instrumentelor TIC 

pentru a îmbunătăţi programele ocupaţionale şi de formare. 

- Să potenţeze acţiunile de orientare ale grupului, iniţiind şi stabilind comunicarea 

personală şi profesională. 

Principalele teme de studiu 

- Cum pot ajunge clienţii să folosească în mod independent mijloacele media şi 

programele de calculator selectate (folosire nemediată). 

- Informaţii profesionale. 

- Identificarea nevoilor. 

- Formarea cu ajutorul computerului. 

- Roluri şi funcţii la locul de muncă. 

- Dezvoltare profesională. 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

Dovedească stăpânirea competenţelor de comunicare prin intermediul 

instrumentelor TIC. 

Aibă informaţii care să ajute la diversitatea personală şi socială. 

Competenţe 

Dovedească stăpânirii competenţelor pentru orientare cu ajutorul resurselor 

multimedia şi al instrumentelor TIC. 

Atitudini 

Dovedească competenţe de interacţiune socială prin intermediul forumurilor, 

camerelor de chat, video-conferinţelor, grupurilor de discuţii. 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

- Prezentarea nevoilor legate de muncă ale părţilor interesate. 

- Activităţi de formare cu ajutorul computerului. 

- Tutoriale telematice. 

- Consilierea grupului. 

- Folosirea chat-ului, video-conferinţelor şi forumurilor. 
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Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Elaborarea şi implementarea unei evaluări a unui produs media şi a unei resurse 

TIC care sunt folosite cu clienţii în procesul de orientare şi de comunicare. 

Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Vuorinem, R. and Saukkonnen, S. (2006). Guidance Services in Higher 

Education. Jyvaskyla: University Press. 

 

Recomandate: Video-conferinţe, chat, site-uri. 

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate: Analiza nevoilor şi curs de 

învăţare online 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 14 ore 

Activitate: 

Prezentări în sală: 3 ore 

Lucru în echipă: 3 ore 

Evaluare iniţială: 1 oră 

Ore la distanţă: 7 ore 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 11 ore 

Activitate: seminarii, lecturi, lucru în 

echipă etc. 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 

MODULUL 15 Selectarea canalelor adecvate de comunicare şi consultarea cu 

alte persoane care îi pot acorda clientului sprijin în procesul de orientare 

 
UNITATEA 1.4 

 

Folosirea instrumentelor TIC pentru orientare: Folosirea produselor media şi a 

programelor de calculator în procesul de orientare pentru a răspunde nevoilor de 

comunicare ale clienţilor 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

1.4.4 Selectarea canalelor adecvate de comunicare şi consultarea cu alte persoane 

care îi pot acorda clientului sprijin în procesul de orientare 
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Principalele scopuri ale modulului 

- Identificarea nevoilor culturale, de formare, de muncă ale utilizatorilor. 

- Alegerea canalelor adecvate pentru comunicarea cu alţi agenţi de consiliere. 

- Selectarea canalelor adecvare pentru consultarea cu experţii care ajută în 

procesele de orientare. 

- Alegerea instrumentelor TIC adecvate solicitărilor utilizatorilor din domeniul 

formării profesionale şi al pieţei muncii. 

- Consilierea cu privire la alegerea acţiunilor de formare adecvare pentru 

pătrunderea pe piaţa muncii.  

Principalele teme de studiu 

- Sprijinirea clienţilor în folosirea mijloacelor media şi programelor de calculator 

selectate în cadrul procesului de orientare şi în comunicare (folosire mediată). 

- Analizarea nevoilor. 

- Informaţii cu privire la piaţa muncii. 

- Informaţii cu privire la programele de formare cu ajutorul computerului. 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

1. Dovedească competenţe cu privire la cunoaşterea de sine şi a atitudinii faţă de 

muncă. 

2. Dovedească cunoştinţe despre piaţa muncii. 

Competenţe 

3. Dovedească competenţe de autoînvăţare. 

Atitudini 

4. Dovedească aptitudini de comunicare personală şi în grup. 

5. Dovedească abilităţi de interacţiune socială. 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

- Explicarea şi transpunerea în rezultate a analizei nevoilor prin folosirea 

chestionarelor. 

- Prezentarea programelor de formare cu ajutorul computerului. 

- Prezentarea realităţii profesionale cu ajutorul programului PowerPoint. 

- Tutorat individualizat sau în grup. 

- Folosirea chat-ului, video-conferinţelor şi forumurilor. 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Elaborarea şi implementarea unei evaluări a produselor media TIC selectate care 

sunt folosite cu clienţii în procesul de orientare şi în comunicare. 
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Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Cogoi, C. (Coord.) (2005). Using ICT in Guidance: Practitioners competences 

and training. Bologna: Outline Edizioni. 

 

Recomandate: programe de formare cu ajutorul computerului, site-uri, video-

conferinţe.  

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate: Studierea programelor de 

formare cu ajutorul computerului 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 13 ore 

Activitate 

Prezentări în clasă: 3 ore 

Lucru în grup: 2 ore 

Evaluare iniţială: 1 ore 

Ore la distanţă: 7 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 12 ore 

Activitate: seminarii, lecturi, lucru în 

echipă. 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 

MODULUL 16 Folosirea, în diferite combinaţii, a produselor media şi a 

programelor de calculator pentru a atinge obiectivele legate de orientare 

 
UNITATEA 2.1 

 

Dezvoltarea şi gestionarea folosirii instrumentelor TIC în orientare: Dezvoltarea 

soluţiilor de orientare bazate pe instrumente TIC 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

2.1.1 Folosirea, în diferite combinaţii, a produselor media şi a programelor de 

calculator pentru a atinge obiectivele legate de orientare 

Principalele scopuri ale modulului 

- Să dezvolte o atitudine pozitivă faţă de folosirea şi avantajele instrumentelor TIC 

în orientare. 

- Să dezvolte conştientizarea unei game largi de produse media şi programe de 

calculator şi folosirea lor selectivă cu o întreagă serie de grupuri de clienţi. 

- Să integreze produsele media şi programele de calculator în procesul de 

orientare, asigurând o aplicare flexibilă 

- Să dezvolte o abordare critică a folosirii produselor media şi programelor de 

calculator, asigurând selecţia adecvată şi utilitatea. 
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Principalele teme de studiu 

- Trecerea în revistă a literaturii despre dezvoltarea instrumentelor TIC în procesul 

de orientare 

- Examinarea utilizării adecvate a instrumentelor TIC cu o serie de grupuri de 

clienţi, analizând avantajele şi dezavantajele 

- Dezvoltarea practică a competenţelor şi cunoştinţelor referitoare la produsele 

media şi programele de calculator 

- Evaluarea diferitelor abordări, analizând avantajele şi dezavantajele 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să dovedească: 

Cunoştinţe 

1. Înţelegerea impactului produselor media şi al programelor de calculator asupra 

procesului de orientare în cazul unei serii de grupuri de clienţi, inclusiv de clienţi 

cu nevoi speciale. 

2. Înţelegerea critică a unei serii de mijloace media şi programe TIC, precum şi 

modul în care acestea pot fi aplicate. 

Competenţe 

3. Că sunt capabili să evalueze folosirea diferitelor abordări şi să ia decizii cu 

privire la intervenţia cea mai adecvată. 

Atitudini 

4. Capacitatea de a aplica o serie de intervenţii TIC într-o serie de contexte de 

orientare. 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

- Ateliere bazate pe teorie 

- Sesiuni de aplicaţii practice vizând dezvoltarea competenţelor de folosire a 

instrumentelor TIC 

- Învăţare bazată pe muncă, accentul căzând pe folosirea unei game de 

instrumente TIC 

- Forumuri Internet pentru schimbul de opinii 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Implementarea unei intervenţii de orientare folosind o combinaţie între diferite 

abordări TIC 
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Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Evangelista, L. (2003). How is the internet changing careers guidance? First 

results of a survey among European careers advisers. 

http://www.cnrop.ise.ro/EN/docs/survey_it.pdf 

 

Recomandate: site-uri, chat, forumuri, portofolii electronice, video-conferinţe, 

grupuri de discuţii. 

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

Realizarea de interviuri de orientare, 

crearea de portofolii. 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 8 ore 

Activitate (de exemplu, prelegeri / 

seminarii / tutoriale / ateliere / discuţii 

online moderate, chat etc.). Un seminar 

virtual folosind discuţiile moderate 

online. 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 17 ore 

Activitate (de exemplu, lecturi de 

seminar şi pregătirea pentru seminar / 

pregătirea sarcinilor / lecturi de fond / 

activităţi online / lucru în grup / 

portofoliu / jurnal, lucru în studio etc.). 

Total ore (1 şi 2): 25 ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 

MODULUL 17 Integrarea instrumentelor TIC şi a abordării nemijlocite, acolo 

unde este adecvat, pentru a asigura un proces eficient de orientare pentru 

clienţi. 

 
UNITATEA 2.1 

 

Dezvoltarea şi gestionarea folosirii instrumentelor TIC în orientare: Dezvoltarea 

folosirii soluţiilor de orientare bazate pe instrumente TIC 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

2.1.2 Integrarea instrumentelor TIC şi a abordării nemijlocite, acolo unde este 

adecvat, pentru a asigura un proces eficient de orientare pentru clienţi  

http://www.cnrop.ise.ro/EN/docs/survey_it.pdf
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Principalele scopuri ale modulului 

- Să le permită cursanţilor să dezvolte intervenţii în orientare care folosesc la 

maximum produsele media şi programele de calculator. 

- Să treacă în revistă metodologiile care integrează abordările TIC în procesul de 

orientare, ducând la soluţii mixte. 

- Să le permită cursanţilor să-şi dovedească competenţele în dezvoltarea unor 

relaţii flexibile şi adecvate cu indivizii şi grupurile. 

Principalele teme de studiu 

- Examinarea gamei de produse media şi de programe de calculator disponibile şi 

analizarea gradului lor de adecvare pentru o serie de contexte de orientare 

- Integrarea produselor media şi a programelor de calculator în procesul de 

orientare 

- Rolul profesioniştilor şi al clienţilor în folosirea instrumentelor TIC pentru 

orientare 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să dovedească: 

Cunoştinţe 

1. O înţelegere critică a unei game de produse media şi de programe de calculator 

adecvate contextului de orientare. 

2. Conştientizarea flexibilităţii produselor media şi a programelor de calculator în 

ceea ce priveşte dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu o serie de grupuri de 

clienţi. 

Competenţe 

3. Că pot judeca integrarea instrumentelor TIC în procesul de orientare. 

Atitudini 

4. Capacitatea de a organiza sesiuni practice pentru clienţi, folosind instrumente 

TIC.  

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

- Ateliere bazate pe teorie 

- Sesiuni de aplicaţii practice vizând dezvoltarea competenţelor de folosire a 

instrumentelor TIC 

- Învăţare bazată pe muncă, accentul căzând pe folosirea unei game de instrumente 

TIC 

- Comunicare personală prin e-mail-uri, mesaje etc. 

 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Evaluarea unei abordări mixte a activităţii de orientare şi identificarea 

modalităţilor prin care aceasta poate fi îmbunătăţită. 

Folosirea unei abordări mixte faţă de evaluarea şi analizarea învăţării. 
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Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Sampson, J.P. (2006) Challenges in Effectively Designing and Using ICT in 

Career Guidance, http://www.derby.ac.uk/files/jimsampsonict.doc  

European Commission. (2004). Ariadne: Guidelines for web-based guidance. 

http://www.ariadneproject.org/  

 

Recomandate: e-mail-uri, site-uri, forumuri, chat, video-conferinţe, grupuri de 

discuţii, portofolii etc. 

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

Realizarea de interviuri de orientare, 

crearea de portofolii. 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 7 

Activitate (de exemplu, prelegeri / 

seminarii / tutoriale / ateliere / discuţii 

online moderate, chat etc.): ateliere 

virtuale, dezbateri online, chat etc. 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 18 

Activitate (de exemplu, lecturi de 

seminar şi pregătirea pentru seminar / 

pregătirea sarcinilor / lecturi de fond / 

activităţi online / lucru în grup / 

portofoliu / jurnal, lucru în studio etc.). 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 

MODULUL 18 Identificarea nevoilor de formare şi de sprijin ale clienţilor 

pentru a permite folosirea de către aceştia a instrumentelor TIC în orientare 

 
UNITATEA 2.1  

 

Dezvoltarea şi gestionarea folosirii instrumentelor TIC în orientare: Dezvoltarea 

folosirii soluţiilor de orientare bazate pe instrumente TIC. 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

2.1.3 Identificarea nevoilor de formare şi de sprijin ale clienţilor pentru a permite 

folosirea de către aceştia a instrumentelor TIC în orientare 

http://www.derby.ac.uk/files/jimsampsonict.doc
http://www.ariadneproject.org/
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Principalele scopuri ale modulului 

- Să le permită cursanţilor să identifice şi să analizeze nevoile de formare şi de 

sprijin ale clienţilor, pentru a le permite ulterior să folosească instrumentele TIC în 

activităţile de orientare. 

- Să le ofere cursanţilor ocazia să înţeleagă mai bine cum să ajute clienţii să 

folosească instrumentele TIC. 

Principalele teme de studiu 

- Gama de produse media şi programe de calculator şi felul în care satisfac nevoile 

clienţilor în ceea ce priveşte activităţile de orientare. 

- Cadrele pentru evaluarea nivelurilor de încredere şi de competenţă ale clienţilor. 

- Echitatea şi incluziunea în ceea ce priveşte accesul la produse media şi programe 

de calculator. 

- Metodologiile folosite pentru a-i încuraja pe clienţi să folosească în mod activ 

produsele media şi programele de calculator în activităţile legate de orientare. 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să dovedească: 

Cunoştinţe 

O înţelegere critică a produselor media şi programelor de calculator actuale şi a 

felului în care satisfac nevoile clienţilor în ceea ce priveşte activităţile de orientare. 

Căi de a asigura echitatea şi incluziunea în ceea ce priveşte accesul la serviciile de 

orientare. 

Abordări menite să sprijine învăţarea clienţilor în ceea ce priveşte instrumentele 

TIC şi activităţile de orientare. 

Competenţe 

Conştientizarea modului în care clienţii abordează activităţile TIC în domeniul 

orientării. 

Atitudini 

Capacitatea de a folosi o gamă de intervenţii pentru a sprijini anumite grupuri de 

clienţi în folosirea instrumentelor TIC. 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

- Lucru în grup prin video-conferinţe / e-mail şi grupuri de discuţii 

- Seminarii 

- Tutoriale 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Alegerea unui anumit grup de clienţi şi prezentarea unei strategii pentru 

(a) identificarea nevoilor de învăţare şi sprijin 

(b) identificarea abordărilor necesare în vederea dezvoltării folosirii în mod activ 

de către client a instrumentelor TIC pentru a veni în întâmpinarea nevoilor sale de 

orientare. 
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Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Vuorinen, R. & Sampson,J. (2009) Ethical Guidelines for e-guidance & usage, 

(Available) www.egos-cip.eu 

 

Recomandate: e-mail, site-uri, forumuri, chat, video-conferinţe, grupuri de 

discuţii, portofolii etc.  

Timp indicativ de învăţare şi predare Activitate 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 7 ore 

Activitate (de exemplu, prelegeri / 

seminarii / tutoriale / ateliere / discuţii 

online moderate, chat etc.): ateliere 

virtuale, dezbateri online, chat etc. 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 18 

Activitate (de exemplu, lecturi de 

seminar şi pregătirea pentru seminar / 

pregătirea sarcinilor / lecturi de fond / 

activităţi online / lucru în grup / 

portofoliu / jurnal, lucru în studio etc.). 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 

MODULUL 19 Îndeplinirea sarcinilor administrative legate de folosirea 

produselor media şi a programelor de calculator 
 

UNITATEA 2.1 

 

Dezvoltarea şi gestionarea folosirii instrumentelor TIC în orientare: Dezvoltarea 

folosirii soluţiilor de orientare bazate pe instrumente TIC 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

2.1.4 Îndeplinirea sarcinilor administrative legate de folosirea produselor media şi 

a programelor de calculator 

Principalele scopuri ale modulului 

- Să dezvolte încrederea şi cunoştinţele cu privire la sarcinile administrative legate 

de folosirea produselor media şi programelor de calculator 

Principalele teme de studiu 

- Cadrul pentru folosirea instrumentelor TIC în orientare 

- Gama sistemelor pentru stocarea şi recuperarea informaţiilor clienţilor 

- Confidenţialitatea şi protocolurile pentru schimbul de informaţii 

- Metode pentru încorporarea informaţiilor şi resurselor de orientare în produsele 

media şi programele de calculator care pot fi accesate de diferite grupuri de clienţi 

http://www.egos-cip.eu/
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Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să dovedească: 

Cunoştinţe 

1. O înţelegere critică a sistemelor de susţinere şi dezvoltare a produselor media şi 

programelor de calculator relevante pentru grupe specifice de clienţi. 

Competenţe 

2. Evaluarea relevanţei şi utilităţii diferitelor sisteme în raport cu nevoile 

clienţilor. 

Atitudini 

3. Că sunt capabili să îndeplinească sarcini administrative legate de folosirea 

instrumentelor TIC. 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

- Atelier / Seminar 

- Tutoriale 

- Relaţii personale prin e-mail, interviuri, mesaje 

- Sesiuni de forum, video-conferinţe 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Alegerea unei resurse bazate pe instrumentele TIC utilizate de un grup specific de 

clienţi şi actualizarea / dezvoltarea suplimentară a acesteia pentru a răspunde 

nevoilor clienţilor. Evaluarea rezultatele pentru grupul de clienţi. 

Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Sampson, J.P. (2006) Challenges in Effectively Designing and Using ICT in 

Career Guidance, http://www.derby.ac.uk/files/jimsampsonict.doc  

 

Recomandare: programe de formare online, site-uri, video-conferinţe, forum, e-

mail, chat, Internet etc. 

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

Realizarea de interviuri de orientare, 

crearea de portofolii. 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 7 ore 

Activitate (de exemplu, prelegeri / 

seminarii / tutoriale / ateliere / discuţii 

online moderate, chat etc.). Pentru a 

participa la un atelier practic:  

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 18 ore 

Activitate (de exemplu, lecturi de 

seminar şi pregătirea pentru seminar / 

pregătirea sarcinilor / lecturi de fond / 

activităţi online / lucru în grup / 

portofoliu / jurnal, lucru în studio etc.). 

http://www.derby.ac.uk/files/jimsampsonict.doc
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Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 

MODULUL 20 Monitorizarea, analizarea şi evaluarea soluţiilor de orientare 

folosind instrumente TIC 

 
UNITATEA 2.1 

 

Dezvoltarea şi gestionarea folosirii instrumentelor TIC în orientare: Dezvoltarea 

folosirii soluţiilor de orientare bazate pe instrumente TIC 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

2.1.5 Monitorizarea, analizarea şi evaluarea soluţiilor de orientare folosind 

instrumente TIC 

Principalele scopuri ale modulului 

- Să dezvolte înţelegerea standardelor de calitate care pot fi aplicate monitorizării 

şi examinării utilizării instrumentelor TIC în orientare. 

- Să le permită cursanţilor să dovedească că pot aplica standardele pentru a evalua 

soluţiilor bazate pe instrumentele TIC. 

- Să dezvolte competenţe de folosirea instrumentelor TIC pentru a analiza şi a 

evalua folosirea instrumentelor TIC în orientare. 

Principalele teme de studiu 

- Standardele de calitate, atât internaţionale, cât şi legate de contextul naţional. 

- Avantajele şi dezavantajele metodologiilor folosite pentru monitorizarea, 

examinarea şi evaluarea soluţiilor de orientare bazate pe instrumente TIC. 

- Satisfacerea nevoilor grupurilor speciale. 

- Folosirea rezultatelor evaluării pentru a dezvolta şi mai mult serviciile. 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să dovedească: 

Cunoştinţe 

Cunoaşterea chestiunilor şi curentelor actuale cu privire la examinarea şi 

evaluarea utilizării instrumentelor TIC în serviciile de orientare. 

Cunoaşterea abordărilor de examinare şi de evaluare care asigură venirea în 

întâmpinarea nevoilor diferitelor grupuri de clienţi. 

Competenţe 

Capacitatea de a judeca metodele adecvate care trebuie utilizate pentru a evalua 

soluţiile TIC. 

Atitudini 

Conştientizarea examinării şi evaluării serviciului în comunitatea de orientare. 
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Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

- Sesiuni de predare folosind instrumente TIC. 

- Interacţiune personală prin e-mail, mesaje. 

- Sesiuni de chat în grup, video-conferinţe. 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Elaborarea şi implementarea unei evaluări a resursei TIC care este folosită cu 

clienţii în procesul de orientare, folosind o gama de măsurători atât calitative, cât 

şi cantitative 

Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

European Commission. (2004). Ariadne: Guidelines for web-based guidance. 

(Disponibil) [http://www.ariadneproject.org/] 

 

Recomandate: telefon fix şi mobil, grupuri de discuţii, forumuri, video-conferinţe, 

e-mail, site-uri. 

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

Analiza nevoilor, ţinerea unui curs de 

învăţare cu ajutorul computerului. 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 7 ore 

Activitate (de exemplu, seminarii / 

tutoriale / ateliere / discuţii online 

moderate, chat etc.): Participarea la un 

atelier cu acţiuni implementate, 

tutoriale telematice. 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 18 ore 

Activitate (de exemplu, lecturi de 

seminar şi pregătirea pentru seminar / 

pregătirea sarcinilor / lecturi de fond / 

activităţi online / lucru în grup / 

portofoliu / jurnal, lucru în studio etc.). 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 

MODULUL 21 Abordarea propriilor nevoi de formare şi de sprijin pentru a 

putea folosi instrumentele TIC în orientare 
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UNITATEA 2.1 

 

Dezvoltarea şi gestionarea folosirii instrumentelor TIC în orientare: Dezvoltarea 

folosirii soluţiilor de orientare bazate pe instrumente TIC 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

2.1.6 Abordarea propriilor nevoi de formare şi de sprijin pentru a putea folosi 

instrumentele TIC în orientare 

Principalele scopuri ale modulului 

- Să le permită cursanţilor să vină în întâmpinarea propriilor nevoi de formare 

pentru a-şi dezvolta competenţele şi a-şi spori cunoştinţele cu privire la folosirea 

instrumentelor TIC în practica orientării. 

- Să îi facă pe cursanţi mai conştienţi de resursele locale, naţionale şi 

internaţionale care le stau la dispoziţie pentru sprijinirea învăţării. 

Principalele teme de studiu 

- Metodologiile care permit evaluarea propriilor nevoi actuale de formare cu 

privire la folosirea instrumentelor TIC în orientare. 

- Resursele – naţionale şi internaţionale – care sprijină învăţarea. 

- Examinarea critică a resurselor şi elaborarea criteriilor de lucru pentru a evalua 

gradul de adecvare pentru nevoile individuale de învăţare. 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să dovedească: 

Cunoştinţe 

1. Cunoaşterea resurselor actuale disponibile pentru a sprijini învăţarea despre 

instrumentele TIC în orientare şi a criteriilor necesare pentru evaluarea acestora. 

2. Cunoaşterea metodologiilor pentru dezvoltarea identificării nevoilor de formare 

şi a planului de formare. 

Competenţe 

3. O gândire reflexivă şi critică în context profesional. 

Atitudini 

4. Că sunt capabili să finalizeze un plan de formare şi de dezvoltare şi să identifice 

sursele adecvate pentru învăţarea suplimentară. 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

- Sesiuni de predare 

- Tutoriale – personale şi online 

- Folosirea resurselor online, a forumurilor 
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Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Elaborarea unui plan personal de formare şi de dezvoltare, folosind instrumentele 

TIC în propria practică de orientare, şi identificarea resurselor adecvate care să 

sprijine învăţarea. 

Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ( 2008). The use of ICT 

to support innovation and lifelong learning for all - A report on progress, 

Comission Staff Working Document, Brussels 

 

Recomandate: programe de formare la distanţă, site-uri, video-conferinţe, e-mail, 

forum, chat, Internet, mesaje etc. 

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

Realizarea de interviuri de orientare, 

crearea de portofolii. 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 7 ore 

Activitate (de exemplu, prelegeri / 

seminarii / tutoriale / ateliere / discuţii 

online moderate, chat etc.). 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 18 ore 

Activitate (de exemplu, lecturi de 

seminar şi pregătirea pentru seminar / 

pregătirea sarcinilor / lecturi de fond / 

activităţi online / lucru în grup / 

portofoliu / jurnal, lucru în studio etc.). 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 
MODULUL 22 Identificarea ocaziilor favorabile şi constrângerilor în ceea ce 

priveşte folosirea instrumentelor TIC în orientare 
 

UNITATEA 2.2  

 

Dezvoltarea şi gestionarea folosirii instrumentelor TIC în orientare: Gestionarea 

propriei folosiri a soluţiilor de orientare bazate pe instrumente TIC în cadrul 

serviciului de orientare 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

2.2.1 Identificarea ocaziilor favorabile şi constrângerile în ceea ce priveşte 

folosirea instrumentelor TIC în orientare 
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Principalele scopuri ale modulului 

- Identificarea punctelor tari şi punctelor slabe în folosirea instrumentelor TIC în 

orientare. 

- Identificarea dificultăţilor înainte de modificările aduse de TIC şi depăşirea 

acestora. 

- Analizarea punctelor forte ale materialelor şi resurselor care se află la dispoziţia 

utilizatorilor pentru a permite folosirea instrumentelor TIC în domeniul respectiv. 

- Identificarea elementelor care influenţează serviciile de orientare bazate pe 

instrumente TIC. 

Principalele teme de studiu 

- Oportunităţile de localizare şi barierele în folosirea instrumentelor TIC în 

orientare. 

- Dificultăţile pe care le presupune folosirea instrumentelor TIC în orientare. 

- Analizarea organizării serviciilor şi a potenţialului orientării bazate pe TIC. 

- Studierea factorilor care afectează folosirea abordării bazate pe TIC de către un 

consilier. 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

1. Dovedească o înţelegere critică a obstacolelor în calea schimbării şi a modului 

în care pot fi acestea depăşite în ceea ce priveşte folosirea instrumentelor TIC în 

orientare. 

2. Evalueze eficacitatea analizei infrastructurii serviciului pentru a oferi orientare 

bazată pe TIC. 

Competenţe 

3. Evalueze dezvoltarea şi să gestioneze utilizarea instrumentelor TIC în orientare. 

Atitudini 

4. Conştientizeze folosirea soluţiilor de orientare bazate pe TIC în cadrul unui 

serviciu. 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

- Expunerea la utilizatori ai instrumentelor TIC. 

- Analiza individualizată a nevoilor cursanţilor. 

- Comunicare personală prin e-mail. 

- Sesiuni de chat în grup, video-conferinţe. 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Elaborarea şi implementarea unei evaluări a planului strategic bazat pe TIC care 

este folosit cu clienţii în procesul de orientare. 
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Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Vuorinem, R. and Samposon, J. (2009). Ethical Guidelines for e-guidance. 

Disponibil pe site-ul: www.egos.cip.eu  

 

Recomandate: site-uri, chat, forumuri, portofolii electronice, video-conferinţe, 

grupuri de discuţii. 

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

Realizarea de interviuri de orientare, 

crearea de portofolii. 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 13 ore 

Activitate: Prezentări: 3 ore; Evaluare 

iniţială: 1 oră; Lucru în grup: 2 ore; Ore 

la distanţă: 7 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 12 ore. 

Activitate (de exemplu, lecturi de 

seminar şi pregătirea pentru seminar / 

pregătirea sarcinilor / lecturi de fond / 

activităţi online / lucru în grup / 

portofoliu / jurnal, lucru în studio etc.). 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 

http://www.egos.cip.eu/
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MODULUL 23 Aplicarea unor măsuri de protecţie pentru a-i proteja pe clienţii 

care folosesc instrumentele TIC în scopuri de orientare 

 
UNITATEA 2.2  

 

Dezvoltarea şi gestionarea folosirii instrumentelor TIC în orientare: Gestionarea 

propriei folosiri a soluţiilor de orientare bazate pe instrumente TIC în cadrul 

serviciului de orientare 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

2.2.2 Aplicarea unor măsuri de protecţie pentru a-i proteja pe clienţii care folosesc 

instrumentele TIC în scopuri de orientare 

Principalele scopuri ale modulului 

- Să dezvolte competenţele, să sporească cunoştinţele şi înţelegerea cu privire la 

folosirea produselor media şi a programelor de calculator pentru a răspunde 

nevoilor clienţilor în procesul de orientare. 

- Să ofere ocazia de a examina critic modul în care folosesc instrumentele TIC cu 

clienţii. 

- Să folosească măsuri de siguranţă pentru protecţia utilizatorilor în folosirea 

instrumentelor TIC pentru orientare. 

- Să identifice principiile etice legate de folosirea instrumentelor TIC în domeniul 

respectiv. 

- Să dovedească un comportament etic în aplicarea instrumentelor TIC în 

orientare. 

- Să respecte confidenţialitatea şi protejarea datelor personale şi profesionale. 

- Să folosească sisteme elementare de securitate în TIC. 

- Să protejeze sănătatea şi siguranţa utilizatorilor de instrumente TIC. 

Principalele teme de studiu 

- Standardele de calitate pentru folosirea instrumentelor TIC în orientare. 

- Codurile de etică pentru acţiunile de orientare în domeniul TIC. 

- Măsurile de siguranţă şi protejarea datelor la folosirea instrumentelor TIC în 

orientare. 

- Protejarea sănătăţii şi siguranţei utilizatorilor de TIC. 

- Regulile privind confidenţialitatea şi protejarea datelor. 
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Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să dovedească: 

Cunoştinţe 

1. O înţelegere critică a chestiunilor şi curentelor actuale legate de folosirea 

instrumentelor TIC în orientare în funcţie de anumite standarde de calitate. 

2. Evalueze eficacitatea principiilor etice care stau la baza folosirii instrumentelor 

TIC în orientare. 

Competenţe 

3. Conştientizarea posibilităţilor viitoare de orientare folosind produsele media şi 

programele de calculator în procedurile de securitate. 

Atitudini 

4. Conştientizarea chestiunilor actuale legate de folosirea instrumentelor TIC în 

orientare.  

5. Aplicarea principiilor etice şi a standardelor de calitate legate de folosirea 

instrumentelor TIC în orientare. 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

- Expunerea la utilizatori ai instrumentelor TIC. 

- Tutorat individualizat în funcţie de nevoile clienţilor. 

- Sesiuni de chat în grup, video-conferinţe. 

- Comunicare personală prin e-mail, mesaje. 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Elaborarea şi implementarea unei evaluări a procedurilor etice care sunt folosite 

cu clienţii în procesul de orientare. 

Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Code of Ethics (2007). National Career Development Association. Disponibil pe 

site-ul: www.ncda.org  

 

Recomandate: portofolii electronice, chat, forumuri, video-conferinţe, grupuri de 

discuţii, mesaje etc.  

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

Realizarea de interviuri de orientare, 

atelier virtual. 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 13 ore 

Activitate: Prezentări: 3 ore; Evaluare 

iniţială: 1 oră; Ore la distanţă: 7; Lucru 

în grup: 2 ore. 

http://www.ncda.org/
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2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 12 ore 

Activitate (de exemplu, lecturi de 

seminar şi pregătirea pentru seminar / 

pregătirea sarcinilor / lecturi de fond / 

activităţi online / lucru în grup / 

portofoliu / jurnal, lucru în studio etc.). 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 
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MODULUL 24 Identificarea modalităţilor de a asigura echitatea şi incluziunea 

atunci când se oferă un serviciu de orientare folosind instrumente TIC 

 
UNITATEA 2.2  

 

Dezvoltarea şi gestionarea folosirii instrumentelor TIC în orientare: Gestionarea 

propriei folosiri a soluţiilor de orientare bazate pe instrumente TIC în cadrul 

serviciului de orientare 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

2.2.3 Identificarea modalităţilor de a asigura echitatea şi incluziunea atunci când 

se oferă un serviciu de orientare folosind instrumente TIC 

Principalele scopuri ale modulului 

- Moduri de a asigura echitatea şi incluziunea în serviciile de orientare bazate pe 

instrumente TIC. 

- Accesul egal la facilităţi de orientare bazate pe TIC al utilizatorilor cu dificultăţi 

de învăţare şi cu dizabilităţi. 

- Identificarea şi abordarea nevoilor grupurilor speciale. 

- Luarea în considerare a chestiunilor legate de echitate şi incluziune în orientarea 

bazată pe TIC. 

Principalele teme de studiu 

- Echitate şi incluziune în accesul la produse media şi programe de calculator. 

- Accesul egal la instrumente TIC al utilizatorilor cu dificultăţi de învăţare şi cu 

dizabilităţi. 

- Dezvoltarea actuală şi viitoare a utilizării instrumentelor TIC în orientare. 

- Căi de a integra echitatea şi incluziunea în orientarea bazată pe TIC. 

- Abordarea nevoilor grupurilor speciale. 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să dovedească: 

Cunoştinţe 

1. O înţelegere critică a modurilor în care se pot asigura echitatea şi incluziunea în 

serviciile de orientare bazate pe instrumente TIC. 

Competenţe 

2. Conştientizarea posibilităţilor viitoare de identificare a clienţilor cu dificultăţi 

de învăţare. 

Atitudini 

3. Conştientizarea modului în care trebuie abordate nevoile grupurilor speciale. 
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Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

- Expunerea la clienţi care posedă competenţe de utilizare a instrumentelor TIC. 

- Identificarea individualizată a nevoilor clienţilor. 

- Comunicare personală prin e-mail, mesaje. 

 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Elaborarea şi implementarea unei evaluări a nevoilor grupurilor speciale. 

Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Clayton, P., Plant, P. and Rohdin, I. (2008). European Solutions for guidance and 

counselling for socially disadvantaged groups. Milano: Ed. Franco Angeli. 

 

Recomandate: e-mail, site-uri, forumuri, chat, video-conferinţe, grupuri de 

discuţii, portofolii etc.  

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

Realizarea de interviuri de orientare, 

crearea de portofolii 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 13 ore 

Activitate: Prezentări: 3 ore; Ore la 

distanţă: 7; Lucru în grup: 2 ore; 

Evaluare iniţială: 1 oră. 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 12 ore 

Activitate (de exemplu, lecturi de 

seminar şi pregătirea pentru seminar / 

pregătirea sarcinilor / lecturi de fond / 

activităţi online / lucru în grup / 

portofoliu / jurnal, lucru în studio etc.). 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 

MODULUL 25 Păstrarea arhivelor serviciului folosind sisteme de 

managementul informaţiilor bazate pe instrumente TIC 

 
UNITATEA 2.2  

 

Dezvoltarea şi gestionarea folosirii instrumentelor TIC în orientare: Gestionarea 

propriei folosiri a soluţiilor de orientare bazate pe instrumente TIC în cadrul 

serviciului de orientare 
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Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

2.2.4 Păstrarea arhivelor serviciului folosind sisteme de managementul 

informaţiilor bazate pe instrumente TIC  

Principalele scopuri ale modulului 

- Să dezvolte competenţele, să sporească cunoştinţele şi înţelegerea cu privire la 

folosirea produselor media şi a programelor de calculator pentru a răspunde 

nevoilor clienţilor în procesul de orientare. 

- Să ofere şansa de a examina critic modul de folosire a instrumentelor TIC cu 

clienţii. 

- Să folosească instrumentele TIC pentru a gestiona informaţiile, pe baza arhivelor 

consilierilor de orientare. 

- Să analizeze diferitele sisteme de managementul informaţiilor. 

- Să folosească metodologiile cu privire la schimbul de informaţii cu alţi parteneri 

prin intermediul reţelelor de sprijin. 

- Să analizeze cerinţele necesare de la locul de muncă (centre educaţionale, unităţi 

industriale etc.). 

Principalele teme de studiu 

- Arhivele serviciilor de orientare. 

- Cerinţele necesare la sediul central al serviciilor (şcoli, birouri de ocupare a forţei 

de muncă etc.). 

- Managementul informaţiilor. 

- Reţele de sprijin pentru informaţii. 

- Sarcinile modelului de managementul informaţiilor 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

Dovedească o înţelegere critică a curentelor legate sistemele de managementul 

informaţiilor în orientarea bazată pe instrumente TIC. 

Evalueze eficacitatea funcţionării sistemelor de informaţii. 

Competenţe 

Evalueze relevanţa şi utilitatea instrumentelor TIC în cadrul procesului de 

orientare în reţelele de sprijin ale clienţilor. 

Atitudini 

Conştientizeze importanţa păstrării arhivelor folosind sistemele de managementul 

informaţiilor bazate pe instrumente TIC. 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

- Expunerea la clienţi care posedă competenţe de utilizare a instrumentelor TIC. 

- Identificarea individualizată a nevoilor clienţilor. 

- Comunicare personală prin e-mail, mesaje. 

- Forumuri, video-conferinţe. 
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Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Elaborarea şi implementarea unei evaluări continue a resurselor TIC care sunt 

folosite cu clienţii în procesul de orientare. 

Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: Bibliografie de bază 

 

Recomandate: programe de formare online, site-uri, video-conferinţe, forum, e-

mail, chat, Internet etc. 

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

Realizarea de interviuri de orientare, 

crearea de portofolii 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 13 ore. 

Activitate: Prezentări: 3 ore; Ore la 

distanţă: 6; Lucru în grup: 3 ore; 

Evaluare iniţială: 1 oră. 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 12 ore 

Activitate (de exemplu, lecturi de 

seminar şi pregătirea pentru seminar / 

pregătirea sarcinilor / lecturi de fond / 

activităţi online / lucru în grup / 

portofoliu / jurnal, lucru în studio etc.). 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 

MODULUL 26 Promovarea conştientizării la nivelul comunităţii şi adoptarea 

orientării bazate pe instrumente TIC 

 
UNITATEA 2.2 

 

Dezvoltarea şi gestionarea folosirii instrumentelor TIC în orientare: Gestionarea 

propriei folosiri a soluţiilor de orientare bazate pe instrumente TIC în cadrul 

serviciului de orientare 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

2.2.5 Promovarea conştientizării la nivelul comunităţii şi adoptarea orientării 

bazate pe instrumente TIC 
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Principalele scopuri ale modulului 

- Să promoveze conştientizarea, la nivelul comunităţii, a dezvoltării orientării în 

domeniul TIC. 

- Să analizeze resursele pentru diseminarea serviciilor de orientare bazate pe 

instrumente TIC. 

- Să facă legătura cu sistemele de orientare care promovează şi diseminează TIC. 

- Să promoveze şi să disemineze TIC. 

Principalele teme de studiu 

- Serviciile de orientare în raport cu folosirea instrumentelor TIC. 

- Conştientizarea la nivelul comunităţii şi dezvoltarea serviciilor bazate pe 

instrumente TIC. 

- Tehnici de difuzare a TIC prin folosirea în instituţiile de orientare. 

- Sisteme şi proceduri de promovare şi diseminare a TIC printre consilierii de 

orientare. 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

Dovedească o înţelegere critică a chestiunilor şi curentelor actuale cu privire la 

dezvoltarea şi diseminarea folosirii TIC în serviciile de orientare. 

Competenţe  

Evalueze relevanţa şi utilitatea TIC în ceea ce priveşte tehnicile de lansare pe piaţă 

a serviciilor de orientare. 

Conştientizeze posibilităţile viitoare de menţinere a sistemelor de promovare şi 

diseminare a serviciilor de orientare bazate pe TIC. 

Atitudini 

Conştientizeze chestiunile actuale legate de promovarea conştientizării la nivelul 

comunităţii a TIC. 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

- Expunerea la clienţi care posedă competenţe de utilizare a instrumentelor TIC. 

- Identificarea individualizată a nevoilor clienţilor. 

- Comunicare personală prin e-mail, mesaje. 

- Forumuri, video-conferinţe. 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Elaborarea şi implementarea unei evaluări continue a resurselor TIC care sunt 

folosite cu clienţii în procesul de orientare. 
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Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Vuorinen, R. and Saukkonen, S. (2006). Guidance services in Higher Education. 

Jyvaskyla: University Press. 

 

Recomandate: telefon fix şi mobil, grupuri de discuţii, forumuri, video-conferinţe, 

e-mail, site-uri.  

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

Analiza nevoilor, curs de învăţare 

online 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 14 ore. 

Activitate: Prezentări: 3 ore; Ore la 

distanţă: 7; Lucru în grup: 3 ore; 

Evaluare iniţială: 1 oră. 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 11 ore. 

Activitate (de exemplu, lecturi de 

seminar şi pregătirea pentru seminar / 

pregătirea sarcinilor / lecturi de fond / 

activităţi online / lucru în grup / 

portofoliu / jurnal, lucru în studio etc.). 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 

MODULUL 27 Colaborarea cu colegi din acelaşi domeniu pentru a furniza şi a 

dezvolta orientarea bazată pe instrumente TIC 

 
UNITATEA 2.2  

 

Dezvoltarea şi gestionarea folosirii instrumentelor TIC în orientare: Gestionarea 

propriei folosiri a soluţiilor de orientare bazate pe instrumente TIC în cadrul 

serviciului de orientare 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

2.2.6 Colaborarea cu colegi din acelaşi domeniu pentru a furniza şi a dezvolta 

orientarea bazată pe instrumente TIC 
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Principalele scopuri ale modulului 

- Cooperarea cu alţi profesionişti din domeniul orientării în vederea dezvoltării 

instrumentelor TIC. 

- Studierea celor mai bune practici cu privire la folosirea instrumentelor TIC în 

orientare. 

- Sprijinirea colegilor cu privire la folosirea resurselor TIC şi în special a 

programelor de calculator. 

- Asigurarea unor sisteme eficiente de colaborare cu colegii la diferite activităţi. 

- Discutarea cu colegii a potenţialului instrumentelor TIC în vederea îmbunătăţirii 

orientării. 

Principalele teme de studiu 

- Dezvoltarea actuală şi viitoare a folosirii instrumentelor TIC în orientare. 

- Dezvoltarea folosirii instrumentelor TIC în orientare. 

- Exemple de bună practică în folosirea instrumentelor TIC în orientare. 

- Sisteme eficiente de cooperare cu colegii. 

- Sprijinirea colegilor cu privire la folosirea instrumentelor TIC în orientare. 

Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

Dovedească o înţelegere critică a curentelor legate de colaborarea cu alţi 

profesionişti în procesul de orientare bazată pe TIC. 

Competenţe 

Conştientizeze posibilităţile viitoare de studiere la nivel local, naţional şi 

transnaţional a practicilor eficiente de folosire a instrumentelor TIC în orientare. 

Atitudini 

Conştientizeze sprijinirea colegilor la folosirea produselor media şi a programelor 

de calculator. 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

- Expunerea la clienţi care posedă competenţe de utilizare a instrumentelor TIC. 

- Analiza individualizată a nevoilor clienţilor. 

- Interacţiune personală prin interviuri, mesaje. 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Elaborarea şi implementarea unei evaluări continue a resurselor TIC care sunt 

folosite cu clienţii în procesul de orientare. 

Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: Bibliografie de bază 

 

Recomandate: programe de formare online, site-uri, video-conferinţe, e-mail, 

forum, chat, Internet, mesaje etc. 
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Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

Realizarea de interviuri de orientare, 

crearea de portofolii 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 13 ore 

Activitate: Prezentări: 3 ore; Ore la 

distanţă: 7; Lucru în grup: 2 ore; 

Evaluare iniţială: 1 oră. 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 12 ore. 

Activitate (de exemplu, lecturi de 

seminar şi pregătirea pentru seminar / 

pregătirea sarcinilor / lecturi de fond / 

activităţi online / lucru în grup / 

portofoliu / jurnal, lucru în studio etc.). 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 

 
MODULUL 28 Colaborarea cu dezvoltatori de instrumente TIC pentru a 

organiza şi a dezvolta serviciile care se bazează pe instrumente TIC 

 
UNITATEA 2.2  

 

Dezvoltarea şi gestionarea folosirii instrumentelor TIC în orientare: Gestionarea 

propriei folosiri a soluţiilor de orientare bazate pe instrumente TIC în cadrul 

serviciului de orientare 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

2.2.7 Colaborarea cu dezvoltatori de instrumente TIC pentru a organiza şi a 

dezvolta serviciile care se bazează pe instrumente TIC 

Principalele scopuri ale modulului 

- Cooperarea în cadrul instituţiei şi dezvoltarea serviciilor de orientare bazate pe 

TIC. 

- Să ofere sugestii managerilor cu privire la programele de calculator legate de 

orientare. 

- Să discute despre folosirea instrumentelor TIC în funcţie de cerinţe. 

- Participarea şi dezvoltarea unor noi abordări şi programe cu privire la 

instrumentele TIC. 

Principalele teme de studiu 

- Dezvoltări actuale şi viitoare cu privire la folosirea instrumentelor TIC în 

orientare. 

- Structurarea şi dezvoltarea serviciilor de orientare bazate pe TIC. 

- Utilizările şi cerinţele instrumentelor TIC. 

- Participarea şi dezvoltarea unor abordări inovatoare şi a unor programe cu privire 

la serviciile de orientare bazate pe TIC. 
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Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

Dovedească o înţelegere critică a curentelor legate de serviciile pentru clienţi 

bazate pe instrumente TIC. 

Competenţe 

Conştientizarea posibilităţilor de colaborare cu dezvoltatorii TIC pentru 

organizarea serviciilor pentru utilizatori. 

Atitudini 

Conştientizeze noile programe şi abordări în ceea ce priveşte orientarea. 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

- Expunerea la clienţi care posedă competenţe de utilizare a instrumentelor TIC. 

- Identificarea individualizată a nevoilor clienţilor. 

- Comunicare personală prin e-mail, mesaje. 

 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Elaborarea şi implementarea unei evaluări continue a resurselor TIC care sunt 

folosite cu clienţii în procesul de orientare. 

Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Watts, A.G. (2002). The role of information and communication technologies in 

integrated career information and guidance systems, A policy perspective. 

International Journal for Educational and Vocational Guidance, 2, 139-155.  

 

Recomandate: site-uri, video-conferinţe, e-mail, forum, chat, programe de formare 

online, mesaje, Internet etc. 

Timp indicativ de învăţare şi predare 

 

Activitate 

Realizarea de interviuri de orientare, 

crearea de portofolii 

1. Interacţiune cursant / tutor, care se 

poate desfăşura parţial online: 13 ore. 

Activitate: Prezentări: 3 ore; Ore la 

distanţă: 6; Lucru în grup: 3 ore; 

Evaluare iniţială: 1 oră. 

2. Timpul alocat învăţării de către 

cursant: 12 ore 

Activitate (de exemplu, lecturi de 

seminar şi pregătirea pentru seminar / 

pregătirea sarcinilor / lecturi de fond / 

activităţi online / lucru în grup / 

portofoliu / jurnal, lucru în studio etc.). 

Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 
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MODULUL 29  

 
UNITATE TRANSVERSALĂ 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

T.1 Autoevaluarea înainte de program a competenţelor TIC de orientare prin 

folosirea instrumentului de evaluare a competenţelor din proiectul Competenţe 

TIC 2; stocarea rezultatelor în portofoliul electronic personal; introducere în 

proiect şi în profilul profesional al practicianului care utilizează computerul; 

introducere în chestiunile etice în orientarea la distanţă; evaluarea competenţelor 

TIC dobândite de către un comitet de evaluare 

Principalele scopuri ale modulului 

Să existe o autoevaluare, înainte de începerea programului, a competenţelor, 

pentru a personaliza cursul de formare în funcţie de nevoile participanţilor; să 

existe o vedere de ansamblu asupra profilului practicianului care utilizează 

computerul şi a oportunităţilor de dezvoltare a carierei; să existe o vedere de 

ansamblu asupra principiilor etice în orientarea cu ajutorul computerului. 

Principalele teme de studiu 

Folosirea instrumentului de evaluare a competenţelor pentru a avea o idee clară 

despre competenţele cu privire la orientarea bazată pe TIC şi despre nevoile de 

formare 

Contextul, rolul şi dezvoltarea carierei practicianului care utilizează computerul 

(de ex.: caracteristicile profilului profesionistului) 

Principii etice în orientarea cu ajutorul computerului 

Cifrele trimit la competenţele practicianului de orientare care utilizează 

computerul: 

competenţe transversale. Nu este cazul. 
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Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

1. îşi cunoască nevoile de învăţare în ceea ce priveşte orientarea cu ajutorul 

computerului 

2. cunoască contextul de lucru, oportunităţile de carieră, domeniul de lucru al 

practicianului care utilizează computerul 

3. cunoască premisele teoretice în ceea ce priveşte etica în orientarea cu ajutorul 

computerului 

4. cunoască grupurile-ţintă care ar putea beneficia de pe urma activităţilor de 

orientare cu ajutorul computerului 

5. cunoască situaţiile care se pretează cel mai bine la orientarea cu ajutorul 

computerului 

6. cunoască dezvoltarea orientării cu ajutorul computerului în Europa 

Competenţe 

7. folosească instrumentul de evaluare a competenţelor şi portofoliul electronic 

personal 

8. ofere orientare cu ajutorul computerului în conformitate cu principalele premise 

etice 

9. caute oportunităţi de carieră în domeniul orientării cu ajutorul computerului 

Atitudini 

10. fie gata să ofere orientare cu ajutorul computerului pe lângă serviciile 

tradiţionale de orientare 

11. fie deschişi la oportunităţile oferite de instrumentele TIC în orientare 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

Metode specifice învăţării mixte: prelegeri, folosirea instrumentelor bazate pe TIC 

dezvoltate în cadrul proiectului Competenţe TIC 2 

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

Prelegeri 

Autoevaluare cu ajutorul instrumentului de evaluare online a competenţelor 

Evaluarea rezultatelor înregistrate în portofoliul electronic personal 
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Lecturi şi resurse pentru acest modul 

Esenţiale 

Vuorinen, R. & Sampson, J. (2009). Ethical guidelines for e-guidance delivery 

and usage. Raport realizat pentru proiectul eGOS. URL: www.egos-cip.eu (în 

secţiunea “Project outputs”) 

Malone, J. F. (2007b). Ethical guidelines, legal and regulatory issues in distance 

counseling. In J. F. Malone, R. M. Miller, & G. R. Walz, (Eds.). Distance 

counseling: Expanding the counselor’s reach and impact (pp. 133-148). Ann 

Arbor, MI: Counseling Outfitters 

 

Recomandate: 

Guidelines for Web-based Guidance, Online: http://www.ariadneproject.org  

Sampson, J. P., Jr. (2002). Quality and Ethics in Internet-Based Guidance. The 

International Journal for Educational and Vocational Guidance, 2, 157-171 

Timp indicativ de învăţare şi predare Activitate 

(1 oră) (în sală): Prezentarea proiectului şi a 

scopurilor şi cadrului cursului; 

rezultatele aşteptate; explicarea 

instrumentelor bazate pe TIC dezvoltate 

de proiect care urmează să fie folosite 

la curs (instrumentul de evaluare a 

competenţelor, portofoliul electronic) 

(4 ore) (în sală) Autoevaluarea, înainte de 

începerea programului, cu ajutorul 

instrumentului de evaluare a 

competenţelor. Crearea portofoliului 

electronic personal. Personalizarea 

traseului de formare în funcţie de 

rezultatele individuale. 

(1 oră) (în sală) Profilul profesional al 

practicianului care utilizează 

computerul: contextul european; 

oportunităţile de carieră, 

constrângerile etc. 
(1 oră) (video-conferinţă) Principii etice 

în orientarea cu ajutorul 

computerului: teorie, indicatori 

practici. 

http://www.egos-cip.eu/
http://www.ariadneproject.org/
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(2 ore) (învăţare la distanţă) Dezvoltarea 

unei reţele de colaborare 

profesională pe platforma 

Moodle cu participanţii, inclusiv 

cu participanţii de la alte cursuri-

pilot partenere.  
(16 ore) (studiu individual) Sporirea 

cunoştinţelor prin citirea 

materialelor de formare încărcate 

pe platforma Moodle 
Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 

 
MODULUL 30 

 
UNITATE TRANSVERSALĂ 

 

Titlul modulului/competenţa TIC legată de orientare 

T.2 Autoevaluarea înainte de program a competenţelor TIC de orientare prin 

folosirea instrumentului de evaluare a competenţelor din proiectul Competenţe 

TIC 2; stocarea rezultatelor în portofoliul electronic personal; folosirea 

testelor/exerciţiilor produse în cadrul proiectului ECGC; stocarea rezultatelor în 

portofoliul electronic personal; evaluarea competenţelor TIC legate de orientare şi 

a rezultatelor de către un comitet de evaluare; eliberarea certificatului. 

Principalele scopuri ale modulului 

Să existe o autoevaluare a competenţelor după finalizarea programului, pentru a 

verifica percepţia cu privire la rezultatele învăţării; să existe o evaluare după 

finalizarea programului folosind ECGC (Certificatul european pentru orientarea în 

carieră) şi evaluarea rezultatelor în vederea eliberării certificatului. 

Principalele teme de studiu 

Folosirea instrumentului de evaluare a competenţelor pentru a avea o idee clară cu 

privire la competenţele referitoare la orientarea bazată pe TIC care au fost însuşite 

de participanţi şi cu privire la nevoile de formare 

Evaluarea rezultatelor învăţării de către un organism de evaluare 

Cifrele trimit la competenţele practicianului de orientare care utilizează 

computerul: 

competenţe transversale. Nu este cazul. 
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Rezultatele învăţării în urma acestui modul 

La finalul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să: 

Cunoştinţe 

1. stăpânească parţial sau integral, în funcţie de tipul de curs, cunoştinţele din 

diferitele sub-elemente ale competenţelor 

Competenţe 

2. stăpânească, parţial sau integral, în funcţie de tipul de curs, abilităţile din 

diferitele sub-elemente ale competenţelor 

Atitudini 

3. stăpânească, parţial sau integral, în funcţie de tipul de curs, abilităţile din 

diferitele sub-elemente ale competenţelor 

Metode / strategii de predare / învăţare folosite pentru a permite atingerea 

rezultatelor învăţării: 

Metode specifice învăţării mixte: prelegeri, folosirea instrumentelor bazate pe TIC 

dezvoltate în cadrul proiectului Competenţe TIC 2  

Metode de evaluare care le permit cursanţilor să dovedească atingerea rezultatelor 

învăţării în urma acestui modul: 

- Prelegeri 

- Autoevaluarea, după finalizarea programului, cu ajutorul instrumentului de 

evaluare online a competenţelor 

- Evaluarea, după finalizarea programului, prin exerciţiile din proiectul ECGC 

- Evaluarea rezultatelor înregistrate în portofoliul electronic personal 

- Evaluarea instrumentelor bazate pe TIC şi a formării în întregul său 

Lecturi şi resurse pentru acest modul 

 

Esenţiale: 

Exerciţii ECGC. Un set de exerciţii având la bază harta competenţelor de orientare 

din proiectul Competenţe TIC 2. Disponibile online la adresa www.ecgc.at, prin 

solicitarea unei parole. 

Instrumentul de autoevaluare online a competenţelor TIC, disponibil pe site-ul 

proiectului Competenţe TIC 2. 

Portofoliul electronic disponibil pe site-ul proiectului Competenţe TIC 2. 

 

Recomandate: Teste elaborate la nivel naţional de parteneri 

Timp indicativ de învăţare şi predare Activitate 

http://www.ecgc.at/
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(17 ore) (învăţare individuală) Etapă 

pregătitoare pentru sesiunea faţă în faţă: 

autoevaluarea, după finalizarea 

programului, cu ajutorul instrumentului 

de evaluare a competenţelor, pentru a 

vedea diferenţa dintre început şi 

rezultatele învăţării; înregistrarea 

acestor rezultate în portofoliul 

electronic; dezvoltarea exerciţiilor 

ECGC. 

(7 ore) (în sală) Evaluarea rezultatelor de către 

organismul de evaluare. 

(1 oră) (în sală) Eliberarea certificatului 

şi închiderea cursului. 
Total ore (1 şi 2): 25 de ore 

Credite transferabile (25 ore per credit): 1 
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This report of research is available in the CD-Rom herewith 

included also in the following languages: Italian, Romanian, Spanish. 

 

Questo report di ricerca è disponibile nel CD-Rom qui allegato 

anche nelle seguenti lingue: italiano, rumeno, spagnolo.  

 

Prezentul raport de cercetare este disponibil şi în limbile italiană, 

română şi spaniolă pe CD-ROM-ul inclus aici. 

 

Este informe de investigación está disponible en el CD que se 

adjunta, se incluye también en los siguientes idiomas: italiano, rumano, 

español. 

 


