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INTRODUCERE 
 

Principiile europene comune pentru dezvoltarea competenţelor şi calificărilor profesorilor 

(Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications, European 

Commission, 2004), atribuie profesorilor un rol crucial în organizarea experienţelor de 

învăţare ale elevilor, fiind consideraţi actori cheie în implementarea reformelor care vor 

face din Uniunea Europeană cea mai performantă societate a cunoaşterii pană în 2010. 

Profesia de cadru didactic are o puternică influenţă asupra societăţii şi joacă un rol vital 

în dezvoltarea resurselor umane şi modelarea viitoarelor generaţii. De aceea, pentru a-şi 

atinge obiectivul ambiţios, UE consideră ca priorităţi-cheie rolul profesorilor în societate, 

dezvoltarea carierei şi implicarea lor în activităţi de învăţare permanentă. 

Însă pentru a putea răspunde provocărilor societăţii cunoaşterii, profesorii trebuie să 

parcurgă un proces de continuă cizelare a cunoştinţelor şi competenţelor: să fie capabili 

să reflecteze asupra procesului de predare-învăţare, asupra cunoştinţelor din domeniul lor 

de specializare, asupra conţinutului şi structurii curriculum-ului, metodelor pedagogice, 

inovaţiei, rezultatelor cercetării şi dimensiunii sociale şi culturale ale educaţiei. 

În acest scop, autorităţile responsabile în domeniul educaţiei trebuie să se adreseze 

formării ini ţiale şi continue a cadrelor didactice şi să dezvolte politici coerente în 

domeniu. Totodată, rolul ofertanţilor de formare devine central, formarea cadrelor 

didactice având un impact foarte important asupra calităţii actului educaţional. 

Aşa cum se arată în Raportul IV al seriei Eurydice “Profesia de cadru didactic în Europa: 

profil, tendinţe şi îngrijorări” ( The Teaching Profession în Europe: Profile, Trends and 

Concerns, Eurydice 2004), orice sector profesional are nevoie de forţă de muncă motivată 

şi competentă, iar educaţia nu este o excepţie. Provocările care stau în faţă decidenţilor 

politici ţin astfel de: educaţia iniţiala şi modalităţile de a face atractivă profesia, pentru a 

atrage un număr suficient de viitoare cadre didactice; dezvoltarea continuă a 

competenţelor cadrelor didactice pentru a asigura o înaltă calitate actului educaţional; 

condiţiile de muncă oferite să fie suficiente şi competitive pentru a menţine forţa de 

muncă motivată de-a lungul carierei. 
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Longworth şi Davies (1997) considerau că “scopul principal al unei organizaţii de 

formare ar trebui să fie dezvoltarea curricula şi a metodelor de responsabilizare 

(empowerment) a profesorilor spre a fi capabili să-i responsabilizeze (empower) pe alţii 

să înveţe”. 

Pe de alta parte, documentul “Recommendation of the European Parliament and of the 

Council on Key Competences for Lifelong Learning, Bruxelles, 2006” ilustrează foarte 

clar necesitatea ca în cadrul “educaţiei şi formării ini ţiale a tuturor tinerilor să fie 

dezvoltate competenţele cheie pentru a-i pregăti în acest fel pe tineri pentru viaţa de adult 

şi pentru a pune bazele învăţării permanente şi integrării cu succes pe piaţa muncii”.  

Astfel, dacă elevii vor trebui să asimileze abilităţile şi strategiile pentru învăţare 

permanentă pe parcursul tuturor nivelurilor de educaţie, cu accent pe achiziţionarea 

competenţelor cheie pe parcursul învăţământului obligatoriu, atunci trebuie să existe o 

filosofie a învăţării permanente centrate pe dezvoltarea competenţelor elevilor şi pentru 

cadrele didactice care îi ajută pe elevi să înţeleagă şi să practice învăţarea permanentă, 

filosofie care ar trebui sa fie reflectată atât în curricula programelor de formare iniţială, 

cât şi în standardele ocupaţionale şi în programele de formare continuă a cadrelor 

didactice. 

În contextual evoluţiilor tehnologice şi schimbărilor economice şi sociale rapide din 

societatea contemporană, dezvoltarea competenţelor şi achiziţionarea calificărilor 

constituie elemente esenţiale ale învăţării de-a lungul întregii vieţi.  

Conform noilor programe de pentru aria curriculară Consiliere şi orientare, profesorii 

diriginţi trebuie să fie pregătiţi să desfăşoare activităţi cu elevii pe domenii specifice 

consilierii, altele decât cele de specialitate. Deşi conform ordinului MEC 5288/2006, 

toate cadrele didactice din România care desfăşoară activităţi în carul ariei curriculare 

Consiliere şi orientare au parcurs un program de formare (24 ore), considerăm că acesta 

nu a fost suficient şi că pregătirea continuă a profesorilor nu cuprinde suficiente elemente 

de consiliere şi învăţare permanentă în baza cărora să desfăşoare activităţi eficiente cu 

elevii, care să conducă la achiziţionarea deprinderilor de învăţare permanentă şi a 
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competenţelor cheie necesare. Mai mult decât atât, activităţi pentru dezvoltarea celor 8 

competenţe cheie trebuie să se desfăşoare la orice ora de specialitate, nu doar în cadrul 

orei de consiliere şi orientare (fosta ora de dirigenţie), în cadrul fiecărei arii curriculare, 

discipline, ore de specialitate sau în cadrul activităţilor extracurriculare. 

De asemenea, standardele ocupaţionale pentru profesori (COSA 1999 aflate în revizuire 

la comitetele sectoriale CNFPA) nu reflectă preocuparea profesorilor de dezvoltare a 

competenţelor de învăţare permanentă la elevi, şi nici preocuparea pentru pregătirea 

socio-profesională a elevilor, sub aspectul competenţelor necesare bunei integrări în viaţa 

activă ulterior absolvirii. Considerăm că standardele ocupaţionale ale cadrului didactic de 

gimnaziu, liceu şi SAM trebuie să includă unele elemente din standardul ocupaţional al 

consilierului, fără ca aceasta să însemne că un cadru didactic va prelua toate funcţiile şi 

responsabilităţile unui consilierului şcolar, ci doar va reflecta mai clar noile atribuţii şi 

competenţe ale cadrului didactic din perspectiva învăţării permanente şi necesitatea 

achiziţionării de către elevi a competenţelor cheie. Totodată, nevoia de formalizare a 

competenţelor profesorilor vine în întâmpinarea standardelor de pregătire profesională ale 

elevilor din documentele de politica educaţionala, unde intrarea pe piaţa muncii şi 

necesitatea învăţării permanente sunt mult mai bine conturate. 

 

Lucrarea de faţă îşi propune să ofere o imagine asupra opiniei cadrelor didactice cu 

privire la propriile oportunităţi de învăţare permanentă, dar şi la posibilităţile oferite de 

Şcoala românească în dezvoltarea competenţelor cheie şi a competenţelor de învăţare 

permanentă la elevi, să analizeze parcursul de formare continuă a cadrelor didactice de 

nivel gimnazial, liceal şi SAM din România pe ultimii doi ani (2006-2008) pentru a 

identifica în ce măsură principiile învăţării permanente sunt însuşite de cadrele didactice, 

dar şi în ce măsură acestea sunt cuprinse în programele de formare urmate, să realizeze o 

analiză a standardele ocupaţionale şi a competenţelor necesare cadrului didactic, prin 

comparaţie cu standardul ocupaţional şi competenţele necesare consilierului şcolar şi prin 

aceasta să identifice noile competenţe necesare cadrelor didactice pentru a putea fi 

capabile să dezvolte, la rândul lor, competenţe de învăţare permanentă la elevi. Pe baza 

propunerii privind noul inventar al competenţelor, vom elabora o propunere de 

completare a standardului ocupaţional al cadrului didactic de nivel gimnazial, liceal şi 
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SAM precum şi un program de formare pentru dezvoltarea noilor competenţe identificate. 

 

Fără a avea pretenţia unei analize ocupaţionale conform metodologiei CNFPA, lucrarea 

de faţă se doreşte o resursă importantă pentru comitetele sectoriale responsabile cu 

elaborarea standardelor ocupaţionale pentru cadrele didactice de nivel gimnazial, liceal şi 

SAM, cărora le va pune le va pune la dispoziţie rezultatele unei analize statistice realizate 

pe un eşantion naţional format din 520 cadre didactice (profesori de diferite specializări, 

diriginţi, profesori consilieri) privind noile competenţe necesare cadrului didactic, 

precum şi rezultatele calitative a 2 focus grupuri centrate pe analiza standardelor 

ocupaţionale ale cadrului didactic şi consilierului şcolar pe baza cărora am putut 

desprinde concluzii utile de “transferare” a diferitelor competenţe ale consilierului spre 

standardul ocupaţional al cadrului didactic. 

De asemenea, lucrarea de faţă pune la dispoziţia centrelor de formare interesate un 

curriculum pentru formarea cadrelor didactice din perspectiva noilor competenţe 

identificate. În măsura interesului CCD-urilor sau al altor instituţii de formare, 

curriculum-ul va putea fi dezvoltat şi concretizat într-un curs de formare, care va permite, 

validarea conţinuturilor propuse şi evaluării măsurii în care curriculum-ul şi programul de 

formare propus sunt utile şi dezvoltă într-adevăr noile competenţe identificate. 

 

Lucrarea de faţă este structurată astfel: Capitolul I prezintă istoricul şi contextul educaţiei 

permanente; Capitolul II aduce clarificări conceptuale cu privire la definirea învăţării 

permanente, lifewide learning şi competenţelor cheie, precum şi a cadrului European şi 

politicilor în care principul învăţării permanente a fost abordat. Capitolul III prezintă 

aspecte de ordin legislativ şi iniţiative în domeniul învăţării permanente, educaţiei şi 

formarii continue a cadrelor didactice din România. 
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Capitolul IV aduce clarificări privind standardul ocupaţional al cadrului didactic 

gimnaziu-liceu, cu un studiu de caz privind standardul ocupaţional similar din Statele 

Unite ale Americii, în timp ce Capitolul V prezintă încercările de clarificare a cadrului 

competenţelor consilierului şcolar la nivel naţional şi internaţional, cu câteva studii de 

caz relevante (Uniunea Europeana, Canada Statele Unite ale Americii, România). 

Capitolul VI prezintă abordarea metodologică a cercetării (scopul, obiectivele, ipotezele, 

metodele şi instrumentele utilizate, cu o descriere mai amplă a cercetării de teren 

realizate). În Capitolul VII vom regăsi interpretările datelor statistice ale cercetării de 

teren, pe două dimensiuni: pe de o parte, o analiză a motivaţiei, competenţelor şi 

implicării cadrelor didactice în activităţi de învăţare permanentă, iar pe de altă parte 

opinia cadrelor didactice cu privire la posibilităţile de dezvoltare a competenţelor de 

învăţare permanentă la elevi. Capitolul VIII conţine analiza ofertelor de formare ale 

cadrelor didactice prin Casele Corpului Didactic din România, iar Capitolul IX prezintă 

rezultatele focus-grupurilor realizate pentru identificarea “noilor” competenţe ale cadrului 

didactic, prin analiza standardului ocupaţional existent şi compararea sa cu cadrul 

competenţelor consilierului la nivel European/internaţional. Capitolul X conţine 

concluziile cercetării şi recomandări privind activităţile de învăţare permanentă ale 

cadrelor didactice şi în activităţile cu elevii, în timp ce Capitolele XI şi XII  prezintă 

propunerile privind completarea standardului ocupaţional al cadrului didactic gimnaziu-

liceu şi programul de formare în “noile” competenţe identificate. 

Mulţumim colaboratorilor din reţeaua naţionala a Centrelor Judeţene de Asistenţă 

Psihopedagogică (CJAP), a Centrelor Judeţene de Resurse pentru Asistenţă Educaţională 

şi consilierilor şcolari care au participat la cercetarea de teren şi ne-au sprijinit în 

aplicarea chestionarelor în judeţe. Mulţumim şi doamnei dr. Cornelia Novak pentru 

ajutorul dat în prelucrarea statistică a datelor cercetării de teren, colegilor şi conducerii 

pentru ajutorul în realizarea acestei lucrări. 

Autorii 
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I. EDUCAŢIA PERMANENT Ă – ISTORIC ŞI CONTEXT 
 

I.1. Introducere 

Conceptul de educaţie permanentă reprezintă provocarea secolului XXI, fiind comparabil 

cu „o revoluţie coperniciană şi constituind unul dintre cele mai marcante evenimente ale 

istoriei educaţiei, acesta putând genera o renaştere a educaţiei formale” (G. de 

Landsheere şi Ch Humel, apud Văideanu, 1996). 

Pentru a promova ideea educaţiei permanente şi a societăţii învăţării, cât şi pentru a 

responsabiliza toate instituţiile sociale şi comunităţile umane, Comisia Internaţională a 

UNESCO pentru Educaţie în secolul XXI lansează încă din anii 1970 conceptul de 

„societate educativă” şi „cetate educativă” (Paul Lengrand 1972, Edgar Faure 1974 şi 

Jacques Delors 1996) şi promova ideea că învăţarea pe tot parcursul vieţii şi participarea 

la o societate a învăţării constituie factori cheie pentru a răspunde provocărilor unei lumi 

care se schimbă foarte rapid. Comisia evidenţiază patru piloni ai învăţării: a învăţa să ştii, 

a învăţa să faci, a învăţa să fii şi a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi. Prin urmare, în 

societatea cunoaşterii, învăţarea continuă reprezintă o trăsătură existenţială definitorie 

atât pentru individ, cât şi pentru organizaţii, iar regândirea şi reformarea din temelii a 

sistemului de pregătire a tinerei generaţii în perspectiva învăţării continue devine o 

provocare fundamentală în societatea contemporană.  

Specificul contextului actual, dat de progresele ştiinţifice şi tehnologice, lumea 

economică concurenţială la nivel de state, companii sau individ, nevoia de dezvoltare 

durabilă, globalizarea, integrarea în UE, multiculturalitatea, iar pe de altă parte 

provocările lumii contemporane precum criza de resurse materiale, poluarea etc. impun o 

adaptare din partea ofertei şcolii actuale.  

Schimbările care determină revizuirea rolul personalului didactic şi în special în 

învăţământul superior sunt (Jinga, 2003): dezvoltarea haotică şi necritică a reţelei 

instituţionale, mărirea semnificativă a numărului de studenţi care a crescut considerabil 

timpul dedicat din partea personalului didactic, proliferarea necontrolată a specializărilor, 

diminuarea drastică a numărului de ore efectuate de studenţi la cursuri. 
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În România anilor de după revoluţia din ’89 societatea în ansamblu, dar şi învăţământul 

în special au beneficiat în mod constant şi progresiv de posibilităţile oferite de libertatea 

de circulaţie pentru muncă şi respectiv studiu în alte ţări. 

În acest context al schimbării rapide şi constante specific societăţii cunoaşterii tot mai 

interesată de calitate, performanţă şi succes, educaţia şi autoeducaţia continuă devin „un 

mod de a fi şi de a se înscrie cu eficienţă şi seninătate într-o societate dinamică a omului 

contemporan. Educaţia continuă este un mod al omului de a se elibera de tensiuni, de 

crize, de surprize profesionale neplăcute. Reprezintă un scut şi un sprijin care întăreşte 

încrederea în viitor şi în progres, ea are caracter anticipativ bazându-se pe obişnuinţa de a 

învăţa şi pe ideea că într-o societate democratică fiecare învaţă de la fiecare” (Văideanu, 

1988). 

În lumina educaţiei permanente, şi învăţarea iniţială de tip şcolar şi cea superioară de tip 

universitar trebuie revizuite şi concepute ca o formare pentru învăţarea autonomă 

continuă. Formarea iniţială trebuie să devină în acest sens una temeinică şi sistematică şi 

să fie modelată pe interesele elevilor. 

În lucrarea A învăţa să fii apărută în 1972 Edgar Faure şi colaboratorii propuneau o 

finalitate cu caracter umanist şi democratic a învăţământului şi anume pe parcursul 

şcolarităţii elevii trebuiau să înveţe “să fie”. Deoarece această formulă ridica problema 

relaţiei dintre continuitate şi schimbare în devenirea individului, ulterior această 

finalitate, care putea fi înţeleasă şi într-un sens static sau care putea sugera o oprire sau 

stagnare a fost completată, dezideratul devenind de această dată „a învăţa să fii şi să 

devii”. Această formulă indica faptul că „omul trebuie să înveţe să fie el însuşi, să se 

afirme şi să evolueze şi să devină”. 

În raport cu perioadele de educaţie din viaţa adultă şi cu autoeducaţia extinsă pe durata 

întregii vieţi, toate nivelurile educaţiei formale, şcoală primară, gimnaziu, liceu, 

universitate constituie etape iniţiale. Deşi, educatorii au privit la început cu reticenţă acest 

deziderat al educaţiei permanente el a fost acceptat înţelegând faptul că termenul iniţial 

nu presupune în vreun fel şi ideea de superficial sau incomplet, fiind de fapt vorba după 

cum spune şi Văideanu (1988) de o „nouă orientare a educaţiei şcolare şi nu de o limitare 

a rolului ei”. 
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Educaţia permanentă, este privită ca un principiu de guvernare a învăţării menit să 

articuleze diferitele niveluri şi tipuri ale învăţării şi să ofere individului autonomie 

intelectuală şi morală, capacitatea de a anticipa şi participa activ la progresul socio-

profesional. 

Integrarea în finalităţile educaţiei şcolare a legăturilor către învăţarea de tip nonformal şi 

informal. 

1.2. Istoric 
Ideea continuării educaţiei după încheierea educaţiei de bază se regăseşte şi în scrierile 

preocupările cu privire la educaţie ale marilor gânditori din trecut. În lucrările secolelor 

trecute această idee se regăseşte doar ca teză filosofică în meditaţiile despre rostul 

educaţiei în raport cu sistemul social de ansamblu, sau ca temă de dezbateri ori ideal 

împărtăşit de pedagogi.  

Deşi învăţarea permanentă este un concept relativ nou, primele universităţi populare 

ţărăneşti au fost înfiinţate în Danemarca în a doua jumătate a secolului XIX-lea. 

Întemeietorul acestora, Nikolai Grundtvig urmărea completarea, extinderea şi întărirea 

educaţiei formale şi nu o strategie educaţională anacronică şi disparată. 

După cel de-al doilea război mondial tema continuării educaţiei revine tot mai pregnant 

în discursul pedagogic, devenind într-un timp relativ scurt „un principiu activ, o idee 

fundamentală” care determină proiecte de reformă, sau chiar legi ale învăţământului din 

diferite ţări. 

Ideea continuării educaţiei după încheierea şcolii a apărut în contextul dezvoltării 

tehnologice de după al doilea război mondial şi al diversificării profesiilor. Pentru a 

răspunde acestor nevoi de formare continuă a adulţilor cursurile profesionale de 

specializare şi perfecţionare s-au extins şi diversificat. 

Pe măsură ce atât lumea muncii, cât şi întreaga viaţă socială devenea tot mai complexă, 

cursurile profesionale nu mai puteau să răspundă acestor probleme. O serie de limite 

făceau ca această abordare să se dovedească insuficientă „educaţia redusă la satisfacerea 

trebuinţelor profesionale nu constituia decât un răspuns parţial, iar pe de altă parte era 

vorba doar de juxtapunerea unui nou etaj educaţional peste educaţia şcolară sau 

universitară ... diferitele niveluri nu se articulau şi practic educaţia nu era continuă, ci 

doar continuată” (V ăideanu, 1988).  
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Aşa cum indică autorul citat, al doilea pas spre promovarea educaţiei permanente ca 

principiu filosofic şi organizatoric îl constituie preocupările de articulare a diferitelor 

niveluri şi tipuri ale educaţiei, astfel încât aceasta să devină continuă în timp şi în spaţiu, 

încercând să conceapă diferitele cicluri de învăţământ într-un ansamblu coerent cu 

deschideri spre educaţia continuă şi autoeducaţie. Măsurile de reformă întreprinse în acest 

sens au vizat nu numai structura sistemelor de învăţământ, cât şi profilele şi obiectivele 

educaţionale specifice diferitelor cicluri sau tipuri de educaţie. Examenele terminale sunt 

regândite în perspectiva învăţării permanente nemaifiind văzute ca scopuri în sine. Scopul 

evaluării se modifică nemaiavând un caracter retrospectiv, ci prospectiv. 

  

1.3. Considerente demografice şi geopolitice 

După încheierea războiului rece, atât la nivelul comunităţii internaţionale, cât şi la nivel 

individual se manifestă tot mai pregnant dorinţa şi disponibilitatea spre deschidere, 

colaborare, abordarea în comun a provocărilor din diferite domenii socio-profesionale şi 

solidaritate deşi diferenţele socio-culturale, de opţiuni politice şi niveluri de dezvoltare şi 

conflictele interetnice pun la mare încercare aceste eforturi. 

În ceea ce priveşte principiile de guvernare se întăreşte credinţa în democraţie, în 

respectarea drepturilor omului, în egalitatea şanselor şi accesul la serviciile sociale şi în 

special la accesul tuturor la educaţie ca mecanism de emancipare individuală şi 

dezvoltare socială. 

Un set de pericole: densitatea în creştere a populaţiei, terenurile şi spaţiile verzi devastate 

(atitudinea iresponsabilă a omului contemporan cu privire la resursele naturale deja 

ameninţate), blocajele marilor aglomeraţii urbane, resursele limitate de energie şi 

alimente, încălzirea globală (cu efectele specifice: topirea calotei glaciare, inundaţii, 

instabilitatea fenomenelor meteorologice), poluarea atmosferică a solului şi a apei în 

special de către zonele industriale şi consumul iraţional de combustibili şi resurse etc. 

În prezent, la nivel european se estimează că există 72 de milioane de persoane slab 

calificate care reprezintă aproximativ o treime din totalul forţei de muncă, aproximativ 7 

milioane de persoane care abandonează prematur şcoala şi un procent foarte înalt al 

persoanelor nealfabetizate funcţional. Aceste date sunt alarmante în condiţiile în care 
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estimările indică faptul că până în 2010 doar 15% din locurile de muncă nou create vor fi 

pentru persoane slab calificate, în timp ce 50% din locurile de muncă nou create vor 

necesita calificare de nivel universitar. 

Din punct de vedere demografic, Europa întâmpină în prezent schimbări nemaiîntâlnite în 

istorie care vor avea un impact major asupra societăţii şi economiei. Ponderea populaţiei 

vârstnice din Europa creşte rapid. În următorii 30 de ani totalul tinerilor de până în 24 de 

ani va scădea cu 15%, iar nu mai puţin de o treime din totalul populaţiei se va încadra în 

intervalul de vârstă de peste 60 de ani, iar aproximativ o zecime va avea peste 80 de ani 

(Comunicat al Comisiei Europene: Nu este niciodată prea târziu să înveţi, 2006). 

Reducerea fluxului de tineri care intră pe piaţa muncii, combinat cu faptul că doar o 

persoană din trei din intervalul de vârstă 55-64 este angajată cu salariu indică o nevoie 

acută de a atrage tinerii şi de a creşte rata includerii în rândul populaţiei adulte pe piaţa 

forţei de muncă. 

Noile tendinţe în plan demografic şi tehnologic cum sunt creşterea ponderii populaţiei 

vârstnice şi respectiv preluarea de către computere şi maşini a unor munci executate de 

oameni vârstnicilor oferă acestora dreptul de a reaccesa serviciile educaţionale. Astfel 

vârstnicii redevin utili şi activi, înlăturând sentimentul de marginalizare. Aşa cum au 

demonstrat o serie de studii (Văideanu, 1988) investiţiile făcute în formarea vârstei a treia 

prin universităţi, case de cultură sau alte instituţii de formare continuă sunt deosebit de 

rentabile. 

După cum arată autorul citat (Edgar Faure), „soluţia nu este stoparea dezvoltării 

economice, ci continuarea ei corespunzătoare, dar cu asigurarea reducerii pericolelor şi a 

efectelor nocive”. Cu referire la nou tip de om necesar, spune că acesta ar trebui să „fie 

capabil să înţeleagă consecinţele globale ale comportamentului individual, să conceapă 

priorităţi şi să îşi asume partea de responsabilitate referitoare la destinul rasei umane care 

îi revine ... iar pentru aceasta ei trebuie să devină conştienţi de ei înşişi, de aspiraţiile şi 

punctele lor forte şi trebuie să depăşească atitudinile faţăliste”. 

În renumita lucrare Educaţia la frontiera dintre milenii George Văideanu arată că „nevoia 

actuală de mobilitate şi schimburi cultural-ştiinţifice transnaţionale este în prezent mai 

puternică decât oricând în trecut … pentru a se respecta şi coopera, popoarele trebuie să 

se cunoască, iar pregătirea tineretului pentru cooperare şi participarea la rezolvarea 
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problemelor lumii contemporane începe pe băncile şcolii şi continuă în afara ei şi după 

terminarea ei”. 

1.4. Considerente economico-profesionale 

Educaţia a început să fie văzută de multe ţări ca factor al schimbării şi de aceea multe ţări 

cu situaţie socio-economică dificil ă din lumea a treia au făcut investiţii susţinute în 

educaţie, iar scurtcircuitarea etapelor de dezvoltare intermediare a făcut ca investiţia lor 

în educaţie să devină incompatibilă cu posibilităţile lor economice financiare (cohortele 

de absolvenţi depăşind capacitatea pieţei muncii de a-i absorbi, fapt care întreţine atât 

şomajul, cât şi sentimente de frustrare psiho-socială în cazul în care nu avem de-a face cu 

mobilitatea profesională spre alte ţări. 

Situaţia actuală din domeniul inovaţiei ştiinţifice şi tehnologice se distinge clar de etapele 

anterioare ale istoriei şi se caracterizează prin faptul că nu mai este un simplu fenomen de 

aplicare a unei noi descoperiri sau de creştere cantitativă a cunoştinţelor, ci se transformă 

însăşi natura cunoaşterii şi a transmiterii acesteia afectând în mod profund întreaga 

umanitate. Utilizarea noile inovaţii necesită indivizi mai bine pregătiţi, iar o pregătire 

superioară accelerează la rândul ei procesul de inovare.  

În decursul istoriei, practica educaţională a fost forţată să ţină pasul cu evoluţiile din plan 

socio-economic şi lumea muncii. Societăţile de tip agrar nu ridica mari probleme sau 

nevoia unei organizări instituţionale riguroase a educaţiei. O mare responsabilitate 

revenea familiei care trebuia să transmită tinerei generaţii tehnicile de lucru, obiceiurile şi 

valorilor tradiţionale.  

Progresul economic şi tehnologic din societate solicită o organizare superioară a practicii 

educaţionale şi transmiterea unui volum sporit de cunoştinţe şi abilităţi unui număr din ce 

în ce mai mare de persoane. 

Revoluţia industrială din secolul al XVIII-lea a adus o altă schimbare de rol a 

lucrătorului, forţa fizică de muncă fiind preluată de maşini, în timp ce individul era forţat 

să prezinte abilităţi superioare de întreţinere, coordonare sau chiar de proiectare de 

echipamente tehnice.  

Revoluţia din plan ştiinţific şi tehnologic la care asistăm în ultimele decenii şi în special 

dezvoltările în tehnologia informaţiei şi comunicării solicită noi competenţe de un ordin 
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şi mai ridicat din partea indivizilor. Procesul de globalizare care a însoţit acest proces în 

egală măsură îl amplifică şi are implicaţii la nivelul întregii umanităţi. După cum indică 

acelaşi raport deşi „efectele expansiunii economice diferă foarte mult de la o regiune la 

alta şi de la un grup social la altul, revoluţia din tehnologia informaţiei şi comunicării şi 

din mass-media afectează toţi locuitorii planetei ... aducând beneficii de netăgăduit şi 

deschizând perspective noi şi vaste, care totuşi nu sunt lipsite de pericole specifice”. 

Spre deosebire de modernism, societatea cunoaşterii nu mai solicită doar o simpla 

asimilare şi aplicare a achiziţiilor ştiinţei şi tehnologiei, pretinzând abilităţi complexe de 

iniţiativă cu sens, spirit critic şi managementul schimbării. 

Conform Legii de revizuire a Constituţiei României din 2003 „statul acordă burse sociale 

de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi a celor instituţionalizaţi”. 

Având drept scop întărirea dimensiunii europene a educaţiei, programele educaţionale ale 

UE încurajează mobilitatea intracomunitară pentru stagii de studii şi schimburile de 

experienţă între profesionişti. Aceste programe urmăresc atât facilitarea inserţiei pe piaţa 

muncii prin îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale şi continue, cât şi stimularea 

cooperării în domeniul formării profesionale între unităţile de învăţământ şi întreprinderi. 

Seria de măsuri de reformă şi iniţiative în domeniul învăţării permanente justifică în 

prezent afirmaţia că per ansamblu şi la nivel sistemic învăţarea continuă a devenit un mod 

de a fi şi de a deveni al colectivităţii umane, deşi anumite categorii de populaţie, cum ar fi 

cele din zone defavorizate şi de vârsta a treia încă întâmpină dificultăţi în adaptarea la 

schimbările socio-economice. 

1.5. Schimbări în educaţie 

În prezent problema educaţiei este privită de mulţi specialişti ca „o sarcină de cea mai 

mare importanţă, dar excepţional de dificilă” (Faure, 1972). În contextul exploziei 

informaţionale şi a schimbărilor din domeniul ştiinţei şi tehnologiei dobândirea unui set 

de cunoştinţe fundamentale prin formarea iniţială nu mai poate fi privit ca suficient 

pentru întreaga viaţă socio-profesională a individului, ci are menirea de a înzestra 

individul cu acele cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare pentru a se putea dezvolta pe 

parcursul întregii sale vieţi. Prin urmare, după cum indică renumitul raport A învăţa să fii  
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al lui Edgar Faure „doar o educaţie permanentă globală poate produce tipul de om 

desăvârşit de care are nevoie societatea actuală”. 

Atât studiile de evaluare a diferitelor sisteme de învăţământ, cât şi rapoartele Comisiei 

UNESCO pentru Educaţie „A învăţa să fii” (Edgar Faure, 1972) şi Comoara lăuntrică 

(Jacques Delors, 1996) indică necesitatea extinderii educaţiei pe parcursul întregii vieţi ca 

parte integrantă a vieţii fiecărui individ. 

 

1.6. Postmodernitatea în educaţie 

Termenul de postmodern a fost lansat în anul 1950 pentru a desemna un proces simultan 

de diversificare şi unificare. După cum arată acelaşi autor, acesta a fost adoptat în ţările 

dezvoltate pentru a promova la nivel de politici publice noile valori ale individualizării 

educaţiei, apartenenţei şi participării la viaţa comunitară, ale libertăţii de exprimare şi 

creaţie. 

Concret, postmodernitatea se defineşte prin contrast cu valorile modernităţii care aborda 

separat problema cunoaşterii şi pe cea a experienţei, aceasta încercând să realizeze o 

sinteză între cele două elemente disparate. 

Analiza acţiunii pedagogice în paradigma modernităţii pune accent pe obiectivitate cât şi 

pe contribuţia diferenţiată a diverşi factori (educatori, educaţie intelectuală, educaţie 

formală), în timp ce paradigma postmodernităţii pune accent pe corelaţia dintre 

obiectivitate şi subiectivitate, evidenţiind importanţa iniţiativei actorilor educaţiei, iar pe 

de altă parte pe integrarea factorilor diferenţiaţi „prin cercetarea asemănărilor”, a 

articulaţiilor posibile, perfectibile în termeni de complexitate, mediere, creaţie (Cristea, 

2004). 

Postmodernitatea promovată în domeniul ştiinţelor socio-umane, decurge din 

postmodernismul ca stil în domeniul artei unde „relativismul este reconsiderat ca resursă 

a libertăţii individuale, raportată însă la dimensiunea teleologică a cauzalităţii sociale, 

dezvoltată permanent într-un sistem deschis de valori” (Cristea, 2004). 

Noua paradigmă impusă în educaţie de postmodernism, este cea existenţial-umanistă care 

pune în centrul preocupărilor sale individul. 
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După cum arată Emil Păun în lucrarea, „O lectură a educaţie prin grila postmodernistă” 

(Păun, 2002), paradigma postmodernistă pare a fi una dintre soluţiile posibile de a face 

şcoala mai atractivă pentru elevi. Aceasta se caracterizează prin: 

După cum arată Emil Păun în studiul „O lectură a educaţie prin grila postmodernistă” 

(Păun, E., Potolea, D, 2002), paradigma postmodernistă pare a fi una dintre soluţiile 

posibile de a face şcoala mai atractivă pentru elevi. Aceasta se caracterizează prin: 

- revalorizarea dimensiunii subiective a actului educaţional; 

- educaţia centrată pe elev în calitate de persoană cu caracteristici specific 

diferenţiatoare; 

- relaţia educaţională este văzută ca o interacţiune cu o dimensiune 

simbolică şi interpretativă dominantă, o relaţie în care profesorul şi elevul sunt 

„constructori” de sensuri şi semnificaţii şi care generează şi se bazează pe o puternică 

investiţie cognitivă şi afectivă.  

- o nouă modalitate de abordare a curriculumului, în termeni de cultură, care 

pleacă de la analiza contextelor culturale în care se structurează şi se instituţionalizează 

curiculum-ul; 

- abordarea în termeni de curriculum „construit” şi reinventat de profesor şi 

elev într-un proces de negociere cotidiană”. 

În şcoala postmodernă centrată pe elev funcţiile exercitate de profesor se schimbă. Cadrul 

didactic devine „iniţiatorul şi organizatorul procesului, dar cele care dau seamă de 

succesul sau insuccesul întregii activităţi sunt rezultatele elevului” (Şcoala la răscruce. 

Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, 

2002, apud Voinea, 2003). În şcoala postmodernă „accentul cade pe învăţare şi pe 

rezultate, interesele individului şi eficienţa acţiunilor sale devine criteriul major de 

organizare a procesului de învăţământ. Cadrele didactice trebuie să dovedească calităţi 

legate de adaptarea la schimbare, de formarea de concepte, creativitate în modul de a 

pune în valoare capacităţile fiecărui elev ... se accentuează rolul metacompetenţelor atât 

în învăţare cât şi în predare, şi rolul unor formatori înalt calificaţi, capabili de a stimula 

învăţarea” (Voinea, 2003). 

Printre cercetătorii care au explorat implicaţiile teoretice şi practice ale noului concept se 

numără şi cercetătorii români: Mărgineanu N, Todoran D, Ţopa L. În ţara noastră, prima 
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menţionare într-un document de politică educaţională a conceptului de educaţie 

permanentă apare încă din 1973 într-un document al PCR. 

În domeniul educaţiei, postmodernitatea se încadrează în etapa postparadigmatică ce se 

caracterizează prin încercarea de rezolvare a conflictului între tendinţa psihologică şi cea 

sociologică de abordare a educaţiei, finalizate prin fundamentarea principiilor 

curriculumului, care susţin dezvoltarea procesului de învăţământ ca activitate simultană 

de predare-învăţare-evaluare, cu aplicarea şi dezvoltarea lor în perspectiva educaţiei 

permanente (Idem). 

Ca etapă sau paradigmă în evoluţia ştiinţelor pedagogice necesară pentru integrarea unor 

principii formative tot mai diversificate, postmodernitatea în educaţie urmăreşte pe de o 

parte stabilizarea conceptelor pedagogice fundamentale, recunoaşterea diversităţii 

opiniilor şi a intereselor pedagogice, cât şi afirmarea direcţiilor majore de evoluţie a 

ştiinţelor pedagogice pe termen mediu şi lung din perspectiva proiectării curriculare a 

educaţiei/instruirii în contextul educaţiei permanente, autoeducaţiei şi a valorificării 

depline a educabilităţii (Ibid). 

Printre principalele provocări pe care le ridică în planul educaţiei noua societate a 

cunoaşterii şi informatizării amintim (Cristea, 2004): 

- adâncirea inegalităţii sociale şi economice determinate de progresul tehnologic; 

- riscul controlului social sporit pe care îl ridică dezvoltarea şi aplicaţiile acestor 

tehnologii; 

- compromiterea normei, a semnificaţiei şi a calităţii în favoarea informaţiei şi a 

cantităţii în contextul informatizării societăţii; 

- expansiunea „nevoii de critică” eliberatoare şi nihilistă. 

În ceea ce priveşte teoriile inteligenţei umane cu aplicaţie în şcoala contemporană 

amintim teoria inteligenţelor multiple (Gardner, 2006), inteligenţa emoţională (Goleman) 

care pornesc de la premisa că şcoala reprezintă mediul în care elevii învaţă şi exersează 

comportamente de adaptare eficientă. 

La nivel internaţional se acceptă tot mai larg legătura indisolubilă între dezideratul 

general al dezvoltării societăţii şi obiectivul dezvoltării şi împlinirii desăvârşite şi 

armonioase a omului în toate dimensiunile vieţii.  
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Învăţarea continuă presupune o pregătire în multiple planuri: intelectual, moral-volitiv, 

afectiv-spiritual, fizic şi igienă. În prezent învăţământul încă este centrat preponderent pe 

pregătirea intelectuală şi învăţarea pentru examene, fapt care impune echilibrarea acesteia 

cu celelalte faţete ale educaţiei. 

Societatea cunoaşterii presupune reînnoirea continuă a inovaţiilor şi modificarea 

permanentă a cunoştinţelor. În acest context, accentul în educaţie trece de la distribuirea 

şi stocarea cunoaşterii la înzestrarea indivizilor cu metode de stăpânire a dobândirii ei, 

cum spunea Edgar Faure la a învăţa să înveţi.  

Declaraţia Dreptul de a învăţa adoptată în cadrul Conferinţei mondiale a Educaţiei 

adulţilor organizată în martie 1985 la Paris are meritul de a afirma firescul nevoii de a 

învăţa, aceasta nefiind un lux sau un lucru de realizat în viitor. „Dacă vrem să evităm 

războiul trebuie să învăţăm să trăim în pace, să învăţăm să cooperăm. Fără respectarea 

dreptului de a învăţa nu este posibilă dezvoltarea omenirii” (Văideanu, 1988). Aceasta 

menţionează următoarele componente ale dreptului la învăţătură: 

- dreptul de a citi şi de a scrie; 

- dreptul de a întreba, de a primi răspunsuri şi de a analiza; 

- dreptul de a imagina şi de a crea; 

- dreptul de a cunoaşte lumea şi de a participa la scrierea istoriei; 

- dreptul de acces la toate sursele de educaţie; 

- dreptul de a-ţi dezvolta competenţele individuale şi colective. 

Tot aşa cum mecanizarea şi revoluţia industrială nu a presupus înlocuirea omului de 

maşină, ci o schimbare a rolului lucrătorului, tot aşa revizuirea şi completarea permanentă 

a cunoaşterii necesare în societatea cunoaşterii, nu presupune căderea în desuetudine a 

şcolii, diminuarea duratei studiilor sau centrarea exclusivă pe practica profesională în 

defavoarea fundamentelor teoretice din învăţământ. După cum arată acelaşi autor ar fi „o 

extraordinară anomalie ca într-o eră în care teoria este îmbinată cu practica şi în care 

fiin ţele umane ajung din punct de vedere biologic la maturitate mai devreme, studenţii să 

fie lăsată să irosească timpul până la vârsta de 25 de ani sau chiar mai mult, într-un fel de 

sală de aşteptare, unde sunt ţinuţi la distanţă de viaţa reală, activitatea productivă, 

responsabilitate şi luarea independentă a deciziilor”. 
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Reformarea sistemelor de învăţământ trebuie realizată în mod critic ţinând cont de 

condiţiile locale şi nu prin adoptarea nediferenţiată a unor sisteme care s-au dovedit 

funcţionale în alte contexte. Importanţa evitării formelor fără fond este subliniată şi de 

Ivan Illich (apud Văideanu, 1988), care referindu-se la reforma învăţământului din 

America Latină considera că şcoala obligatorie, prelungirea duratei de studii şi 

încurajarea cursei pentru obţinerea unor diplome constituie false progrese, întrucât nu 

conduc la democratizarea reală a învăţământului şi la formarea tinerei generaţii în spiritul 

afirmării, asumării de responsabilităţi şi creativităţii. 

Odată cu decăderea regimurilor comuniste din Europa de est şi în general cu reformele de 

pe întreg mapamondul se înregistrează şi primele măsuri către democratizarea sistemelor 

de învăţământul, dar ca orice reformă în educaţie rezultatele necesită timp pentru a fi 

evaluate. 

Pe de altă parte, analiza altor sisteme şi aplicarea critică a aspectelor pozitive precum şi 

aplicarea în manieră creatoare şi productivă este, aşa cum arată Văideanu (1988) un lucru 

valoros „a şti să înveţi de la alţii nu este nici uşor şi nici ruşinos, fiindcă nu este vorba de 

o simplă copiere sau extrapolare, ci de o suită de operaţii care presupun deschidere şi 

spirit critic, realism şi încredere în forţele proprii, evaluarea obiectivă a propriilor 

realizări sau posibilităţi şi compararea cu posibilităţile altora, identificarea şi 

perfecţionarea situaţiilor, a instituţiilor sau persoanelor de la care poţi învăţa, înţelegerea 

şi înregistrarea fidelă şi integrală a soluţiilor, strategiilor sau tehnicilor de lucru cu 

reţinerea exactă a detaliilor semnificative şi a împrejurărilor în care s-au dovedit 

fructuoase, cu atât mai mult cu cât preluarea incompletă sau aplicarea rigidă a unor 

formule verificate ca productive în unele ţări sau situaţii, s-au dovedit oriunde au avut loc 

nefaste pentru beneficiari”. 

După cum indică în raportul său, Comisia Internaţională pentru Educaţie în secolul XXI, 

(Delors, 1996) ”profesorii şi şcolile şi-au pierdut în mare măsură poziţia de lideri în 

formarea educativă a copiilor, se văd nevoiţi să facă faţă unei noi provocări, aceea de a 

face şcoala mai atractivă pentru copii”. 

La o analiză prin grila postmodernităţii atât metodele tradiţionale de predare din 

învăţământul preuniversitar, cât şi modelul academic atât de performant al universităţii 

tradiţionale bazate excesiv pe teorie şi memorizare se dovedesc depăşite şi învechit, atât 



 22

pentru clientela tradiţională, cât şi pentru noile categorii de studenţi admişi odată cu 

lărgirea considerabilă a cohortelor de studenţi. Cursuri care erau utile acum doar câţiva 

ani (de exemplu în domeniul limbajelor de programare) nu îşi mai găsesc rostul în 

momentul de faţă, fapt care solicită universităţii un efort permanent de actualizare şi 

corelare cu necesităţile pieţei muncii. După cum arată Edgar Faure modelul academic 

tradiţional păcătuieşte prin „acordarea unui rol privilegiat expresiei convenţionale, scrise 

şi repetitive în detrimentul cuvântului vorbit spontaneităţii şi cercetării creative ... prin 

izolarea în mod arbitrar a domeniului umanist de cel ştiinţific, prin divizarea educaţiei 

generale de cea tehnică, prin afişarea unei preferinţe pentru abstractizare în defavoarea 

activităţilor practice (părând că întreţine prejudecata socială a aristocraţiei care era 

împotriva aplicării practice, privită ca servilă, exact aşa cum Platon condamna fondatorii 

mecanicii”. 

Societatea contemporană postmodernă, bazată pe valorile schimbării, diversităţii şi 

afirmării individului, impune reformarea instituţiei şcolare şi noi roluri cadrelor didactice. 

1.7. Formarea profesorilor 
Se pune şi problema formării profesorilor capabili să predea astfel de module sau grupaje 

de conţinuturi cu caracter inter sau transdisciplinar. Pentru a spori eficienţa şi caracterului 

formativ al învăţării se impune ca profesorii să dispună de competenţe didactice variate şi 

pertinente, să manifeste comportamente pedagogice stimulative, să integreze evaluarea în 

actul învăţării, să includă elemente ludice în sarcinile de învăţare şi să individualizeze 

instruirea şi să acorde timpului necesar în funcţie de ritmul de învăţare. 

Formarea pedagogică a profesorilor este în prezent deficitară fiind centrată pe oferirea de 

informaţii disparate. Profesorii nu sunt pregătiţi în spiritul centrării pe elev şi al 

principiilor învăţării constructiviste ca organizatori şi modelatori ai învăţării. 

Noua societate solicită un rol diferit profesorilor care să utilizeze metode moderne de 

predare-învăţare şi să acţioneze în calitate de consilieri, mentori, mediatori. 

Concret, în demersul de analiză şi reformare a sistemului de formare continuă a 

personalului didactic din România, MECT a formulat prin intermediul Centrului Naţional 

de Formare a Profesorilor o strategie care stabileşte rolurile furnizorilor de programe de 

formare continuă şi obiectivele pe termen lung. Principalele direcţii stabilite sunt: 
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- reformarea sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului 

didactic în acord cu schimbările produse în întregul sistem socio-economic din România; 

- creşterea eficienţei serviciilor educaţionale printr-o mai buna valorificare a 

resurselor umane existente; 

- consolidarea procesului de descentralizare a programelor de formare 

continuă, inclusiv a celor supuse anumitor standarde naţionale;  

- elaborarea programelor de formare continuă în funcţie de nevoile reale de 

formare ale personalului didactic, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ; 

- creşterea autorităţii şi autonomiei operaţionale a centrelor de formare 

continuă a personalului didactic în domeniul proiectării şi managementului unor astfel de 

programe. 

 

1.8. Schimbarea misiunii şcolii 

Studiile iniţiale nu mai pot constitui un „întreg definitiv care să fie transmis studentului 

înainte de îmbarcarea în viaţa adultă, oricare ar fi nivelul abilităţilor lui intelectuale şi 

vârsta la care va avea loc acest lucru, sistemele de educaţie trebuie să fie regândite pe de-

a-ntregul, aşa cum trebuie să se schimbe şi concepţia noastră despre ele.  

Dacă învăţarea implică atât întreaga viaţă personală - ca durata, dar şi ca diversitate, cât şi 

întreaga societate cu toate resursele sociale, economice şi educaţionale de care dispune, 

atunci argumentează autorii, se impune nu doar revizuirea sistemelor de învăţământ, ci 

regândirea întregii societăţi din perspectiva învăţării, aceasta fiind adevărata provocare la 

care trebuie să răspundă educaţia. 

În perspectiva educaţiei permanente rolul şcolii se modifică radical, iar de vreme ce 

procesul educativ nu mai are loc exclusiv în şcoală, ci în diferite locuri şi circumstanţe, 

şcoala nu mai deţine monopolul asupra proceselor instructiv-educative. Acest fapt nu 

presupune o diminuare a rolului şcolii, ci o modificare a acestuia, solicitând competenţe 

superioare cadrelor didactice. 

Regândirea educaţiei şcolare în lumina învăţării permanente presupune revizuirea tuturor 

dimensiunilor curriculumului şcolar, pornind de la obiectivele educaţionale, conţinuturile, 

metodele de predare-învăţare, până la evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite. 

Importanţa educaţiei de bază şi a rolului şcolii în contextul educaţiei permanente reiese şi 
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din documentele de referinţă ale UE în domeniul competenţelor cheie, care prevăd că 

acestea nu pot rămâne în seama educaţiei postşcolare. Competenţele considerate de bază 

şi care trebuie asigurate în cadrul învăţământului obligatoriu din societatea cunoaşterii 

sunt: comunicarea în limba maternă şi în limbi străine, competenţe matematice şi 

competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie, competenţe digitale, a învăţa să fii, 

competenţe sociale şi civice, spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, conştiinţa şi 

expresivitate culturală. 

Dacă în ultima jumătate a secolului trecut am asistat la conturarea şi definirea tot mai 

clară a rolului computerul în educaţie, iar televiziunea şi radioul erau insuficient utilizate 

pentru educaţie, astăzi putem vorbi de utilizarea computerelor ca o parte integrantă 

intrinsec a sistemelor de învăţământ. 

Aşa cum indică numeroase studii (Christopher Jencks, 1972) succesul socio-profesional 

este influenţat de un mare număr de factori printre care şcoala nu este cel mai important, 

un rol decisiv revenind coeficientului de inteligenţă. Mediul familial, grupul de egali, 

mass-media exercită o influenţă tot mai puternică faţă de cea a şcolii. Rolul pe care îl 

joacă educaţia non-formală şi informală, contrazic astfel ideea încetăţenită că 

învăţământul ar contribui în mod decisiv la egalizarea şanselor indivizilor şi că succesul 

acestora în viaţă ar depinde în mare măsură de calitatea acestuia. Învăţarea informală 

devine mai importantă atât sub raportul impactului, cât al duratei, iar după cum arată 

George Văideanu „problema nu este de a muta învăţarea din şcoală în afara ei, sau invers 

de a muta învăţarea de acasă în şcoală, ci de a spori eficienţa învăţării de tip şcolar, a 

spori timpul afectat studiului şi a articula diferitele tipuri de învăţare” la care am putea 

adăuga centrarea pe formativ şi adaptarea la schimbare în defavoarea metodelor 

tradiţionale centrate pe memorare şi înţelegerea statică a lumii muncii. După cum arată 

acelaşi autor proiectarea politicilor educaţionale în perspectiva învăţării permanente nu 

poate avea sorţi de izbândă fără a ţine cont de timpul învestit în învăţare şi fără a înţelege 

în mod adecvat jocul de forţe dintre diferitele tipuri de învăţare, deoarece tocmai acestea, 

durata şi intensitatea învăţării generează decalajele dintre indivizi, iar la nivel sistemic 

dintre naţiuni. 

Cele mai multe pierderi şi şocuri în sistemul de învăţământ se produc la trecerea dintre 

diferitele niveluri sau tipuri de învăţare. Centrarea pe obţinerea de rezultate bune la 
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examene şi concursuri de admitere obstrucţionează formarea competenţelor, atitudinilor 

şi a simţului estetic şi încurajând „deturnarea talentelor” din domeniile umaniste spre cele 

care par mai rentabile, focalizând astfel atenţia elevului asupra unui număr limitat de 

discipline de studiu (Văideanu, 1988). 

Noile organizaţii internaţionale apărute în contextul globalizării au promovat libertatea de 

mişcare a persoanelor şi mărfurilor la nivel regional sau local. Leitmotivul programelor 

promovate de agenţiile ONU este ideea că educaţia, cultura, şi dialogul dintre naţiuni stau 

la baza schimbării şi a progresului. Acestea, ca şi alte organizaţii internaţionale 

guvernamentale au rolul de a promova pacea, cooperarea, dezvoltarea şi de a apăra 

valorile fundamentale ale omenirii: democraţia, egalitatea, libertatea, independenţa.  

Încă de acum două decenii George Văideanu arăta faptul că educaţia nu mai poate fi 

concepută şi realizată ruptă de realitatea socio-economică şi în lumina unor scopuri strict 

didactice şi menţiona noile conţinuturi dezirabile ale planurilor de învăţământ precum: 

educaţia planetară, educaţia pentru participare şi dezvoltare, educaţia pentru schimbare şi 

pentru problematica lumii contemporane. În ciuda măsurilor iniţiate în această direcţie 

curriculumul şcolar încă nu a integrat în mod uniform şi coerent toate aceste conţinuturi.  

Provocările lansate educaţiei de lumea contemporană a condus la constituirea unor noi 

educaţii sau tipuri de conţinuturi. Printre acestea George Văideanu (1988) enumeră: 

- educaţia relativă la mediu care implică atât discipline exacte, cât şi 

umanist-sociale; 

- educaţia pentru buna înţelegere şi pace care cultivă dialogul şi cooperarea, 

ameliorarea relaţiilor interumane (dintre indivizi, grupuri, naţiuni) şi formarea oamenilor 

ca apărători activi ai păcii; 

- educaţia pentru participare şi democraţie; 

- educaţia demografică; 

- educaţia economică modernă şi etică internaţională; 

- educaţia pentru comunicare şi pentru massmedia care urmăreşte 

dezvoltarea unor atitudini critice şi selective faţă de excesul de informaţie din societatea 

postmodernă, cât şi cultivarea deschiderii faţă de valorile culturale şi spirituale. 

- educaţia pentru schimbare şi dezvoltare care cultivă tineri capabili să se 

situeze şi să se menţină în centrul dezvoltării ca agent, scop şi beneficiar al acesteia; 
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- educaţia nutriţională; 

- educaţia economică, casnică modernă; 

- educaţia pentru timpul liber. 

În calitatea sa de subsistem al societăţii, educaţia nu poate rămâne insensibilă la 

schimbările apărute în prezent în plan ştiinţific, tehnologic, profesional şi cultural. Se 

constată astfel că factorii care determină conturarea educaţiei de mâine nu vin din 

interiorul sistemelor de învăţământ. Factorii exteriori sistemelor educative precum: 

evoluţiile demografice, schimbările economice¸ schimbările socio-politice, mutaţiile 

culturale şi progresele ştiinţifice, problematica lumii contemporane au un rol decisiv în 

determinarea caracteristicilor noii educaţii. 

Învăţarea permanentă, după cum am văzut nu priveşte doar actualizarea permanentă a 

cunoştinţelor de natură profesională, ci se adresează şi unor aspecte generale de viaţă şi 

convieţuire într-o lume globalizată. Dacă în logica divizării prin graniţele naţionale 

problemele de ordine şi respectarea legii erau abordate la nivel naţional, acum flagelele 

lumii contemporane, precum terorismul, traficul de droguri şi persoane necesită o 

abordare droguri la nivel global. Aşa cum se menţionează în Constituţia UNESCO 

schimbarea dezirabilă a omului nu este posibilă fără educaţie: „Războaiele iau naştere în 

conştiinţa oamenilor, tot în conştiinţa omului trebuie realizată protejarea păcii!”. 

Analizând motivaţia distructivă a grupurilor care militează pentru acte antisociale apare 

evident faptul că intervenţiile în domeniul educaţiei trebuie să fie totuşi însoţite de 

investiţii în ridicarea calităţii vieţii. 

Colocviul organizat în 1978 de UNESCO consacrat valorilor morale şi conţinuturilor 

educaţiei de mâine sublinia faptul că „onestitatea, generozitatea, perseverenţa, umorul, 

loialitatea şi integritatea sunt calităţi importante care se cer încurajate şi dezvoltate în 

toate sistemele educative şi la fiecare copil.” 

Acelaşi eveniment constată faptul că tineretul deşi afişează uşurinţă în tratarea 

problemelor complexe şi a tradiţiilor, deşi nu compensează dorinţa de independenţă prin 

simţul de răspundere, iar entuziasmul sau naivitatea de care dă dovadă îl expun pe unii 

proceselor de manipulare, ceea ce dezavuează aceştia nu sunt valorile tradiţionale 

„sinceritatea, onestitatea, modestia, generozitatea, etc.”, apreciate de generaţia adultă şi 
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de vârsta a treia, ci falsitatea, ipocrizia şi inconsistenţa dintre planul declarativ care 

afişează astfel de valori şi cel al acţiunii care le ignoră (Văideanu, 1988). 

Studiile realizate de Institutul de Moralogie din Japonia, indică faptul că educaţia pentru 

valori incluzându-le şi pe cele spirituale sporeşte eficienţa învăţării în toate domeniile. 

Printre ideile cheie promovate de acest institut amintim (Văideanu, 1988):  

- sublinierea valorilor morale ca scop al vieţii şi ca modalitate de echilibrare 

moral psihică a oamenilor care trăiesc într-o societate puternic marcată de impactul 

ştiinţelor şi tehnologiei; 

- dezvoltarea respectului faţă de trecut, a dragostei faţă de valorile naţionale şi a 

încrederii în viitor; 

- încurajarea calităţilor care duc la înfrumuseţarea vieţii sociale şi la evitarea 

conflictelor: răbdarea, generozitatea, modestia; 

- nivelul moral al elevilor, studenţilor şi adulţilor, poate şi trebuie să fie evaluat; 

- tineretul trebuie să înveţe cum se asigură continuitatea în schimbare sau 

echilibrul şi complementaritatea între tradiţie şi inovare; 

- tineretul trebuie ajutat şi învăţat să îşi construiască viaţa în lumina unui ideal 

socioprofesional care să aibă ca ax principal valorile etice autentice. 

Şi în Europa sistemele de învăţământ au început să pună un accent mai ridicat pe educaţia 

pentru valori. în contextul Uniunii Europene dragostea faţă de naţiune este completată cu 

deschiderea interculturală şi încrederea într-un viitor comun de colaborare autentică. 

Efortul de sinteză a valorilor regăsite în diferitele culturi s-a concretizat într-un program 

cadru structurat pe patru categorii: 

1. valori sociale – cooperare, sinceritate, amabilitate, compasiune, responsabilitate, 

respect faţă de alţii etc.; 

2. valori individuale – onestitate, toleranţă (acceptarea diversităţii, demnitate, 

seninătate); 

3. valori vizând ţara şi comunitatea mondială – patriotismul, conştiinţa naţională, 

civismul, conştiinţa interdependenţei naţiunilor, respectul faţă de alte culturi, etc.; 

valori procesuale – abordarea ştiinţifică a realităţii, aptitudinea de a judeca, a 

evalua şi discerne (binele, răul) etc. 
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În mod tradiţional şcoala era preocupată preponderent de asimilarea cunoştinţelor de 

către elevi, iar volumul şi calitatea acestora erau verificate atât în cadrul procesului curent 

de evaluare, cât şi prin examenele şi concursurile de încheiere a unui ciclu sau admiterea 

într-o nouă treaptă de învăţământ, societatea cunoaşterii Deşi chiar şi în şcoala 

tradiţională profesorii erau preocupai într-o anumită măsură şi de formarea abilităţilor şi 

atitudinilor, „dominanta activităţii lor rămânea parcurgerea programei parcurgerea şi 

evaluarea cunoştinţelor” (Văideanu, 1988). Pentru a adecva procesul noilor cerinţe, 

acelaşi autor propune răsturnarea triadei priorităţilor în ce priveşte obiectivele 

educaţionale.  

Astfel, de la triada tradiţională în care cunoştinţele ocupă locul principal, urmate de 

priceperi şi obişnuinţe, iar pe ultimul loc ca pondere se află atitudinile şi capacităţile 

intelectuale se ajunge la noua triadă a obiectivelor unde cele mai importante sunt 

atitudinile şi capacităţile spirituale, urmate de priceperi şi obişnuinţe şi de cunoştinţe în 

termeni de concepte şi metodologii. 

Dacă în deceniile VII şi VIII ale secolului trecut aceste idei erau încă de avangardă şi 

neacoperite de măsuri practice efective, în prezent ele sunt încetăţenite, dar încă mai 

ridică probleme de natură practică (formarea profesorilor, chiar şi disponibilitatea elevilor 

de a se angaja în învăţarea profundă în pofida binecunoscutei legi a minimizării 

efortului). 

În prezent, deşi se înregistrează progrese deosebite în domeniul pregătirii ştiinţifice şi 

tehnologice, în ce priveşte formarea atitudinilor pozitive precum generozitatea, 

responsabilitatea, discernământul faţă de bine şi de rău se constată încă mari rămâneri în 

urmă (statistici despre criminalitate în ţările dezvoltate). 

În acest proces al reformării treptate a sistemelor de învăţământ de la informativ la 

formativ menţionăm câteva momente importante unde întâlnim explicit referiri la 

dezvoltarea competenţelor şi la formarea dimensiunii morale.  

Consiliul Naţional pentru Curriculum al Japoniei punea în aplicare în 1976 un ansamblu 

de măsuri privitoare la învăţământul general care urmărea: 

- stimularea aptitudinii elevilor de a gândi în mod independent şi de a lua decizii 

adecvate; 

- o viaţă şcolară mai calmă şi mai plăcută; 
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- stimularea dragostei elevilor pentru natură şi pentru oameni, dezvoltarea 

sociabilităţii; 

- cultivarea dragostei pentru familie, pentru locul natal, conjugată cu deschiderea 

faţă de lumea contemporană; 

- includerea în pregătirea ştiinţifică şi tehnologică şi a dezvoltării unei atitudini 

adecvate faţă de ştiinţă şi tehnologie; 

- acordarea unui interes sporit pentru valori şi educaţia morală. 

De la ideile novatoare în materie de noi conţinuturi ale învăţării ale UNESCO abia în 

prezent asistăm la aplicaţii concrete în activitatea instructiv-educativă, cum ar fi teoria şi 

aplicaţiile inteligenţelor multiple etc. 

România anilor de după Revoluţia din 1989 a cunoscut numeroase încercări de reformare 

a sistemului. Cel mai semnificativ demers îl reprezintă aprobarea de către Ministerul 

Educaţiei a Noului Curriculum Naţional pentru învăţământul preuniversitar. 

La nivel de liceu proiectarea curriculară acordă prioritate “procesului de învăţare şi 

intereselor elevului, … implicării directe şi permanente a elevului în construirea 

propriului traseu de învăţare, … centrării profesorului pe comportamentele specifice 

rolurilor de organizator şi moderator al experienţelor de învăţare, … implicării liceului în 

viaţa comunităţii locale” (CNC, Noul curriculum naţional).  

Finalităţile educaţionale specifice ciclului liceal se încadrează în paradigma educaţiei 

centrate pe elev şi urmăresc (CNC, Noul Curriculum Naţional): 

- formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi rezolva probleme 

pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii; 

- valorizarea propriilor experienţe; 

- dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale diferite; 

- dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: 

comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor 

informaţii complexe; 

- cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a 

promovării unei vieţi de calitate; 

- formarea autonomiei morale. 
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În ceea ce priveşte formarea anumitor competenţe de bază cum ar fi scris-cititul, analiza 

rezultatelor pe eşantionul românesc la studiului PIRLS indică următoarele (Noveanu 

Gabriela): 

- achiziţiile la citit după patru ani de şcolarizare sunt influenţate de abilităţile de 

citire dobândite timpuriu pe perioada şcolarităţii (cum ar fi recunoaşterea literelor, citirea 

unor cuvinte sau propoziţii, scrierea unor litere sau cuvinte), cât şi de numărul de ani 

petrecuţi la grădiniţă; 

- 60% dintre elevi au o atitudine pozitivă faţă de citit; 

- elevii cu o atitudine pozitivă faţă de citit au obţinut scoruri superioare celor cu 

atitudini moderate; 

- 58% dintre elevi, însemnând mai puţin de media de 69% la nivel internaţional, 

citesc de plăcere cel puţin odată pe săptămână; 

- numărul elevilor care sunt interesaţi să citească în scop informativ este superior 

celui al elevilor interesaţi preponderent de cititul poveştilor şi romanelor;  

- părinţii elevilor se interesează de lecturile copiilor lor discutând aspectele citite: 

81% dintre elevi cel puţin săptămânal, iar jumătate dintre ei zilnic. 
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II. ÎNV ĂŢAREA PERMANENT Ă – ABORDĂRI ÎN CONTEXT 
EUROPEAN 

 

Dezvoltarea domeniilor educaţiei şi formării sunt considerate priorităţi la nivel european 

şi modul prin care acest proces poate fi realizat face obiectul unor documente cu rol 

cadru, de prezentare a evoluţiei şi a posibilelor modalităţi de îmbunătăţire.  

Anul 1996 a fost declarat oficial de către Parlamentul European ”Anul european al 

învăţării permanente” şi a avut ca principal obiectiv promovarea importanţei acestui 

proces. Raportul referitor la obiectivele concrete în domeniul educaţiei şi formării, 

prezentat Consiliului European în februarie 2001, propune trei obiective concrete 

necesare a fi dezvoltate în următorii 10 ani (The concrete future objectives of education 

and training systems, Bruxelles, 2001):  

Creşterea calităţii şi eficienţei proceselor de educaţie şi formare în cadrul UE; 

1. Facilitarea accesului tuturor persoanelor la educaţie şi formare; 

2. Deschiderea sistemelor de educaţie şi formare.  

 

Pentru realizarea acestor obiective majore, tot în acelaşi an, un comunicat al Comisiei 

Europene prezintă rolul pe care îl deţin procesele de informare, consiliere şi orientare în 

facilitarea accesului la învăţare şi motivarea în această direcţie. Un rol important este 

acordat serviciilor de consiliere şi orientare, care ar trebui să promoveze egalitatea de 

şanse, să fie accesibile tuturor (mai ales persoanelor cu risc de excluziune socială) şi să 

fie adaptate nevoilor. (Making a european area of lifelong learning a reality, Bruxelles, 

2001) 

Un an mai târziu a fost aprobat un plan de lucru detaliat pentru atingerea acestor 

obiective, susţinut de către Ministerele Educaţiei ţărilor membre sau în curs de aderare. În 

cadrul întâlnirii Consiliului European, în martie 2002, este evidenţiat rolul învăţării pe tot 

parcursul vieţii care trebuie să acopere procesul de învăţare începând cu vârsta preşcolară 

şi după retragerea din viaţa activă (pensionarea), incluzând întregul spectru al educaţiei: 

formale, non-formale şi informale. Este, deci un proces de învăţare pe tot parcursul vieţii 

ce are drept scop îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor din perspectivă 

personală, civică, socială şi/sau profesională. 
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Rezoluţia Consiliului European asupra învăţării pe tot parcursul vieţii din iunie 2002 

evidenţiază rolul LLL în facilitarea mobilităţii tuturor cetăţenilor Uniunii Europene şi 

permite, la nivelul ţărilor membre, atingerea unor obiective ce ţin de competitivitate, 

toleranţă etc. Acest tip de abordare integrată a învăţării vizează o perspectivă prin care, 

fiecare persoană dobândeşte cunoştinţele necesare pentru o participare activă în cadrul 

societăţii şi pe piaţa muncii. Acest principiu are la bază dreptul tuturor cetăţenilor la 

educaţie, la formare profesională şi formare continuă. (Council resolution on lifelong 

learning, Bruxelles, 2002) 

Raportul privind progresul diferitelor ţări europene şi în curs de aderare realizat în anul 

2003 de către Comisia Europeană cu suportul CEDEFOP (Implementing lifelong learning 

strategies în Europe: Progress report on the follow-up to the Council resolution of 2002, 

Bruxelles, 2003), evidenţiază o serie de aspecte  cărora li se acordă o mare importanţă: 

• Învăţarea pe tot parcursul vieţii vizează întreaga populaţie, punând însă accent pe 

educaţia iniţială şi pe categoria populaţiei active; 

• Competenţelor de bază dobândite fie prin educaţia iniţială fie prin programele de 

tip „a doua şansă”; 

• Rolul pe care îl au multiplii factori de decizie (inclusiv de ordin financiar) la 

nivel: naţional, regional şi local, precum şi diferiţi parteneri sociali şi societatea 

civilă în promovarea învăţării permanente centrată pe individ; 

• Facilitarea accesului la învăţare şi dezvoltarea de alternative pentru realizarea 

acestuia prin: recunoaşterea formală a competenţelor indiferent de modul în care 

acestea au fost dobândite şi suportul acordat individului prin intermediul 

sistemelor de consiliere, informare şi orientare. 

• Formarea profesioniştilor în educaţie în asumarea unor roluri noi şi variate şi în 

utilizarea eficientă a noilor instrumente pedagogice. 

Procesul învăţării pe tot parcursul vieţii este înţeles diferit şi aplicat în mod diferit în 

cadrul ţărilor membre UE, câteva dintre aceste perspective fac referire la: 

• Un proces continuu, de la începutul până la sfârşitul vieţii şi în care rata de 

participare la orice formă de învăţare este mare, incluzând nu numai formarea 

profesională, ci şi dezvoltarea personală şi cetăţenia activă, realizate prin 

intermediul sistemelor publice şi/sau a societăţii civile şi a sistemelor informale. 
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• Un proces în directă legătură cu gradul crescut de ocupare a forţei de muncă, 

bazat pe o formare iniţială solidă şi punând accent în principal pe formarea 

continuă pentru o adaptare mai bună la procesele şi structurile de producţie în 

continuă schimbare, cu participarea atât a reprezentanţilor sectorului public cât şi 

a celui privat; formarea la locul de muncă prin dreptul la educaţie şi formare al 

individului, recunoscute legal sau negociate colectiv; dezvoltarea personală este 

privită în principal ca având o natură de ordin personal. 

• O nouă abordare a conceptului de LLL care se bazează pe modernizarea societăţii 

şi economiei şi care încearcă să schimbe perspectiva tradiţională a diviziunii vieţii 

în faze distincte de învăţare, muncă şi pensionare; este o iniţiativă publică dar 

susţinută de partenerii sociali. 

• Perspectiva incluziunii sociale care îi are în centru în principal pe cei care au o 

bază educaţională iniţială şi o formare nesatisfăcătoare sau inadecvată raportat la 

cerinţele actuale; este vizată reintegrarea lor în procesul de învăţare, mai ales în 

fazele iniţiale şi de axează pe dezvoltarea personală şi atingerea de către aceste 

persoane a unui nivel de dezvoltare personală şi a abilităţilor pe care trebuia să îl 

fi atins prin încheierea procesului iniţial de educaţie; acest proces este susţinut de 

reprezentanţi ai sistemului public dar şi ai organizaţiilor implicate în educaţia 

adulţilor. 

Toate aceste perspective au în comun faptul că informarea, consilierea şi orientarea, sunt 

considerate procese esenţiale în identificarea oportunităţilor pentru individ. Dacă procesul 

de consiliere a carierei era văzut ca fiind esenţial în susţinerea tinerilor în procesul de 

tranziţie de la şcoală la viaţa activă, el este astăzi considerat ca un proces permanent, de-a 

lungul (LLL) şi de-a latul întregii vieţi (LWL)  şi realizat de profesionişti în domeniu.  

II.1. Dimensiunea “lifewide learning” în cadrul învăţării pe tot parcursul vieţii 
Unul dintre aspectele cele mai importante în crearea unor structuri şi sisteme de 

calificare, care fără a sacrifica calitatea, este ca acestea să fie flexibile şi cuprinzătoare şi 

să permită progresul persoanelor de la un nivel la altul. Obiectivul ar trebui să fie acela al 

creării unui sistem de calificări care nu integrează doar diferite tipuri de profile şi nivele 
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din cadrul educaţiei generale ci şi pe cele din învăţământul profesional şi tehnic. Este 

subliniată nevoia de a recunoaşte competenţele, abilităţile şi informaţiile dobândite în 

cadrul exercitării profesiei, astfel că structura calificărilor poate fi un punct de pornire de 

la care poate fi dezvoltată strategia de învăţare pe tot parcursul vieţii, din perspectivă 

personală. 

Comunicatul Comisiei Europene din anul 2003, privind necesitatea unor reforme pentru 

realizarea strategiei Lisabona evidenţiază faptul că noile cerinţe pentru LLL fac apel la 

definirea unei strategii care să includă toţi actorii vizaţi şi un plan de acţiune coerent 

pentru a fi implementat şi care să acopere toate dimensiunile sistemului, fie el la nivel 

formal sau non-formal (Communication from the Commission "education & training 

2010" - the success of the Lisbon strategy hinges on urgent reforms; Draft joint interim 

report on the implementation of the detailed work programme on the follow-up of the 

objectives of education and training systems în Europe, Bruxelles, 2003). 

Deşi vizează întreaga populaţie procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii este mai 

accesibil unor categorii precum: persoanele calificate din punct de vedere profesional, 

tinerii şi grupurile active. Acestora le sunt evidente avantajele aduse de îmbunătăţirea şi 

perfecţionarea competenţelor proprii şi sunt deci motivaţi să participe la acest proces. Pe 

de altă parte persoanele cu un nivel scăzut de educaţie şi calificare, persoanele încadrate 

în muncă şi care au împlinit o anumită vârstă, persoanele cu risc de excluziune socială, 

marginalizate, cei care locuiesc în zone defavorizate, persoane cu dificultăţi de învăţare, 

care nu cunosc oportunităţile oferite prin procesele de educaţie şi formare, consideră 

instituţiile şi programele ca având o relevanţă scăzută în raport cu nevoile lor. Una dintre 

provocările fundamentale este aceea de a creşte gradul de conştienţă a grupurilor 

dezavantajate asupra avantajelor educaţiei şi formării şi a face aceste sisteme mai 

atractive şi accesibile, în raport cu nevoile.  

Este necesară aplicarea unor criterii şi principii comune, la nivel european, dezvoltate şi 

adoptate în raport cu o serie de aspecte majore care vizează învăţarea pe tot parcursul 

vieţii. Acestea sunt legate de existenţa unui singur cadrul general şi transparenţa în ceea 
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ce priveşte experienţa educaţională şi de formare (Europass), criterii comune de validare 

a învăţării formale şi non-formale, definirea competenţelor şi calificărilor necesare 

profesorilor şi formatorilor şi de care depinde succesul oricărui proces de învăţare, 

definirea competenţelor şi calificărilor necesare profesorilor şi formatorilor pentru 

îndeplinirea noilor roluri şi a principiilor de bază în realizarea mobilităţilor.  

Rezoluţia Consiliului European din iunie 2002 a evidenţiat faptul ca LLL este principul 

fundamental în realizare politicilor de educaţie şi formare. Noile cerinţe pentru LLL 

necesită o reformă radicală şi implementarea coerentă a strategiilor naţionale, ţinând cont 

de contextul european. Principalele domenii de interes ţin de dezvoltarea competenţelor 

necesare fiecărei persoane, deoarece dezvoltarea personală, profesională şi socială depind 

în mare măsură de achiziţionarea competenţelor de bază pe parcursul învăţământului 

obligatoriu, până la absolvirea acestuia.  

Aceste competenţe sunt: comunicarea în limba maternă şi în limbi străine, competenţe de 

bază în domeniul matematicii, ştiinţelor şi tehnologiilor, ICT, a învăţa să înveţi, 

competenţe interpersonale, iniţiativă şi spirit antreprenorial, deschiderea spre alte culturi; 

crearea unor medii de învăţare deschise, atractive şi accesibile tuturor ("Education & 

training 2010" the success of the Lisbon Strategy hinges on urgent reforms; Joint interim 

report of the Council and the Commission on the implementation of the detailed work 

programme on the follow-up of the objectives of education and training systems în 

Europe, Bruxelles, 2004). 

 

II.2. Definirea conceptului de educaţie permanentă 

Memorandumul asupra învăţării permanente elaborat de Comisia Europeană în 

octombrie 2000, are drept scop lansarea unei dezbateri largi la nivel european bazată pe o 

strategie comprehensivă pentru implementarea învăţării permanente la nivel individual şi 

instituţional şi în toate sferele vieţii publice şi private.  

Comisia şi Statele Membre au definit învăţarea permanentă în cadrul Strategiei 

Europene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ca activitate intenţionată de învăţare 

realizată continuu, cu scopul îmbunătăţirii cuno ştin ţelor, deprinderilor şi 
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competenţelor, ca punct de pornire în cadrul acestei largi dezbateri. Învăţarea pe tot 

parcursul vieţii reprezintă un continuu care începe din primele zile de viaţă şi durează 

până la sfârşitul acesteia. Educaţia de bază urmată de educaţia şi formarea profesională 

iniţială ar trebui să înzestreze toţi tinerii cu noile competenţe de bază cerute de o 

economie fondată pe cunoaştere. De asemenea o atitudine pozitivă faţă de învăţare şi 

motivaţia individuală pentru acest proces precum şi varietatea posibilităţilor de a învăţa 

sunt factori care influenţează în mod pozitiv învăţarea pe tot parcursul vieţii. Sistemele de 

educaţie şi formare trebuie astfel să se adapteze la nevoile şi cererile individului şi nu 

invers. 

Memorandumul asupra învăţării permanente subliniază că ”până acum, învăţarea formală 

a dominat politicile educaţionale, influenţând modalităţile în care educaţia şi formarea 

sunt oferite şi modul de înţelegere al oamenilor asupra a ceea ce înseamnă învăţarea. 

Aspectul continuu al învăţării permanente aduce în prim plan învăţarea non-formală şi 

informală. Învăţarea non-formală se realizează, prin definiţie, în afara şcolilor, a 

colegiilor, a centrelor de instruire şi a universităţilor. Ea nu este văzută de obicei ca o 

învăţare "reală", iar rezultatele sale nu au prea mare valoare pe piaţa muncii. Învăţarea 

non-formală este, prin urmare, în mod tipic subevaluată. Învăţarea informală este, cu 

atât mai mult, pusă în situaţia de a fi exclusă în totalitate, deşi ea este cea mai veche 

formă de învăţare şi rămâne componenta de bază a educaţiei primei copilării.” 

Pentru a defini procesul de învăţare şi durata acestuia se impun distincţii între ceea ce se 

întâmplă de-a lungul întregii vieţi a persoanei, învăţarea ca un continuum şi ceea ce se 

întâmplă într-un segment definit al dezvoltării unei persoane. Această secvenţialitate 

introduce conceptul de învăţare de-a latul vieţii  (lifewide learning – LWL) care descrie 

procesul învăţării care poate avea loc pe tot parcursul unui segment al vieţii noastre. 

Dimensiunea lifewide learning accentuează mult mai puternic complementaritatea 

învăţării formale, non-formale şi informale. Învăţarea de-a latul vieţii ne face să 

înţelegem faptul că predarea şi învăţarea sunt ele însele roluri şi activităţi care pot fi 

schimbate în locuri şi momente diferite. 

Învăţarea permanentă poate fi definită în moduri diferite care pot depinde de 

perspectivele ţărilor membre asupra modului de implementare activă a acestui proces. 
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Memorandumul introduce şase mesaje cheie necesare unei strategii coerente şi 

comprehensive la nivel european: 

� să garanteze accesul universal şi continuu la învăţare în scopul dobândirii şi reînnoirii 

capacităţilor necesare pentru o participare susţinută într-o societate cognitivă;  

� să crească vizibil nivelul investiţiilor în resursele umane pentru a da prioritate celei 

mai importante valori a Europei - oamenii săi;  

� să dezvolte efectiv metodele de predare şi învăţare şi să încurajeze situaţiile care 

asigură continuum-ul învăţării permanente;  

� să îmbunătăţească semnificativ modalităţile în care participarea şi rezultatele învăţării 

sunt înţelese şi apreciate, cu precădere învăţarea non-formală şi informală;  

� să se asigure că oricine poate accesa cu uşurinţă informaţii şi sfaturi de bună calitate 

despre posibilităţile de învăţare, peste tot în Europa şi pe toată durata vieţii;  

� să ofere posibilităţi de învăţare permanentă cât mai aproape de cei care doresc să 

înveţe în propriile lor comunităţi, sprijinite prin facilităţi ICT, oriunde este nevoie. 

 

Conform comunicatului Comisiei Europene din noiembrie 2001 – Realizare unei arii 

europene a educaţiei permanente – termenul de educaţie permanentă este definit ca 

totalitatea activităţilor de învăţare realizate de-a lungul întregii vieţi, în scopul 

îmbunătăţării cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dintr-o multiplă perspectivă: 

personală, civică, socială sau ocupaţională.  

Educaţia permanentă implică dobândirea şi actualizarea oricărui tip de abilităţi, interese, 

cunoştinţe şi calificări, începând cu educaţia preşcolară până la perioada de după 

pensionare. Conceptul de învăţare permanentă promovează astfel dezvoltarea 

cunoştinţelor şi competenţelor necesare fiecărui cetăţean pentru a se adapta la o societate 

bazată pe cunoaştere şi pentru a participa activ în toate sferele vieţii economice şi sociale, 

deţinând astfel controlul propriului viitor. 

Educaţia permanentă înseamnă, de asemenea, a oferi programe de tip „a doua şansă” 

pentru actualizarea competenţelor de bază dar şi pentru a beneficia de oportunităţi de 

învăţare de nivel mai înalt. Aceasta presupune că ofertele sistemelor de educaţie trebuie 

să devină mai deschise şi mai flexibile, astfel încât aceste oportunităţi să poată fi cu 

adevărat adaptate la nevoile celui care învaţă şi la potenţialul real al acestuia. 
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Conform acestei definiţii, educaţia permanentă presupune ca oportunităţile de învăţare să 

fie disponibile tuturor cetăţenilor în orice moment. Concret, aceasta înseamnă că fiecare 

individ poate să îşi alcătuiască propriul parcurs de educaţie şi formare, adaptat nevoilor şi 

intereselor personale, în orice moment al vieţii. Conţinutul învăţării, modul în care se 

realizează învăţarea şi contextul în care aceasta se produce poate varia în funcţie de cel 

care învaţă şi de propriile cerinţe de învăţare. 

Educaţia permanentă presupune valorizarea oricăror forme de învăţare, incluzând: 

învăţarea în contexte formale, învăţarea non-formală şi învăţarea informală. 

Învăţarea formală reprezintă o învăţare organizată şi structurată, care se realizează într-

un cadru instituţionalizat (şcoli, universităţi, instituţii sau centre de formare profesională, 

etc.) şi se fundamentează pe o proiectare didactică explicită. Acest tip de învăţare are 

asociate obiective, durate şi resurse, depinde de voinţa celui care învaţă şi se finalizează 

în mod automat cu certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite. 

Învăţarea non-formală este considerată ca fiind învăţarea integrată în cadrul unor 

activităţi planificate, care, deşi nu sunt proiectate explicit ca reprezentând activităţi 

structurate de învăţare (neavând asociate obiective explicite, durate prestabilite şi sprijin 

pentru învăţare), conţin elemente de învăţare (ex. învăţarea la locul de muncă). Acest tip 

de învăţare depinde de voinţa celui care învaţă şi nu conduce în mod automat la 

certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite. 

Învăţarea informală reprezintă rezultatul unor activităţi zilnice legate de muncă, mediul 

familial, timpul liber, şi nu este organizată sau structurată din punctul de vedere al 

obiectivelor, duratei sau sprijinului pentru învăţare. Acest tip de învăţare nu este 

dependent de voinţa celui care învaţă şi nu conduce în mod automat la certificarea 

cunoştinţelor şi competenţelor dobândite. 

 

II.3. Contextul actual 

Educaţia şi formarea sunt extrem de importante pentru schimbările necesare la nivel 

economic şi social. Posibilitatea de avea o slujbă mai bună presupune dobândirea 

competenţelor cheie de către toţi cetăţenii şi dezvoltarea abilităţilor pe parcursul întregii 

vieţi. LLL susţine creativitatea şi inovaţia şi posibilitatea cetăţenilor de participare activă 

la viaţa economică şi socială.  
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Pe baza rapoartelor naţionale din 2007 ("Progress towards the Lisbon objectives în 

education and training. Indicators and benchmarks 2007.") se desprind trei direcţii de 

acţiune în care sunt necesare eforturi sporite: 

1. Creşterea nivelului abilităţilor persoanelor pentru evitarea riscului de 

excluziune socială, deoarece rata mare a abandonului şcolar, slaba participare 

la procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii a persoanelor vârstnice încadrate 

în muncă şi slaba dezvoltare a abilităţilor mai ales în cazul populaţiilor 

migrate sunt un motiv de îngrijorare în multe dinte ţările europene.  

2. Strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii; mult dintre ţări au făcut progrese în 

acest sens şi acest lucru a dus la rezultate în sfera învăţământului preşcolar, 

cadrului calificărilor şi validării educaţiei informale şi non-formale. Aceste 

eforturi sunt însă necesare şi în alte ţări, în care nu s-au făcut prea multe 

progrese în acest sens. 

3. Triunghiul educaţie – cercetare – inovaţie.  

 

II.4. Competenţele cheie pentru învăţarea permanentă 

Stabilirea obiectivelor cu privire la educaţie în anul 2000, în cadrul Strategiei Lisabona a 

dus la elaborarea în 2002 a Programului ”Educaţie şi formare 2010”, prin care se 

stabilesc mijloacele concrete de atingere a acestor obiective. De asemenea au fost puse în 

discuţie modalităţi de măsurare a îndeplinirii acestor obiective, precum şi nevoia stabilirii 

unor ţinte comune de atins până în anul 2010 şi o serie de iniţiative cu privire la învăţarea 

pe tot parcursul vieţii.  

Aceste iniţiative includ şi cadrul general al competenţelor cheie pe care fiecare cetăţean 

ar trebui să le dobândească pentru a reuşi în societatea actuală, alături de Cadrul 

European al Calificărilor şi documente de politică în domeniul învăţământului superior, 

formarea profesorilor şi provocarea de a face sistemul de învăţământ european eficient şi 

echitabil (http://ec.europa.eu/education/at-a-glance/about141_en.htm) 

În decembrie 2006 au fost stabilite o serie de recomandări cu privire la competenţele 

cheie pentru LLL (Recommendation of the European Parliament and of the Council on 

key competences for lifelong learning, Bruxelles, 2006), cu următoarele recomandări: 
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- educaţia şi formarea iniţială pun tinerilor la dispoziţie mijloace de dezvoltare a 

competenţelor cheie necesare în viaţa adultă ca bază pentru formarea ulterioară 

şi pentru viaţa activă; 

- acordarea suportului în realizarea potenţialului educaţional mai ales acelor tineri 

care sunt dezavantajaţi în plan personal, social, cultural sau economic;  

- sunt necesare: realizarea unei infrastructuri adecvate pentru continuarea şi 

formarea adulţilor, inclusiv a profesorilor şi formatorilor; proceduri de validare 

şi evaluare; măsuri care au drept scop asigurarea accesului în mod egal atât la 

LLL cât şi pe piaţa forţei de muncă şi acordarea suportului acestora în 

recunoaşterea diferitelor nevoi şi competenţe; 

- coerenţa procesului de educaţie şi de formare este realizată în strânsă legătură 

cu politicile de angajare, sociale, de inovare şi alte politici care vizează tinerii şi 

colaborarea cu parteneri sociali şi alţi factori de decizie. 

 

Cele opt competenţe cheie sunt: 

1. Comunicarea în limba maternă; 

2. Comunicarea în limbi străine; 

3. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; 

4. Competenţe digitale; 

5. Iniţiativă şi spirit antreprenorial; 

6. Competenţe interpersonale, sociale şi civice; 

7. Competenţa de a învăţa să înveţi; 

8. Deschiderea spre alte culturi şi spre creaţie artistică. 

Aceste competenţe sunt definite ca fiind o combinaţie între cunoştin ţe, abilit ăţi şi 

atitudini  adecvate contextului şi care sunt necesare tuturor indivizilor pentru dezvoltarea 

personală, participarea ca cetăţeni activi, incluziune socială şi muncă. 

Toate aceste competenţe cheie sunt considerate a fi la fel de importante, deoarece 

dezvoltarea fiecăreia dintre ele contribuie la succesul într-o societate bazată pe 

cunoaştere. Multe dintre acestea se suprapun deoarece unele aspecte importante într-un 

anumit domeniu ţin de competenţe dobândite într-un alt domeniu.  
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Pentru a avea o imagine de ansamblu a complexităţii pe care o implică aceste 

competenţe, descrierea conţinutului acestora este necesară: 

 

1. Comunicarea în limba maternă 

Presupune capacitatea persoanei de a se exprima, de a interpreta concepte, gânduri, trăiri, 

fapte şi opinii, atât oral cât şi în scris. Este important şi aspectul care ţine de interacţiunea 

adecvată şi creativă în diferite contexte sociale şi culturale, în procesul de comunicare şi 

formare, precum şi în viaţa activă, personală sau în timpul liber.  

Cunoştinţele necesare pentru dobândirea competenţelor de comunicare sunt bazate pe 

învăţarea limbii materne care este intrinsec legată de capacităţile cognitive ale individului 

de interpretare a lumii înconjurătoare şi de relaţionare cu ceilalţi.  

Abilit ăţile asociate acestei competenţe permit persoanelor să poată comunica atât oral cât 

şi în scris în diferite situaţii şi să poată să monitorizeze şi să îţi adapteze comunicarea la 

cerinţele şi caracteristicile situaţiei.  

O atitudine pozitivă faţă de comunicarea în limba maternă presupune deschidere către 

dialogul critic şi constructiv, o apreciere a calităţilor estetice şi interesul în interacţiunea 

cu ceilalţi. 

 

2. Comunicarea în limbi străine 

Ca şi comunicarea în limbă maternă este bazată pe capacitatea de a înţelege, exprima şi 

interpreta conceptele, gândurile, trăirile , faptele şi opiniile atât oral cât şi în scris în 

contexte sociale şi culturale variate. Pe lângă aceste caracteristici comunicarea în limbi 

străine presupune medierea şi capacitatea de înţelegere interculturală.  

Pentru dezvoltarea acestor competenţe sunt necesare cunoştin ţe de vocabular şi de 

gramatică şi de asemenea de cunoaştere a principalelor tipuri de interacţiune verbală în 

limba respectivă. 

Abilit ăţile de comunicare în limbă străină presupun înţelegerea mesajelor verbale, 

iniţierea, derularea şi încheierea unei conversaţii precum şi citirea, înţelegerea şi 

realizarea de texte adaptate nevoilor individuale. Persoanele ar trebui de asemenea să 

folosească adecvat modalităţile de suport şi să înveţe şi în mod informal, ca parte a LLL. 
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Aprecierea diversităţii culturale şi interesul şi curiozitatea pentru limbi străine şi 

comunicarea interculturală, ţin de o atitudine pozitivă în această direcţie. 

  

3. Competenţe de bază în matematică, ştiin ţă şi tehnologie 

a. Competenţele matematice se referă la capacitatea de a dezvolta şi de a aplica gândirea 

matematică în rezolvarea de probleme în situaţii de viaţă obişnuite. Dobândirea acestora 

presupune cunoaşterea numerelor, a măsurilor, structurilor, operaţiilor de bază şi a 

demonstraţiilor matematice, înţelegerea conceptelor şi a posibilităţilor de a răspunde 

anumitor probleme.  

Fiecare persoană ar trebui să poată aplica principii şi procese matematice în viaţa 

cotidiană, asociate cu atitudinea pozitivă de respect pentru adevăr şi dorinţa de a căuta 

motive şi de a le evalua validitatea.  

b. Competenţele de bază în ştiinţă şi tehnologie presupun înţelegerea schimbărilor 

provocate de activitatea umană şi responsabilitatea de cetăţean a fiecărei persoane şi au la 

bază încercarea de a cunoaşte procesele care pot explica natura şi aplicarea acestor 

procese la nevoile umane.  

Cunoştin ţele necesare în aceste domenii se referă la principiile de bază din natură, 

concepte ştiinţifice fundamentale, metode, tehnologi, procese şi produse precum şi 

înţelegerea impactului ştiinţei şi tehnologiei asupra mediului înconjurător. Dobândirea 

acestor competenţe ar trebui să permită o mai bună înţelegere a avansării în domeniu, a 

limitelor şi riscurilor teoriilor ştiinţifice, a aplicaţiilor şi tehnologiilor la nivel social. Sunt 

importante abilit ăţile de a folosi instrumente şi maşini, precum şi informaţii ştiinţifice 

pentru atingerea unui obiectiv.  

Atitudinea  corespunzătoare acestui tip de competenţă este bazată pe aprecierea critică şi 

curiozitate, interes în probleme de ordin etic şi respect pentru siguranţă şi sustenabilitate. 

4. Competenţe digitale 
Dobândirea acestor competenţe ţine de folosirea IST (Information Society Technology) 

în cadrul muncii, în timpul liber şi în procesul de comunicare, presupune însuşirea de 

abilităţi ICT, de folosire a computerului, evaluare, stocare, realizare, prezentare şi 

posibilitatea de a realiza schimbul informaţional. Indivizii pot comunica şi colabora în 

cadrul unor reţele pe Internet.  
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5. A învăţa să înveţi 
Presupune consecvenţa în cadrul procesului de învăţare, autoorganizarea învăţării prin 

managementul eficient al timpului şi al informaţiilor, atât în mod individual cât şi în grup. 

Include de asemenea posibilitatea de a înţelege procesul şi nevoile proprii de învăţare, 

identificarea posibilităţilor şi capacitatea de a depăşi obstacole în scopul unei învăţări 

eficiente. Motivaţia şi încrederea de sine sunt esenţiale în dobândirea acestei competenţe 

cheie.  

Pentru a dobândi această competenţă orice persoană trebuie să cunoască şi să înţeleagă 

care sunt strategiile de învăţare care se potrivesc, care sunt punctele tari şi punctele slabe 

din perspectiva abilităţilor şi a calificării şi să poată identifica posibilităţile de educaţie şi 

formare şi de consiliere sau suport disponibile.  

Abilit ăţile de bază necesare sunt scris, cititul, număratul şi cele din sfera ICT, prin care 

fiecare persoană ar trebui să fie capabilă să acceseze, să achiziţioneze, să proceseze şi să 

asimileze noi cunoştinţe şi abilităţi. Indivizii ar trebui să fie totodată capabili să îşi 

organizeze propria învăţare, să îşi evalueze munca şi să solicite ajutor, informaţii şi 

suport atunci când este necesar.  

O atitudine pozitivă presupune motivaţia şi încrederea de a fi consecvent în procesul de 

învăţare pe parcursul întregii vieţi. 

 

6. Competenţe sociale şi civice 

a. Competenţele sociale includ competenţe de ordin personal, social şi intercultural şi 

acoperă întreaga paletă de comportamente prin care individul participă în mod eficient şi 

constructiv la viaţa activă şi socială şi în special la diversitatea în această sferă, precum şi 

la rezolvarea conflictelor. Aceste competenţe permit individului să participe activ la viaţa 

civică având la bază cunoaşterea conceptelor referitoare la sfera politică şi socială şi a 

structurilor, precum şi implicarea activă şi democratică.  
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Pentru ca participarea socială să fie una eficientă şi de succes este esenţială înţelegerea 

codurilor de conduită general acceptate în diferite medii şi contexte sociale. Înţelegerea 

conceptelor de bază referitoare la indivizi, grupuri, organizaţii, egalitate de gen, non-

discriminare, societate şi cultură sunt necesare. Înţelegerea dimensiunilor socio-

economice şi multiculturale ale societăţilor europene şi a modului în care identitatea 

culturală interacţionează cu identitatea europeană este esenţială.  

Abilit ăţile specifice acestei competenţe sunt cele de comunicare constructivă în diferite 

medii, toleranţă, exprimare şi înţelegerea diferitelor puncte de vedere, încrederea 

acordată, empatia. Persoanele are trebui să poată gestiona stresul şi frustrarea şi să se 

poată exprima într-un mod constructiv şi totodată să poată face distincţia între sfera 

personală şi cea profesională. Această competenţă este bazată pe o atitudine de 

colaborare, asertivitate şi integritate.  

Orice persoană ar trebui să fie interesată de dezvoltarea socio-economică şi comunicarea 

interculturală şi să acorde valoare diversităţii şi respectului pentru ceilalţi, să fie pregătită 

să depăşească bariera prejudecăţilor şi să facă compromisuri.  

 

b. Competenţele civice au la bază conceptele de democraţie, dreptate, egalitate, cetăţenie 

şi drepturi civile, incluzând şi modul în care acestea sunt exprimate în Carta Drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene şi a declaraţiilor internaţionale şi modul în care acestea 

sunt aplicate de difere instituţii la nivel local, regional, naţional, european şi internaţional.  

Abilit ăţile conţinute în cadrul acestei competenţe sunt legate de angajarea efectivă 

împreună c alte persoane în domeniul public, solidaritatea şi interesul în rezolvare de 

probleme ce afectează comunitatea locală sau comunitatea în general. Acest lucru 

presupune gândirea critică şi creativă şi participarea constructivă în cadrul comunităţii 

sau la activităţile acesteia, precum şi luarea de decizii la toate nivelurile prin exercitarea 

dreptului la vot.  

Respectarea drepturilor omului stă la baza atitudinii pozitive  în cadrul acestei 

competenţe. 

 

7. Iniţiativă şi spiritul antreprenorial 
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Această competenţă se referă la capacitatea persoanelor de a transpune ideea în acţiune şi 

presupune creativitate, inovaţie şi asumarea de riscuri precum şi capacitatea de a planifica 

şi de a manageria/ gestiona proiecte pentru atingerea unor obiective, atât în plan personal 

cât şi profesional, bazate pe înţelegerea valorilor de ordin etic.  

Cunoştin ţele necesare sunt cele de identificare a oportunităţilor disponibile în realizarea 

activităţilor în plan personal şi profesional, ţinând cont de imaginea de ansamblu şi de 

contextul în care oamenii trăiesc şi muncesc.  

Abilit ăţile implicate sunt cele de managementul de proiect realizat în mod proactiv, 

reprezentarea eficientă şi negocierea, precum şi capacitatea de a lucra atât individual cât 

şi în echipă, identificarea şi evaluarea propriilor puncte tari şi puncte slabe, asumarea 

riscului etc., sunt esenţiale.  

Atitudinea  de tip antreprenorial este caracterizată prin iniţiativă, spirit proactiv, 

independenţă şi inovaţie, motivaţie şi perseverenţă în atingerea obiectivelor prin 

colaborarea cu ceilalţi. 

 

8. Deschiderea spre alte culturi şi spre creaţia artistică 

Presupune aprecierea importanţei exprimării creative a ideilor, experienţelor şi trăirilor în 

sferă media, prin muzică, arte, literatură şi arte vizuale. Cunoştinţele sunt acelea 

referitoare la conştientizarea moştenirii culturale la nivel local, naţional şi european şi 

locul acesteia în cultura universală. Sunt incluse cunoştinţele despre marile opere 

culturale, inclusiv a culturii populare contemporane. Este esenţială înţelegerea diversităţii 

culturale şi lingvistice la nivel european şi în alte regiuni ale lumii, nevoia de a conserva 

această diversitate precum şi importanţa elementelor de ordin estetic în viaţa cotidiană.  

Abilit ăţile sunt conturate ţinând cont atât de aprecierea cât şi de exprimarea culturală 

prin: aprecierea şi plăcerea produsă de operele de artă şi de punerea în scenă a actului 

cultural, precum şi auto-exprimarea prin diferite mijloace media, ţinând cont de propriile 

capacităţi. Exprimarea culturală este esenţială în dezvoltarea abilităţilor creative şi poate 

fi transferată unei multitudini de contexte profesionale.  
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Înţelegerea culturii şi identităţii celuilalt poate sta la baza unei atitudini deschise şi a 

respectului pentru diversitatea culturală. Aceasta ţine de creativitate şi de dorinţa de a 

cultiva capacităţile estetice prin intermediul exprimării artistice şi prin participarea la 

viaţa culturală. 

Aceste competenţe cheie care sunt necesare tuturor indivizilor vizează o categorie 

precum cea a noilor generaţii şi a educaţiei şi formării acestora, necesitatea acestor 

competenţe cheie este justificată prin faptul că, spre deosebire de vechile generaţii şi 

ţinând cont de contextul actual în continuă schimbare, aceştia nu vor putea să desfăşoare 

întreaga viaţă activităţii dintr-un singur sector de activitate. Cariera lor profesională va 

evolua într-o manieră impredictibilă, în acest caz fiind nevoie de adaptare la nou pe baza 

competenţelor dobândite. Lumea este din ce în ce mai complexă şi pentru a putea face 

faţă acestor schimbări este nevoie de creativitate, abilităţi transversale şi adaptabilitate, 

dincolo de cunoştinţele teoretice. 

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor statelor membre de adaptare a curricula în acest 

sens UE a adoptat Cadrul European al Competenţelor Cheie care cuprinde aşa cum am 

văzut deja, competenţe precum: limba maternă şi limba străină, matematică, ştiinţă şi 

tehnologie, competenţe digitale, dar şi competenţe cu caracter transversal: a învăţa să 

înveţi, competenţe civice şi sociale, iniţiativă şi spirit antreprenorial şi deschiderea către 

alte culturi. Aceste cadru susţine redefinirea rolului şcolii, de la predarea şi transmiterea 

de cunoştinţe la centrarea pe rezultate: abilităţi, atitudini pe care elevi ar trebui să le 

dezvolte la diferite niveluri.  
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III. ÎNV ĂŢAREA PE TOT PARCURSUL VIE ŢII – LEGISLA ŢIE LA 
NIVEL NA ŢIONAL 

 
 

Acest capitol îşi propune să ofere o analiză a cadrului legislativ specific la nivel naţional 

pe tematica investigată: aria educaţiei permanente cu extindere sferele conexe (învăţare 

pe tot parcursul vieţii, formare profesională iniţială şi continuă, calitate în educaţie, 

standarde, competenţe, calificări, certificări. 

Există trei categorii de documente care reglementează domeniul: 

- legislaţia deja existentă; 

- legislaţia în(că) fază de proiect, (de lege ferenda); 

- documente programatice fără forţă juridică, ar cu caracter normativ (planuri 

naţionale, strategii, rapoarte, studii, regulamente) aflate în conexiune cu sau care 

explicitează legile-cadru. 

 

LEGISLA ŢIA DEJA EXISTENT Ă 

 

Legea Învăţământului Nr. 84/1995 actualizată, dedică educaţiei permanente un întreg 

capitol (Cap. IV, Titlul III, Conţinutul învăţământului) care reglementează autorităţile 

responsabile (MEC şi alte ministere interesate), asistenţa de specialitate, factorii care pot 

organiza cursuri în cadrul sistemului de formare continuă, condiţiile şi modul de 

certificare a  competenţelor profesionale, facilităţi acordate cursanţilor, cheltuieli. 

 

“Art. 133. - Pentru asigurarea educatiei permanente Ministerul Educatiei, Cercetarii si 

Tineretului colaboreaza cu Ministerul Culturii si cu alte ministere interesate, precum si cu 

mijloacele de informare in masa, cultele religioase, universitatile populare, fundatiile 

culturale, alte societati si institutii, pentru a facilita accesul la stiinta si cultura al tuturor 

cetatenilor, indiferent de varsta, in vederea adaptarii lor la mutatiile majore care survin in 

viata sociala.“ 
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Un alt capitol (Cap. II, Titlul V, Resurse umane) explicitează condiţiile de realizare a 

perfecţionării, conversiei profesionale, formele de evaluare, acreditarea şi finanţarea, 

instituţiile îndreptăţite să organizeze astfel de cursuri. 

 

“Formarea continua a personalului didactic  

   Art. 159. - (1) Formarea continua a personalului didactic constituie un drept care se 

realizeaza, in principal, prin perfectionare si conversie profesionala.  

   (2) In cadrul sistemului national de invatamant perfectionarea personalului didactic din 

invatamantul preuniversitar se realizeaza, in principal, prin formele prevazute de Statutul 

personalului didactic.  

   (3) Conversia profesionala in sistemul de invatamant vizeaza extinderea pregatirii 

initiale in vederea obtinerii dreptului de a preda si alte discipline sau de a ocupa alte 

posturi didactice.  

   Art. 160. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului stabileste obiectivele si 

coordoneaza formarea continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, 

evalueaza, acrediteaza si finanteaza programele de formare continua, inclusiv de 

conversie profesionala.” 

 

 

Legea privind formarea profesională continuă prin sistemul educaţional Nr. 133 / 

2000 este o lege specială care completează legea-cadru. Sunt reglementate condiţiile de 

realizare a educaţiei permanente prin sistemul educaţional, specificitatea programelor, 

finanţarea cheltuielilor, instituţiile responsabile 

”Art. 1. - Educatia permanenta si promovarea sociala a persoanei se realizeaza, in 

conditiile prezentei ordonante, prin institutii educationale, in corelare cu nevoile 

individuale si cu cerintele si exigentele economiei de piata si ale practicii sociale intr-o 

societate democratica. 

 Art. 2. - (1) Educatia permanenta prin sistemul educational se realizeaza prin programe 

specifice, initiate si organizate de institutii publice si private cu activitate in domeniu, in 

spiritul parteneriatului social, utilizandu-se metode interactive cu accent pe demersurile 
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multimedia: educatie prin corespondenta, educatie la distanta, videoconferinte, instruire 

asistata de calculator si altele. 

(2) Finantarea cheltuielilor legate de derularea acestor programe se asigura din alocatii de 

la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, contributii ale participantilor, organizatii 

sindicale si patronale, din Fondul national al formarii profesionale, constituit in conditiile 

legii, din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, din fonduri existente cu aceasta 

destinatie, precum si din alte surse. 

 Art. 3. - (1) Educatia permanenta prin sistemul educational asigura:  

a) completarea educatiei de baza, prin educatie recurenta sau compensatorie;  

b) formarea profesionala continua prin: perfectionarea pregatirii profesionale si 

dobandirea unor noi calificari profesionale; 

c) educatia civica prin dobandirea competentelor si a atitudinilor necesare exercitarii 

drepturilor si asumarii responsabilitatilor sociale ale fiecarui cetatean;  

d) educarea, cultivarea aptitudinilor si a intereselor individuale ale cetateanului pentru 

indeplinirea unui rol social activ. 

(2) Educatia permanenta prin sistemul educational se poate realiza prin participarea celor 

interesati la programele organizate in cadrul institutional sau prin studiu individual. 

Examinarea finala si certificarea se realizeaza in conditiile legii.  

Art. 4. - Educatia permanenta prin sistemul educational se realizeaza prin institutii 

educationale organizate ca persoane juridice de drept public sau privat, in conditiile legii:  

a) unitati si institutii de invatamant din sistemul preuniversitar si superior;  

b) scoli populare de arta, universitati populare, case de cultura, camine culturale, centre 

de cultura, biblioteci, muzee, case si cluburi ale tineretului sau sindicatelor, alte institutii 

publice si private; 

c) centre pentru formare profesionala continua din sistemul Ministerului Educatiei 

Nationale, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Culturii, al altor 

ministere ori din subordinea autoritatilor publice locale;  

d) organizatii neguvernamentale, asociatii profesionale.”  

 

Aspectul de noutate îl constituie detaliile cu privire la metodologia, furnizorii de formare, 

autorizarea şi eliberarea actelor de studii: 
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”Art. 5. - Metodologia, criteriile de autorizare a institutiilor in domeniul educatiei 

permanente prin sistemul educational, precum si modalitatile de examinare finala si 

certificare a pregatirii profesionale sunt elaborate, in conditiile legii, de catre:  

a) Ministerul Educatiei Nationale, pentru programele mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a);  

b) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, pentru 

programele mentionate la art. 3 alin. (1) lit. b); 

c) Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Culturii si institutiile interesate, pentru 

programele mentionate la art. 3 alin. (1) lit. c) si d); 

d) Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pentru 

programele de formare profesionala continua. 

Art. 6. - (1) Institutiile educationale prevazute la art. 4 pot elibera, in conditiile prevazute 

la art. 5 si ale celorlalte prevederi legale in vigoare, diplome educationale sau certificate 

de absolvire, dupa caz, cu evidentierea competentelor dobandite. 

(2) Diplomele educationale si certificatele de absolvire pot avea, dupa caz, valabilitate 

nationala sau locala. 

Art. 7. - Educatia permanenta prin sistemul educational este asigurata de catre formatori, 

specialisti pe domenii, din tara sau din strainatate, remunerati conform legislatiei in 

materie.”  

 

 

Legea privind formarea profesională a adulţilor  Nr. 375/2002 (modificată şi 

completată prin OU Nr. 76/2004) 

Constituie o altă lege specială care aduce completări în domeniu, reglementând procesul 

de formare realizat în afara sistemului educaţional. Astfel, sunt formulate principalele 

obiective şi modalităţi ale formării profesionale a adulţilor, sunt definite competenţele 

profesionale şi căile de dobândire a acestora, sunt definiţi termenii de iniţiere, calificare, 

perfecţionare, specializare, recalificare (Cap.I, Dispoziţii generale): 

„Art. 3. - Formarea profesională a adulţilor are ca principale obiective:  

a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale 

şi cu necesităţile pieţei muncii;  
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b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii for ţei de 

muncă;  

c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, 

precum şi în ocupaţii înrudite;  

d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială 

sau de modificări ale capacităţii de muncă;  

e) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu.  

Art. 4. - (1) Formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială şi 

formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului 

naţional de învăţământ.  

(2) Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură pregătirea necesară pentru 

dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de 

muncă.  

(3) Formarea profesională continuă este ulterioară formării ini ţiale şi asigură adulţilor fie 

dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe.  

Art. 5. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, competenţa profesională reprezintă capacitatea 

de a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în 

standardul ocupaţional.  

(2) Competenţele profesionale se dobândesc pe cale formală, non-formală sau informală 

care, în sensul prevederilor prezentei ordonanţe, se definesc astfel:  

a) prin calea formală se înţelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de 

formare profesională;  

b) prin calea non-formală se înţelege practicarea unor activităţi specifice direct la locul de 

muncă sau autoinstruirea;  

c) prin calea informală se înţelege modalităţile de formare profesională 

neinstituţionalizate, nestructurate şi neintenţionate - contact nesistematic cu diferite surse 

ale câmpului socio-educaţional, familie, societate sau mediu profesional.  

(3) Formarea profesională a adulţilor se organizează pentru iniţiere, calificare, 

perfecţionare, specializare, recalificare, definite astfel:  
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a) iniţierea reprezintă dobândirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi minime 

necesare pentru desfăşurarea unei activităţi;  

b) calificarea reprezintă ansamblul de competenţe profesionale care permit unei persoane 

să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii;  

c) perfecţionarea constă în dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiaşi 

calificări;  

d) specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmăreşte obţinerea 

de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii;  

e) recalificarea constă în obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii sau profesii, 

diferită de cele dobândite anterior.”  

 

LEGE privind asigurarea calităţii educaţiei Nr. 87 / 2006 

 

Este o lege conexă, o premieră pentru sistemul de învăţământ românesc,  care permite 

aplicarea principiilor unei corecte evaluării a calităţii procesului educativ după criterii de 

standarde, competenţe şi performanţă promovate la nivel european. 

Prin cele cinci capitole ale ei, legea defineşte termenii de bază (Cap I, Dispoziţii 

generale), metodologia asigurării calităţii educaţiei (Cap. II), evaluarea interna a calităţii 

(Cap. III), evaluarea externă (Cap. IIV) şi acreditarea organizaţiilor furnizoare de 

educaţie / a programelor de studiu. (Capitolul V). 

De interes pentru tematica lucrării noastre sunt definiţiile şi diferenţele realizate la nivel 

de criteriu, standard, standard de referinţă, indicator de performanţă, calificare. (Cap. II, 

art. 9). 

Literatura de specialitate aduce şi unele corecţii cu speranţa că vor fi introduse prin 

modificări într-un text de lege viitor: 

„Nu sunt precizate în mod pertinent deosebirile existente între “standarde” (utilizate 

pentru acreditare) şi “standarde de referinţă”  (utilizate pentru asigurarea calităţii). În plus, 

formula “standarde de referinţă” este pleonastică. Propunem înlocuirea lor cu “standarde 

minime” şi respectiv “standarde optimale”. 
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Prevederile legii ar fi trebuit corelate cu legislaţia şi structurile pre-existente în România 

pentru evaluarea conformităţii (� “infrastructura calităţii”) (In: Asigurarea calităţii 

educaţiei in românia -  între necesitate, confuzii şi obstacole    

Prof.univ.dr.ing. Nicolae DRĂGULĂNESCUwww.frpc.ro) 

 

 

LEGISLA ŢIA ÎN FAZ Ă DE PROIECT 

 

Legea învăţământului preuniversitar – proiect în lucru 

 

Reţinem că acest proiect ridică educaţia permanentă la rang de finalitate „supremă”: 

Art. 4. (1) Învăţământul românesc are următoarele finalităţi: 

(a) asigurarea unei educaţii de calitate şi promovarea egalităţii de şanse;  

(b) formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie specifice societăţii bazate pe 

cunoaştere, care oferă o bază pentru învăţarea permanentă şi motivează pentru 

participarea activă la viaţa socială şi culturală; 

 

Educaţia permanentă este promovată ca principiu de organizare la nivel naţional. 

 

„Art. 5.  (3) Statul promovează principiile educaţiei permanente. 

Art. 8. (1) Învăţământul preuniversitar este organizat şi funcţionează cu respectarea 

următoarelor principii: 

a)   respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului  copilului; 

b) egalitatea de şanse; 

c) asigurarea calităţii în educaţie; 

d) nepolitizarea sistemului de învăţământ; 

e) continuitatea; 

f) nediscriminarea; 

g) descentralizarea  sistemului naţional de învăţământ; 

h) educaţia permanentă.” 
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Standardele de pregătire profesională, standardele ocupaţionale, calificările, certificarea, 

atestarea, portofoliul personal pentru educaţie permanentă, certificatul format 

EUROPASS sunt stipulate şi reglementate expres în acest proiect de lege. 

„Art. 29.  

(2) Pregătirea prin învăţământul liceal filiera tehnologică se realizează pe baza 

standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educaţiei, în urma 

consultării partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională precizează nivelul 

de calificare şi sunt realizate pe baza standardelor ocupaţionale validate de comitetele 

sectoriale. 

Art. 30. (1) Absolvenţii liceului primesc certificat de absolvire, care atestă finalizarea 

studiilor liceale şi care conferă dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul terţiar 

non universitar, dreptul de a susţine  examenul de bacalaureat, respectiv a examenului de 

certificare/atestare a competenţelor profesionale. 

(2) Absolvenţii liceului primesc portofoliu personal pentru educaţie permanentă şi, la 

cerere, foaia matricolă.  

 (3) Absolvenţilor de liceu care susţin şi promovează examenul de certificare/atestare a 

competenţelor profesionale li se eliberează certificat de calificare profesională şi 

suplimentul descriptiv al certificatului, respectiv atestat de competenţe profesionale. 

Formatul suplimentului descriptiv al certificatului respectă formatul instrumentului 

EUROPASS şi se defineşte prin metodologie specifică de Ministerul Educaţiei. 

Eliberarea certificatului de calificare profesională, respectiv a atestatului de competenţe 

profesionale nu este condiţionată de promovarea examenului de bacalaureat.” 

 

În schimb, formarea adulţilor şi referirile la educaţia permanentă se reduc la un singur 

articol (Cap. IV, art. 70)    

„Art. 70. (1) Ministerul Educaţiei, prin unităţile şi instituţiile sale, acordă, pe bază de 

contract, asistenţă de specialitate unităţilor şi instituţiilor care organizează diferite 

programe de instruire pentru adulţi în sistemul educaţiei permanente sau poate organiza 

asemenea programe din proprie iniţiativă.  

(2) La cererea factorilor interesaţi şi pe bază de contract, unităţile şi instituţiile de 

învăţământ pot organiza cursuri de formare profesională continuă, cursuri de educaţie a 
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adulţilor, precum şi alte servicii educaţionale, cu respectarea legislaţiei specifice formării 

continue a adulţilor. 

(3) Ministerul Educaţiei organizează şi  finanţează  programe pentru educaţia adulţilor, în 

scopul reconversiei şi formării profesionale continue a personalului din învăţământ.” 

 

Resurselor umane li se alocă de asemenea un singur articol ( TITLUL VI, art. 101), 

făcându-se trimitere la documente conexe. 

 

„Art. 101. (1) Ministerul Educaţiei organizează şi finanţează prin instituţii specializate 

acreditate perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, inclusiv reconversia 

acestora, în funcţie de nevoile sistemului de învăţământ preuniversitar. 

(2) Perfecţionarea şi formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar se 

realizează în conformitate cu prevederile metodologiilor specifice elaborate de Ministerul 

Educaţiei.”        

 

Proiectul legii privind statutul personalului didactic propune un nou capitol intitulat 

„Dezvoltarea carierei profesionale a personalului didactic” (Partea I, Titlul I, Cap. III) 

 

Demne de interes sunt: introducerea în lege a sistemului de credite transferabile, definirea 

perfecţionării (şi a formelor ei) şi conversiei ca moduri de realizare a formării continue a 

personalului didactic, instituţiile organizatoare şi finanţarea acestor activităţi:  

Art. 1. Profesionalizarea pentru cariera didactică reprezintă procesul de formare şi 

dezvoltare a ansamblului de competenţe care permit asumarea de roluri şi realizarea de 

sarcini profesionale specifice, la un nivel corespunzător de performanţă. 

Art. 2. (1) Dezvoltarea carierei personalului didactic are la bază sistemul de credite 

profesionale transferabile. 

(2) Personalul didactic de predare, de conducere, de consiliere şi evaluare trebuie să 

acumuleze într-un anumit interval de timp un număr de credite corespunzător fiecărei 

etape de carieră. 

(3) Modalitatea de obţinere a creditelor profesionale se stabileşte prin metodologia 

elaborata de Ministerul Educaţiei.  
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(4) Personalul didactic care nu realizează, din motive imputabile lui, numărul de credite 

stabilit conform alin. 3, nu poate fi trecut la următoarea tranşă de vechime şi este 

planificat în anul şcolar următor, să parcurgă un program de perfecţionare. 

(5) Condiţia prevăzută la alin. (2) se consideră îndeplinită, dacă persoana în cauză a 

obţinut, în intervalul amintit, definitivarea în învăţământ, un grad didactic sau doctoratul. 

Art. 3. Formarea iniţială a personalului didactic reprezintă dobândirea de cunoştinţe şi 

competenţe, pe domenii de studii, prin învăţământ universitar, în vederea ocupării 

posturilor didactice. 

Art. 4. (1) Formarea continuă a personalului didactic are ca scop înnoirea şi 

perfecţionarea practicilor profesionale, precum şi schimbarea orientării profesiei prin 

dobândirea de noi competenţe. 

(2) Formarea continuă se realizează prin perfecţionare şi conversie profesională. 

(3) Perfecţionarea se poate realiza prin: 

a) definitivare în învăţământ şi grade didactice; 

b) activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de 

învăţământ sau pe grupuri de unităţi - comisii metodice, catedre şi cercuri 

pedagogice; 

c) sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane şi schimburi de 

experienţă pe probleme de specialitate şi psihopedagogice; 

d) stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor 

educaţiei; 

e) forme de perfecţionare prin învăţământ la distanţă; 

f) cursuri organizate de societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii profesionale ale 

personalului didactic; 

g) cursuri de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice 

sau pentru obţinerea definitivării în învăţământ ori a gradelor didactice, în 

conformitate cu prevederile legii; 

h) cursuri de pregătire şi de perfecţionare pentru personalul de conducere, de 

monitorizare şi evaluare, potrivit unor programe specifice; 

i) burse de perfecţionare şi stagii de studiu şi de documentare, realizate în ţară şi în 

străinătate; 
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j) cursuri postuniversitare, masterate în ştiinţe ale educaţiei, management 

educaţional, managementul organizaţiei, studii administrative, europene; 

k) doctorat; 

l) alte forme de perfecţionare stabilite prin metodologia elaborată de Ministerul 

Educaţiei. 

(4) Prin metodologia de perfecţionare aprobata de minister se va stabili numărul de 

credite ce pot fi alocate fiecărei forme de perfecţionare. 

Art. 5. (1) Perfecţionarea pregătirii personalului didactic se realizează în instituţii 

specializate prin forme şi programe, aprobate/avizate de Ministerul Educaţiei sau de 

structurile sale abilitate, în raport cu exigenţele asigurării calităţii în educaţie, cu evoluţia 

diferitelor discipline/module de studiu, cicluri de învăţământ şi profiluri, precum şi în 

funcţie de necesităţile şi de interesele de perfecţionare a diferitelor categorii de personal 

didactic. 

(2) În perfecţionarea personalului didactic de predare, de conducere, monitorizare, 

evaluare şi control din învăţământul şcolar se aplică sistemul unităţilor de credite 

transferabile conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei.  

(3) Formarea continuă a personalului didactic este coordonată de Ministerul Educaţiei şi 

se realizează în: 

a) instituţii de învăţământ superior, prin facultăţi, departamente şi catedre; 

b) case ale corpului didactic; 

c) Palatul Naţional al Copiilor; 

d) centre, institute şi alte organisme acreditate în acest scop de Ministerul Educaţiei.   

(4) Direcţiile judeţene de învăţământ şcolar şi casele corpului didactic, împreună cu 

instituţiile şi unităţile prevăzute la alin.(3), asigură organizarea şi realizarea perfecţionării 

personalului didactic, potrivit metodologiei Ministerul Educaţiei. 

Art. 6. Conversia profesională în sistemul de învăţământ vizează extinderea pregătirii 

iniţiale în vederea obţinerii dreptului de a preda şi alte discipline sau de a ocupa alte 

posturi didactice şi se organizează conform legii. 

Art. 7. Activităţile de formare continuă obligatorii  prevăzute la art. se finanţează de la 

bugetul de stat. 
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Art. 8. Modalităţile de organizare, de desfăşurare, de evaluare şi de finanţare a 

activităţilor de formare continua a personalului didactic şi de obţinere a definitivării şi a 

gradelor didactice sunt stabilite prin metodologia aprobata de Ministerul Educaţiei. 

 

 

DOCUMENTE PROGRAMATICE 

 

Educaţia permanentă a constituit şi constituie o prioritate pentru documentele de politică 

educaţională, a formării continue şi ocupării for ţei de muncă prin care se urmăreşte 

realizarea obiectivelor Lisabona. Avem în vedere: 

- Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND), 

- Programul Operaţional în domeniul Dezvoltării Resurselor Umane (POS DRU), 

- Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de muncă 2004-2010 (MMSSF, 

2004),  

- Strategia pe termen scurt şi mediu privind formarea profesională continuă 2005-

2010 (MMSSF, ANOFM, MEC, CNFPA cu sprijinul Comitetelor sectoriale, 

2005),  

- Direcţii strategice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru perioada 2006-

2008 (2005), 

- Raport Naţional privind implementarea în România a programului de lucru 

Educaţie şi Formare 2010, ISE, Bucureşti, 2007, 

Coform ultimului studiu menţionat, la sfârşitul anului 2006 în România existau dificultăţi 

care persistă şi în prezent : 

• existenţa unor decalaje istorice faţă de prevederile strategiei Lisabona, dublate de  

insuficienta dezvoltare a unei culturi a învăţării permanente la nivelul populaţiei; 

• lipsa unei dezbateri sistematice şi coerente, care să implice ministerele, instituţiile 

publice, societatea civilă şi sectorul privat în elaborarea, implementarea şi 

monitorizarea politicilor în domeniul educaţiei permanente; 

• inexistenţa abordărilor globale în politicile privind educaţia permanentă, care să 

privească întregul parcurs de educaţie şi formare al unui individ şi care să 
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înglobeze într-o viziune unitară atât învăţământul preşcolar, obligatoriu şi de 

formare profesională iniţială, dar şi educaţia şi formarea continuă a adulţilor; 

• distanţa uneori semnificativă între prevederile legislative cu referire la educaţia 

permanentă şi punerea în practică a acestora la nivel regional şi local; 

• lipsa de concordanţă între priorităţile stabilite în documentele de politică 

educaţională şi resursele financiare alocate pentru îndeplinirea acestora; 

• implicarea redusă a partenerilor sociali în dezvoltarea şi implementarea politicilor 

de dezvoltare a resurselor umane. 

 

Raportul asupra sistemului naţional de învăţământ elaborat în 2008 de MECT, 

precum şi cele două documente strategice elaborate de Comisia Prezidenţială pentru 

Analiza  şi Elaborarea Politicilor în domeniile educaţiei şi cercetării, „România 

educaţiei, România cercetării ” (2007), respectiv „Educaţie şi Cercetare pentru 

Societatea Cunoaşterii” (2008) diagnostichează o serie de lipsuri care favorizează 

funcţionarea paralelă a unor sisteme (sistemele de asigurare a calităţii, de consiliere şi 

orientare în carieră, de evaluare şi validare a competenţelor dobândite în contexte 

non-formale şi informale de educaţie).  

Printre acestea se numără: 

• inexistenţa unor abordări globale, integratoare şi coerente, referitoare la întregul 

parcurs de educaţie şi formare al unui individ, care să înglobeze într-o viziune 

unitară atât învăţământul preşcolar, obligatoriu şi de formare profesională iniţială, 

dar şi educaţia şi formarea continuă a adulţilor; 

• lipsa unei viziuni unitare asupra educaţiei permanente, care să asigure coerenţa şi 

flexibilitatea unui parcurs individual de învăţare de-a lungul întregii vieţi, prin 

corelarea educaţiei şi formării ini ţiale cu formarea continuă; 

• nivelul înalt de generalitate al unor obiective referitoare la educaţia permanentă, 

care fac dificilă  evaluare şi monitorizarea rezultatelor aşteptate;  

• slaba implicare a partenerilor sociali, a societăţii civile şi a sectorul privat în 

validarea şi implementarea obiectivelor strategice; 

• lipsa de concordanţă între priorităţile stabilite în documentele de politică şi 

resursele financiare alocate pentru îndeplinirea acestora. 
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Strategia  „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” (2008) , este „al 

treilea pas într-un demers sistematic la care s-a angajat Preşedenţia României”, şi care 

„conţine soluţii operaţionale pentru perioada 2009 – 2015”.  

Acest document propune ca obiectiv specific „Transformarea educaţiei permanente într-o 

practică curentă la nivelul fiecărei instituţii, publice sau private. Creşterea până la 20% a 

ratei de participare a adulţilor la educaţia permanentă”.  

În viziunea acestei strategii, principalele acţiuni ce trebuie întreprinse ar fi: 

1. Elaborarea unei legi a educaţiei permanente 

2. Lansarea unor campanii media pentru stimularea participării la educaţia 

permanentă şi crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii 

3. Crearea unui cont bancar personal de educaţie permanentă pentru fiecare nou-

născut din România 

4. Acreditarea şcolilor ca centre de educaţie permanentă 

5. Lansarea programului „Şcoală după şcoală”. 
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IV. PROFILUL OCUPA ŢIONAL AL PROFESORULUI DE 
GIMNAZIU ŞI LICEU 

 

IV.1. Standardul ocupaţional al profesorului de gimnaziu şi liceu din România 
 
Actualul standard ocupaţional al profesorului de gimnaziu şi liceu a fost elaborat în anul 

1999 de către Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare, Unitatea de Cercetare 

şi Servicii Tehnice (COSA – U.C.S.T.). 

Ne oprim în cadrul acestei cercetări asupra profilului ocupaţional al profesorului de 

gimnaziu liceu care ne va permite în acest context identificarea unor aspecte comune 

între competenţele pe care trebuie să le aibă un cadru didactic şi cele opt competenţe 

cheie pe care orice persoană trebuie să le dezvolte în contextul procesului de învăţare 

permanentă şi pe care cadrele didactice ar trebui să şi le dezvolte individual cât şi în 

cadrul procesului didactic. Analiza standardului ocupaţional relevă o împărţire a 

conţinutului acestuia în şase domenii de competenţă, fiecare cu unităţi de competenţă 

aferente. Domeniile de competenţă ale cadrului didactic ce predă la nivel gimnazial şi 

liceal, deci elevilor cu vârste cuprinse între 9/10 până la 17/18 ani, sunt:  

• Comunicare; 

• Curriculum; 

• Dezvoltarea profesională; 

• Evaluare; 

• Formarea elevilor; 

• Relaţia şcoală – familie – societate  
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În contextul european actual fiecare individ trebuie să fie adaptabil, flexibil şi să înveţe 

pe tot parcursul vieţii. Fiecare persoană trebuie să fie ţinând cont de noul context al multi-

culturalităţii, tolerant şi să accepte opiniile diferite ale celorlalţi. Rolul cadrului didactic 

este unul extrem de important ţinând cont că el este cel care trebuie să formeze la elevi 

aceste competenţe, incluse în cadrul procesului educaţional. Pentru a atinge aceste 

obiective, cadrul didactic trebuie să deţină cunoştinţe din domenii variate, nu numai din 

cel care face obiectul predării în specialitatea sa, de asemenea să utilizeze tehnici şi 

metode de predare variate care să stimuleze elevii, care să fie participative, evaluarea 

diversificată şi utilizarea tehnologiilor informatice sunt necesare în acest sens.  

Pentru fiecare unitate de competenţă descrisă în standardul ocupaţional al profesorului de 

gimnaziu şi liceu sunt descrise elemente de competenţă şi criterii de realizare ale 

acestora. 

1. Comunicarea cadru didactic – elev presupune: alegerea modalităţilor de comunicare 

alese de către cadrul didactic, adecvate situaţiei, vârstei şi conţinutului ce va fi transmis; 

transmiterea de informaţii cu caracter instructiv-educativ folosind un limbaj adecvat 

obiectivelor ce urmează a fi atinse şi a conţinutului abordat; utilizarea feed-back-ului în 

procesul de comunicare în scopul verificării informaţiilor însuşite de elevi, eventualele 

deficienţe şi posibilitatea de remediere a acestora, permiţând astfel realizarea unui proces 

de comunicare interactiv, în care elevul se află în centrul procesului educaţional; 

facilitarea comunicării dintre elevi (elev-elev) care permit schimbul informaţional al 

acestora, este astfel stabilit un cadru de interacţiune şi modul în care aceştia comunică 

este astfel unul organizat. Comunicarea între cadre didactice presupune: identificarea de 

către profesori ale domeniilor conexe de colaborare; informarea despre elevi; abordarea 

unor aspecte de ordin metodic şi pedagogic a activităţii didactice. 

2. Dezvoltarea de curriculum opţional: cadrul didactic stabileşte curriculumul opţional, 

conţinutul şi dezvoltarea acestuia în funcţie de obiectivele propuse, materialele 

disponibile şi adaptarea la nevoile şi disponibilitatea de timp a elevilor. 
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- Elaborarea proiectului didactic prin: stabilirea obiectivelor operaţionale ale 

materialului ce va fi abordat, stabilirea conţinutului activităţilor adaptate 

conţinutului şi a strategiilor didactice ce vor fi utilizate în atingerea 

obiectivelor, realizarea proiectului didactic şi adaptarea informaţiilor în raport 

cu posibilităţile de învăţare şi nivelul de înţelegere al elevilor. 

- Elaborarea temelor transdiscipilinare prin stabilirea şi dezvoltarea acestora în 

funcţie apropierea acestora cu alte domenii, obiectivele operaţionale 

curriculare şi accesibilitatea acestora în funcţie de nivelul elevilor. 

3. Programarea activităţii de învăţare presupune analizarea planului de învăţământ şi a 

programei şcolare, alegerea manualului şi a materialelor auxiliare, precum şi a realizării 

şi revizuirii planificării activităţilor. 

- Utilizarea materialelor didactice prin identificarea situaţiilor în care acestea 

sunt necesare, selectarea celor care sunt considerate a fi adecvate şi utilizarea 

acestora. 

- Dezvoltarea profesională prin identificarea nevoilor cadrului didactic de 

învăţarea, dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor proprii. 

4. Elaborarea instrumentelor de evaluare presupune stabilirea obiectivelor evaluării şi 

elaborarea instrumentelor necesare acesteia. 

- Evaluarea cunoştinţelor elevului prin administrarea instrumentelor de 

evaluare, aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor şi 

valorificarea acestor rezultate. 

- Evaluarea parametrilor psiho-pedagogici prin estimarea posibilităţilor de 

învăţare ale elevilor şi valorificarea acestora. 

5. Coordonarea activităţilor extracurriculare prin stabilirea potenţialului elevilor şi 

organizarea acestora. 

- Dezvoltarea comportamentului social prin medierea procesului prin care elevii 

interiorizează sistemul de valori promovat de societate şi asigură cunoaşterea, 

înţelegerea şi asumarea regulilor sociale cu promovarea unui comportament 

social dezirabil. 
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- Organizarea activităţii de dezvoltare fizică a elevilor cu două valenţe, de 

dezvoltare a potenţialului fizic al elevilor şi educarea şi dezvoltarea unui stil 

de viaţă igienic şi sănătos. 

- Organizarea activităţilor de învăţare cu organizarea acestui proces şi 

transmiterea efectivă şi formarea şi dezvoltarea de deprinderi. 

- Organizarea activităţilor practice complementare procesului de transmitere de 

cunoştinţe implică stabilirea activităţilor practice, punerea acestora în aplicare 

şi supravegherea elevilor pe parcursul acestui proces. 

- Coordonarea activităţilor extracurriculare presupune organizarea şi 

valorificarea rezultatelor acestor activităţi. 

6. Implicarea familiei în activităţile formativ-educative şi determinarea implicării 

acestora în viaţa şcolară a copilului. Menţinerea relaţiei familie-unitate şcolară prin 

informare şi consiliere a familiei dar şi prin solicitarea de informaţii cu privire la situaţia 

elevului relevante în cadrul demersului didactic. 

Fiecare dintre aceste unităţi de competenţă presupune acoperirea unei game de variabile, 

un ghid necesar pentru evaluare şi criteriile care se vor urmări în cadrul acestui proces şi 

cunoştinţele aferente (aceste cunoştinţe presupun capacitatea de a aplica o serie de 

metode prin care cadrul didactic poate atinge obiectivele propuse în învăţare). Toate 

aceste elemente de  competenţă încearcă să acopere o gamă cât mai largă de posibilităţi şi 

direcţii de dezvoltare ale elevului (Draft 2008 joint progress report of the Council and 

the Commission on the implementation of the “Education & Training 2010 work 

programme”, 2008, Bruxelles). 

Dobândirea celor opt competenţe de învăţare permanentă în secolul XXI, necesită însă o 

abordare mai amănunţită. 
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IV.2. Profilul ocupaţional al profesorului din învăţământul gimnazial din Statele 
Unite ale Americii 

 
Pentru a lărgi perspectiva asupra standardelor ocupaţionale ale profesorilor şi pentru a 

avea posibilitatea de comparare vom prezenta câteva aspecte legate de activitatea 

profesorului de gimnaziu, liceu şi învăţământ profesional din SUA.  

În componenţa acestor profile intră: 

- Cunoştinţe 

- Aptitudini  

- Abilit ăţi 

- Activităţi  

- Contextul de desfăşurare a activităţii didactice 

- Experienţa şi pregătirea necesară 

- Interese 

- Stiluri de lucru 

- Valori 

Pofilul ocupaţional al profesorului de gimnaziu şi liceu stipulează următoarele sarcini ce 

revin acestuia:  

- stabilirea şi întărirea regulilor de comportament ale elevilor pentru a păstra 

ordinea în clasă; 

- adaptarea metodelor şi materialelor utile în predare la nevoile şi interesele 

elevilor; 

- folosirea unor metode precum lecturarea, discuţia şi demonstraţia pentru 

predarea conţinuturilor la una sau mai multe discipline; 

- pregătirea, administrarea şi testarea progreselor elevilor; 

- stabilirea unor obiective clare pentru lecţii sau unităţi de învăţare, proiecte şi 

comunicarea acestor obiective elevilor; 

- planificarea şi realizarea de activităţi care îmbină predarea cu demonstraţiile 

practice, permiţând astfel elevilor să observe, să pună întrebări ţi să 

investigheze; 
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- păstrarea amănunţită şi corectă a probelor administrate fiecărui elev, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- observarea şi evaluarea cunoştinţelor, comportamentului, dezvoltării sociale şi 

dezvoltării fizice a elevilor; 

- pregătirea materialelor şi mediului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor 

propuse; 

- stabilirea temelor pentru acasă şi corectarea acestora. 

-  

Cunoştin ţele necesare profesorului sunt complexe şi din domenii diferite, cele pentru 

educaţie şi formare, presupun cunoaşterea principiilor şi metodelor de realizare a 

curriculumului şi formării, instruirea elevilor atât individual cât şi la nivelul grupului, 

măsurarea rezultatelor formării. 

Aptitudinile necesare cadrelor didactice sunt: 

- instruirea elevilor; 

- capacităţile orale de transmitere corectă a informaţiei şi conţinuturilor; 

- folosirea strategiilor de învăţare prin selectarea metodelor potrivite în învăţarea 

sau predare noilor conţinuturi; 

- ascultarea activă, acordarea atenţiei spuselor de interlocutorului; 

- înţelegerea informaţiilor şi formularea întrebărilor adecvate situaţiei; 

- citirea şi înţelegerea conţinuturilor; 

- managementul timpului; 

- monitorizarea propriilor performanţe şi a performanţelor celorlalţi pentru a 

putea îmbunătăţi sau corecta diferite acţiuni; 

- conştientizarea şi înţelegerea reacţiilor celor din jur; 

- învăţarea activă; 

- gândirea critică. 

Abilit ăţile unui cadru didactic se referă la: 

- exprimarea orală; 

- înţelegerea orală; 

- claritatea discursului; 

- recunoaşterea unui discurs prin identificarea şi înţelegerea conţinutului acestuia; 
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- identificarea problemei; 

- înţelegerea informaţiilor scrise; 

- raţionamente de tip deductiv; 

- raţionamente de tip inductiv. 

Pentru profesorii de liceu adăugându-se: exprimarea în scris şi ordonarea informaţiilor. 

Toate acestea se traduc într-o serie de activităţi precum: 

- formarea şi predarea; 

- organizarea, planificarea şi stabilirea de priorităţi; 

- mentoratul şi suportul acordat în dezvoltarea individuală a elevilor; 

- iniţierea şi păstrarea de relaţii interpersonale; 

- rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor; 

- gândirea creativă; 

- dezvoltarea de obiective şi strategii pe termen lung; 

- obţinerea de informaţii; 

- comunicarea eficientă la diferite niveluri; 

- utilizarea cunoştinţelor relevante şi capacitatea de a fi la curent cu noutăţile. 

Stilurile de lucru  ale cadrelor didactice de gimnaziu şi pentru cele din învăţământul 

profesional pot fi bazate pe: încredere, integritate, autocontrol, adaptabilitate şi 

flexibilitate, grija pentru ceilalţi, toleranţă crescută la stres, cooperare, iniţiativă, 

persistentă, atenţie sporită acordată detaliilor. 

Pentru cadrele didactice din învăţământul liceal stilurile de lucru  pot fi bazate pe: 

integritate, încredere, grija pentru ceilalţi, autocontrol, perseverenţă, orientare socială, 

toleranţă la stres, leadership, cooperare, iniţiativă.  

Toate aceste aspecte relevate ne permit să observăm că este acordată o mare importanţă 

aspectelor care ţin de interrelaţionare şi comunicare, de metodele de predare şi de 

impactul pe care acest proces îl poate avea în înţelegerea şi receptarea cunoştinţelor. 

Metodele de lucru cu elevii sunt în principal participative, presupunând ca aceştia să fie 

implicaţi activ în proces.  

Competenţele profesorului nu sunt limitate la domeniul de predare, ci acestea sunt 

dezvoltate dintr-o perspectivă holistică ce are în centru elevul în totalitatea aspectele care 

îl definesc. 
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Standardul ocupaţional al cadrului didactic din SUA este diferit structurat comparativ cu 

cel românesc, el nu conţine o distribuţie ce conţine unităţi şi domenii de competenţă, ci 

direcţii de dezvoltare pe anumite axe, care permit o mai bună adaptare la necesităţile 

elevilor.  
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V. COMPETENŢELE CONSILIERULUI CARIEREI 

 

V.1. Definiţii şi clarific ări ale termenilor 

 

Există numeroase definiţii cu privire la consilierea şi orientarea carierei. OECD 

(Sultana & Watts 2004) defineşte consilierea şi orientarea carierei ca fiind “serviciile şi 

activităţile desfăşurate pentru a sprijini individul, de orice vârstă sau în orice moment al 

vieţii, să facă alegeri privind educaţia, formarea sau profesia şi să-şi gestioneze propria 

carieră”. Definiţia include efortul de a face informaţiile despre oportunităţile 

educaţionale şi profesionale accesibile pentru indivizi prin organizarea şi sistematizarea 

lor, precum şi de punere a acestora la dispoziţia indivizilor atunci când este nevoie. De 

asemenea, definiţia include dimensiunea de asistare a individului pentru a reflecta asupra 

propriilor aspiraţii, interese, competenţe, calităţi personale, calificări şi abilităţi pentru a 

realiza “potrivirea” dintre acestea şi oportunităţile de formare şi angajare disponibile. 

Serviciile de consiliere şi orientare a carierei se pot desfăşura în şcoli, universităţi, 

instituţii de formare, agenţii de ocupare, în companii, în instituţii publice sau private. Pot 

include activităţi de consiliere individuală sau de grup, faţă în faţă sau la distanţă, 

utilizarea ICT, instrumente de (auto)evaluare etc. 

Termenul de “consilierea şi orientarea carierei” a înlocuit termenul de “orientare 

profesională”. Acesta din urmă se referea la alegerea profesională pe care un individ 

trebuia să o facă într-un moment punctual al vieţii sale. Pe de altă parte, orientarea 

profesională era diferită de “consilierea şi orientarea educaţională” – proces focalizat pe 

alegerea rutelor ocupaţionale. Consilierea şi orientarea carierei le însumează pe cele 

două, subliniind importanţa interacţiunilor dintre muncă şi învăţare.  

 

În viziunea OECD, consilierea şi orientarea carierei includ 5 tipuri de activităţi: 
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1. Informarea cu privire la carieră (“career information”) – include toate 

informaţiile necesare pentru a planifica, obţine şi menţine angajarea. Cuprinde 

(dar nu se limitează la): oferirea de informaţii despre diferite ocupaţii, abilităţi, 

oportunităţi de învăţare, tendinţe ale pieţei muncii, programe educaţionale, 

instituţii educaţionale şi de formare, programe guvernamentale sau non-

guvernamentale, oportunităţi de muncă. Informarea cu privire la carieră reprezintă 

activitatea de bază în cadrul oricărui proces de consiliere şi orientare a carierei. 

2. Educaţia cu privire la carieră (“career educaton”) – este oferită în instituţii 

educaţionale (şi uneori în diferite organizaţii) de către profesori, consilieri. 

Activitatea îi ajută pe elevi/studenţi să înţeleagă motivaţia, valorile şi felul în care 

ei pot aduce contribuţii societăţii. Le sunt oferite cunoştinţe despre piaţa muncii, 

abilităţi de a face alegeri privind educaţia, formarea, munca şi viaţa în general, 

oportunităţi de a experimenta diverse roluri din viaţa comunităţii sau din viaţa 

profesională, instrumente pentru planificarea carierei. Educaţia cu privire la 

carieră promovează întelegerea universului ocupaţiilor şi al lumii profesionale 

prin intermediul curriculum-ului şcolar. 

3. Consilierea carierei (“career counseling”) – îi ajută pe indivizi să îşi clarifice 

scopurile şi aspiraţiile, să îşi înţeleagă propria identitate, să ia decizii informate, să 

fie responsabili pentru propriile acţiuni, să managerieze cariera şi tranziţia. 

4. Consilierea pentru angajare (“employment counseling”) – îi ajută pe indivizi să 

îşi clarifice scopurile imediate privind angajarea, să înţeleagă şi să acceseze un 

job şi stagiile de formare necesare, să înveţe despre abilităţile necesare pentru a 

căuta şi obţine un job (eg: redactarea unui CV, abilităţi de participare la un 

interviu) 

5. Plasarea (“job placement”) – sprijinul acordat indivizilor pentru găsirea unui loc 

de muncă. Aceasta este în multe cazuri atât responsabilitatea unor instituţii 

guvernamentale, cât şi a unor instituţii private. Uneori şi universităţile oferă 

asemenea servicii pentru studenţi. 
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Procesul de consiliere şi orientare a carierei a evoluat în două direcţii foarte importante. 

În primul rând, consilierea şi orientarea carierei nu se mai referă astăzi numai la sprijinul 

punctual acordat individului pentru a face alegeri educaţionale şi profesionale la 

începutul vieţii profesionale (după finalizarea învăţământului obligatoriu). Consilierea şi 

orientarea carierei înseamnă astăzi un proces continuu, de-a lungul întregii vieţi a 

individului, de sprijin acordat în vederea realizării alegerilor cu privire la viaţa 

profesională. 

În al doilea rând, se recunoaşte din ce în ce mai mult că alegerile cu privire la viaţa 

profesională sunt făcute nu numai în strânsă legătură cu factori ai pieţei muncii, ci şi în 

legătură cu factori ai creşterii şi dezvoltării personale de-a lungul întregii vieţi. Cu alte 

cuvinte, nu numai procesul de tranziţie de la scoală la piaţa muncii este important şi 

influenţează opţiunile profesionale, ci şi tranziţia pe care o traversează un individ pentru 

a-şi întemeia şi menţine o familie, vârsta şi procesul îmbătrânirii, boala şi diversele 

dizabilităţi care se instalează în timp. Din această perspectivă, indivizii fac alegeri cu 

privire la viaţa profesională nu doar într-un singur moment, ci în mod continuu, fie că 

aceste decizii sunt luate în mod conştient sau nu. Gradul de libertate pe care îl avem, 

precum şi disponibilitatea anumitor informaţii care ne ajută în luarea deciziilor cu privire 

la viaţa profesională - devin aspecte de bază ale procesului de consiliere şi orientare a 

carierei.  

 

Deşi activităţile de bază ale consilierii şi orientării carierei sunt conceptual diferite, în 

practică este destul de greu să fie separate. Adesea tipul de consiliere care trebuie să se 

facă depinde de urgenţa găsirii unui loc de muncă pentru un individ sau de numărul şi 

tipul barierelor care trebuie înlăturate pentru găsirea unui loc de muncă.  

De aceea, a devenit astăzi uzual să gândim procesul de consiliere şi orientare a carierei în 

termeni de “etape” ale procesului de management al carierei: 
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1. Planificarea a carierei (“career planning”) presupune evaluarea iniţiala a intereselor 

şi competenţelor, elaborarea unui CV şi dezvoltarea unui plan (iniţial) de angajare. 

Scopul evaluării sau testării este de a-l ajuta pe individ în autocunoaşterea propriului 

potenţial şi a propriilor limite prin oferire de informaţii obiective şi relevante despre 

sine, pentru a putea face alegeri realiste cu privire la viaţa profesională. Instrumentele 

utilizate în aceasta etapă sunt testele de aptitudini, interese şi abilitaţi. Testele de 

aptitudini sunt utilizate pentru a vedea dacă un individ are potenţialul de a realiza 

anumite activităţi. Testele de abilitaţi măsoară nivelul de dezvoltare al abilitaţilor de 

citit, aritmetică, scris, ştiinţă sau matematică. Inventarele de interese şi testarea 

valorilor de muncă sunt utilizate pentru a măsura preferinţele individului cu privire la 

ocupaţii sau viaţa profesională. Pe lângă acestea, anumiţi indivizi pot avea nevoie de 

servicii de diagnostic al impactului factorilor fizici, sociali, intelectuali care afectează 

abilitatea unei persoane de a participa activ pe piaţa muncii. Activităţile de explorare 

a carierei şi de luare a deciziilor pot fi utilizate pentru a lărgi câmpul de cunoaştere al 

individului cu privire la interesele şi abilităţile personale, precum şi asupra 

oportunităţilor existente în plan educaţional şi profesional. Odată ce individul şi-a 

identificat interesele şi aptitudinile, va avea o mai bună înţelegere asupra relevanţei 

acestora, asupra planificării carierei, va putea să redacteze un CV şi va putea 

conştientiza discrepanţa dintre calificările cerute de o ocupaţie pe care si-o doreşte şi 

calificările pe care le deţine în prezent, iar ca urmare va putea să-şi planifice parcursul 

educaţional pe care trebuie sa-l urmeze pentru a putea avea acces la ocupaţia dorită. 

În consecinţa, puteam spune că planificarea carierei este procesul de identificare a 

modalităţii optime de dezvoltarea carierei şi presupune stabilirea obiectivelor, 

acţiunilor care vor fi realizate, resurselor necesare (umane, financiare), termenelor, 

responsabilităţilor, rezultatelor concrete aşteptate, eliminarea obstacolelor. În cadrul 

unui program de consiliere a carierei, planificarea se desfăşoară după etapele de 

autocunoaştere şi explorare ocupaţională, educaţională. Planificarea carierei include 

aspecte ce ţin strict de locul de muncă, dar şi activităţile de timp liber, viaţă personală 

etc. În vederea realizării unei planificări a carierei este necesară o privire în 

perspectivă, care să puncteze aspecte precum: scopul în viaţă, imaginea de 
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sine, tipul de muncă dorit, relaţiile cu ceilalţi, tipul de locuinţă dorită, realizările 

globale de pe parcursul vieţii. 

2. Strategii de căutare a unui loc de muncă – includ căutarea oportunităţilor de învăţare 

şi angajare, abilitaţi de a participa la un interviu de angajare, tehnici de negociere. Cei 

care se află în căutarea unui loc de muncă trebuie să fie capabili să ştie unde anume să 

caute locuri de muncă, să îşi pregătească un CV adaptat respectivului loc de muncă şi 

o scrisoare de intenţie, să fie capabili să îşi dezvolte o reţea care îi va ajuta să 

găsească locul de munca. Tehnicile de negociere şi de participare la un interviu 

implică abilitatea de a convinge potenţialul angajator ca eşti persoana potrivită şi 

meriţi să fii angajat pe acel post. Căutarea unui loc de muncă poate fi un exerciţiu 

foarte provocator, în care să fie necesar să se utilizeze abilităţi, iniţiative, 

consecvenţă. Principala sursă de oferire a asistenţei organizate pentru identificarea 

unui loc de muncă o reprezintă Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă. 

3. Dezvoltarea carierei este un proces de învăţare şi adaptare la diferite roluri exercitate 

de către o persoană pe parcursul vieţii, include diferite stadii, aflate în succesiune 

cronologică şi presupune medierea între factorii de personalitate şi cerinţele sociale, 

în beneficiul individului. Acest proces cuprinde totalitatea factorilor psihologici, 

sociologici, educaţionali, fizici, economici care combinaţi influenţează natura şi 

importanţa muncii pe parcursul întregii vieţi a unei persoane. (Cod etic şi standarde 

de calitate – ISE 2003) 

 

Procesul continuu de management al carierei include revizuirea regulată a planurilor de 

carieră şi managementul tranziţiei în viaţa personală şi profesională. Obiectivul principal 

al revizuirii regulate a planurilor de carieră este de a ajuta indivizii să facă decizii 

consecvente cu abilităţile, competenţele, interesele şi aspiraţiile lor şi să conducă la 

îmbunătăţirea continuă a vieţii profesionale. Tehnologiile informaţionale şi de 

comunicare (TIC) pot fi de folos în realizarea şi managementul unor astfel de planuri.  
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Consilierea şi orientarea educaţională şi profesională acordă asistenţă persoanelor 

pentru dezvoltarea talentelor şi potenţialului personal şi pentru planificarea adecvată a 

paşilor pentru dezvoltarea abilităţilor esenţiale care vor conduce la progres în plan 

personal, educaţional, economic sau social pentru un individ, o familie, o comunitate sau 

o naţiune. 

Consilierea, orientarea şi managementul educaţional şi profesional de calitate reprezintă 

un proces continuu, nu o singură intervenţie. Acompaniază şi susţin învăţarea permanentă 

şi ajută persoanele să evite perioadele de şomaj.  

Consilierea şi orientarea educaţională şi profesională contribuie la realizarea 

dezideratului de egalitate de şanse. Serviciile de înaltă calitate susţin nu numai 

dezvoltarea personală şi conştientizarea oportunităţilor de carieră în plan individual, dar 

şi aduc contribuţia şi în plan social, economic şi al dezvoltării durabile, în ansamblu. 

(International Association for Educaţional and Vocational Guidance IAEVG  – 2001) 

 

Consilierul carierei este persoana calificată (prin studii superioare speciale) care asistă 

clienţii în managementul propriei cariere: oferă informaţii, acordă consultanţă, consiliere, 

orientare, evaluare şi sprijin pentru construirea şi dezvoltarea planului personalizat pentru 

carieră, prin activităţi de autocunoaştere, dezvoltare şi diversificare a strategiilor de 

învăţare, dezvoltarea abilităţilor de a face faţă tranziţiei de la mediul educaţional la piaţa 

muncii, autoevaluare şi luarea deciziilor, conştientizarea şanselor şi oportunităţilor de 

(re)integrare socio-profesională, instruire şi formare continuă sau complementară.  

Consilierul carierei îşi poate desfăşura activitatea în domeniul educaţional: a) la nivel 

preuniversitar (cabinete de asistenţă psihopedagogică / cabinete OSP); b) la nivel 

universitar (cabinetele de informare şi consiliere din universităţi), în cadrul oficiilor de 

forţă de muncă şi şomaj (consilier pentru îndrumare şi orientarea profesională), în 

instituţii private sau alte instituţii de stat de profil.  

Grupurile ţintă vizate prin acest proces includ: elevi, studenţi, tineri, adulţi / şomeri, 

persoane defavorizate socio-cultural, persoane cu deficienţe etc. şi care întâmpină 

dificultăţi în luarea şi punerea în practică a deciziilor cu privire la opţiunile de viitor şi 

integrarea socio-profesională. (Cod etic şi standarde de calitate – ISE 2003) 
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V.2. Standarde ocupationale şi modele ale competenţelor consilierului carierei  

 

Un rol ocupaţional pentru consilierul carierei este greu definit. În comparaţie cu ocupaţia 

de „profesor”, ocupaţia de consilier al carierei nu este unitar definită la nivelul diferitelor 

ţări, nici la nivelul diferitelor sectoare de activitate. Astfel, la nivelul postului ocupat 

întâlnim consilier şcolar, consilier pe probleme educaţionale şi profesionale, consilieri ai 

carierei, experţi în consiliere psihologica etc.; în funcţie de domeniul de activitate 

întâlnim practicieni care lucrează în sisteme de învăţământ, în agenţii de ocupare în 

muncă, în organizaţii de tineret; în funcţie de specializarea practicianului, avem consilieri 

cu diploma de licenţă în ştiinţele educaţiei, psihologie, sociologie etc.; în funcţie de 

legislaţia privind forma de calificare a consilierului, întâlnim practicieni care trebuie sa 

aibă pregătire într-un domeniu socio-uman sau în cu totul alt domeniu, dar cu diploma de 

master/studii aprofundate sau cursuri de formare continuă în domeniul consilierii (Nevoi 

de consiliere permanentă, ISE, 2006) 

De aceea, a fost imposibil de stabilit un standard ocupaţional unitar care să se adapteze 

cerinţelor naţionale sau sectoriale. Încercările la nivel internaţional s-au concentrat mai 

degrabă pe identificarea unui profil al competenţelor consilierului carierei. Vom încerca 

în continuare să prezentam cele mai relevate iniţiative din Uniunea Europeană, Statele 

Unite sau Canada, iar în final vom 

analiza situaţia specifică la nivelul României. Scopul studiilor de caz şi al analizei îl 

reprezintă identificarea competenţelor consilierului utile în dezvoltarea competenţelor 

cheie la elevi, competenţe care ar putea fi extrapolate şi introduse în standardul 

ocupaţional al cadrului didactic, din perspectiva rolului de consilier şi al activităţilor de 

învăţare permanentă pe care profesorul trebuie să le desfăşoare cu elevii.  

Grupul de lucru al Comisiei Europene în domeniul consilierii şi orientării permanente 

sublinia încă din 2003 în documentul: „Reforming Lifelong Guidance and Counselling. 

Contribution of the commission’s expert group, Progress report” contribuţia consilierii şi 

orientării la atingerea obiectivelor din programul „Educaton and Training 2010”: 

“informarea, consilierea şi orientarea să fie incluse ca un principiu transversal al 

politicilor de educaţie şi formare”, din perspectiva scopurilor generale pe care aceste 

servicii le slujesc: 
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- dezvoltare economică, 

- coeziune socială, 

- integrare eficientă pe piaţa muncii, 

- învăţare permanentă. 

Pe lângă acest aspect general, se menţiona şi necesitatea luării în considerare a rolului de 

consilier al profesorului/formatorului (“the guidance role of teacher/trainer”). Mai 

exact, cu privire la realizarea Obiectivului 1.1.: “Formarea profesorilor şi formatorilor” 

din programul “Education and Training 2010”, recomandarea nr. 8 a grupului de lucru 

sublinia importanţa “rolului de consilier al profesorului şi formatorului” şi se recomanda 

includerea unei noi abordări în formarea profesorilor care să cuprindă şi o dimensiune 

specifică referitoare la rolul de consilier al cadrului didactic, din perspectiva principiului 

învăţării permanente. 

 

1. Cadrul internaţional IAEVG al competenţelor consilierului carierei 

Un inventar de referinţă al competenţelor profesionale specifice profesiei de consilier al 

carierei este oferit de Asociaţia Internaţională de Orientare Educaţională şi Profesională 

(International Association for Educaţional and Vocational Guidance-IAEVG). 

IAEVG a derulat un studiu pe o perioadă de 4 ani, finalizat în 2003, pentru identificarea 

competenţelor necesare consilierului carierei. Intenţia studiului IAEVG nu a fost de a 

stabili un “standard” internaţional pentru consilierea carierei, ci “de a identifica acele 

competenţe care îl ajută pe consilierul carierei să ofere servicii de calitate”, pentru a putea 

face recomandări utile programelor de formare. La cercetare au participat 700 de 

respondenţi din 41 de ţări. 
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Rezultatul studiului a constat într-un “cadru” al competenţelor consilierului carierei, 

alcătuit din 11 competenţe-cheie şi 10 competenţe specializate (competenţele-cheie sunt 

valabile pentru toţi practicienii, indiferent de contextul în care profesează, în timp ce 

competenţele specializate sunt utilizate în diferite specializări). Cadrul de competenţe 

IAEVG stipulează că orice consilier al carierei trebuie să deţină competenţele-cheie. 

Ulterior (2006-2007) a fost dezvoltat, pe baza cadrului de competenţe, un sistem de 

acreditare a practicienilor. Se precizează că identificarea competenţelor reprezintă un 

demers dificil, dar el trebuie completat cu programe de formare care să permită 

practicienilor să “avanseze” în achiziţionarea competenţelor de diferite niveluri şi de 

evaluarea modului în care practicienii şi organizaţiile îndeplinesc aceste competenţe în 

practică. 

 

Cadrul IAEVG al competenţelor consilierului carierei  

Competenţe-cheie 

C1: Demonstrează un comportament etic şi o conduită profesională adecvată în 

îndeplinirea rolurilor şi responsabilităţilor. 

C2: Demonstrează susţinerea şi conducerea clientului în procesul de învăţare, în 

dezvoltarea carierei şi în rezolvarea problemelor personale ale acestuia. 

C3: Demonstrează conştientizarea şi aprecierea diferenţelor culturale ale clientului 

pentru a interacţiona în mod eficient cu toate categoriile de populaţie. 

C4: Integrează teoria şi cercetarea în practica orientării, dezvoltării carierei, 

consilierii şi consultării. 

C5: Demonstrează abilitatea de a proiecta, implementa, şi evalua programe şi 

intervenţii de consiliere şi orientare. 

C6: Demonstrează conştientizarea propriilor capacităţi şi limite. 

C7: Demonstrează abilitatea de a comunica eficient cu colegii sau clienţii, 

utilizând un nivel adecvat al limbajului. 

C8: Demonstrează cunoaşterea unor informaţii actualizate despre educaţie, 

formare, tendinţele de angajare, piaţa muncii şi aspecte sociale. 

C9: Demonstrează deschidere socială şi multiculturală. 

C10: Demonstrează abilităţi de cooperare eficace într-o echipă de profesionişti. 
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C11: Demonstrează cunoaşterea procesului de dezvoltare a carierei pe parcursul 

întregii vieţi. 

 

Competenţe specializate 

1 Evaluare, 

2. Orientare educaţională, 

3. Dezvoltarea carierei, 

4. Consiliere individuală şi de grup, 

5. Managementul informaţiilor, 

6. Consultare şi coordonare, 

7. Cercetare şi evaluare, 

8. Managementul de programe/servicii, 

9. Dezvoltarea unei relaţii cu comunitatea, 

10. Plasare. 

Pentru detalii în limba română privind cadrul IAEVG al competenţelor consilierului, a se vedea Anexa 4. Pentru cadrul 

detaliat în limba engleză, a se accesa pagina web a International Association for Educaţional and Vocational Guidance: 

www.iaevg.org 

  

2. Modelul canadian al competenţelor consilierului carierei 

Principalul scop al “Standardelor şi principiilor canadiene pentru dezvoltarea carierei” 

este de a evidenţia competenţele necesare practicienilor pentru a putea oferi servicii de 

consiliere a carierei pe toată durata vieţii unei persoane. Iniţiativa Human Resources 

Development Canada (HRDC) a fost continuată prin dezvoltarea în parteneriat a 

standardelor, prin contribuţia întregii comunităţi de practicieni şi bazat pe următoarele 

principii: 

- au fost realizate prin consens, 

- au fost integrate opiniile practicienilor care oferă în mod direct servicii clienţilor, 

- recunosc existenţa bunelor practici diferite, 

- includ diversitatea rolurilor şi abilităţilor existente în domeniu. 

 

Standardele ilustrează cunoştinţele, competenţele şi atitudinile pe care trebuie să le deţină 

practicienii pentru a putea oferi servicii de consiliere de calitate şi sunt împărţite în:  
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- Competenţe de bază (pe care trebuie să le deţină orice practician în domeniul 

consilierii carierei) 

- Competenţe de specialitate (competenţe necesare pentru diferite arii de 

specializare) 

Competenţele de specialitate sunt împărţite, la rândul lor, în: 

- competenţe de specialitate 

- abilităţi comune şi cunoştinţe (specifice mai multor specializări) 

 

Standardele şi principiile canadiene pentru dezvoltarea carierei legitimează domeniul 

consilierii carierei, oferă o bază pentru dezvoltarea unor programe de formare în 

domeniu, recunosc şi validează diferite competenţe necesare, oferă publicului o garanţie a 

calităţii serviciilor oferite şi creează un vocabular comun pentru domeniul consilierii 

carierei. 

 

Standardele şi principiile canadiene pentru dezvoltarea carierei 

Competenţe de bază 

C1: Consilierul demonstrează comportament profesional. 

C2: Consilierul demonstrează competenţe interpersonale. 

C3: Consilierul demonstrează cunoştinţe despre dezvoltarea carierei. 

C4: Consilierul demonstrează abilităţi de evaluare a nevoilor clienţilor şi trimitere spre 

alte servicii. 

 

Competenţe de specialitate 

Competenţe de specialitate 

1. Consilierul demonstrează abilităţi de evaluare. 

2. Consilierul demonstrează abilităţi de facilitare a învăţării individuale şi de grup. 

3. Consilierul demonstrează cunoştinţe şi abilităţi de consiliere a carierei. 

4. Consilierul demonstrează abilităţi de management al informaţiilor şi resurselor. 

5. Consilierul demonstrează abilităţi de dezvoltare a oportunităţilor de muncă pentru 

clienţi. 

6. Consilierul demonstrează abilităţi de dezvoltare a relaţiilor cu comunitatea. 
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Abilităţi şi cunoştinţe comune 

1. Consilierul demonstrează cunoaşterea strategiilor de căutare a unui loc de muncă. 

2. Consilierul demonstrează abilităţi de facilitare a grupurilor. 

  

Pentru modelul detaliat în limba engleza, a se accesa adresa web: Canadian Career Development Foundation - 

Standards and Guidelines for Career Development Practitioners: http://www.career-dev-guidelines.org/career_dev/ 

 

3. Modelul american al standardelor de competenţă pentru consilierul carierei 

Conform Asociaţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Carierei din SUA (National Career 

Development Association – NCDA) un consilier al carierei trebuie să deţină următoarele 

competenţe: 

 

C1: Consilierul demonstrează cunoştinţe despre teorii ale dezvoltării carierei. 

C2: Consilierul demonstrează abilităţi de consiliere individuală şi de grup. 

C3: Consilierul demonstrează abilităţi de evaluare individuală şi de grup. 

C4: Consilierul demonstrează cunoştinţe despre resurse de informare. 

C5: Consilierul demonstrează abilităţi de mentorat, consultare şi creşterea performanţelor 

clientului. 

C6: Consilierul demonstrează abilităţi de lucru cu grupuri diverse. 

C7: Consilierul demonstrează abilitatea de a oferi clienţilor supervizare şi de a recunoaşte 

nevoia de supervizare pentru propria persoană. 

C8: Consilierul demonstrează cunoştinţe despre şi aderă la aspecte etice şi legale. 

C9: Consilierul demonstrează cunoştinţe şi abilităţi de evaluare/cercetare. 

C10: Consilierul demonstrează cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a tehnologiei. 

 

Menţionam că, în baza acestor 10 competenţe, un practician român în domeniul 

consilierii carierei poate obţine certificatul de Facilitator al dezvoltării carierei (Global 

Career Development Facilitator – GCDF) prin acreditarea NBCC România (serviciu 

lansat în iunie 2005, Universitatea Petru Maior Târgu Mureş). Certificatul de acreditare 

are o valabilitate de 5 ani şi oferă recunoaşterea expertizei în următoarele arii: 

• Teorii şi modele în managementul carierei;  
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• Abilitaţi de comunicare şi de consiliere;  

• Evaluarea în consilierea în carieră;  

• Programe de formare şi dezvoltare a carierei;  

• Planificarea carierei;  

• Cariera şi piaţa muncii;  

• Aspecte etice şi legale în consiliere.  

 

Pentru detalii în lima română privind modelul american, a se vedea Anexa 5. Pentru mai multe informaţii în limba 

engleză privind modelul american, a se accesa pagina web: www.ncda.org - CDF Competencies. 

 

4. Standardul ocupaţional al consilierului şcolar pe probleme educaţionale şi de 

carieră din Statele Unite ale Americii 

În SUA, există 3 ocupaţii diferite cu rol în derularea de programe şi oferirea de sprijin 

specializat pentru instituţiile educaţionale: specialist în consiliere psihologică 

(counselling psychologist), psiholog şcolar (school psychologist), consilier şcolar pe 

probleme educaţionale şi de carieră (school counsellor on educaţional and vocational 

problems). 

Vom prezenta în continuare competenţele specifice consilierului şcolar pe probleme 

educaţionale şi de carieră, acest profil fiind cel mai apropiat sarcinilor şi 

responsabilităţilor consilierului şcolar din România. 

 

 

Consilier şcolar pe probleme educaţionale şi de carieră 

Consiliază elevii şi oferă servicii de orientare educaţională şi profesională grupurilor. 

 

Sarcini: 

- Consiliază elevii pe probleme educaţionale (selecţia cursurilor şi programelor 

educaţionale, adaptarea şcolară, abandon şcolar, deprinderi de învăţare) şi planificarea 

carierei. 

- Consiliază indivizii pentru a-i ajuta să înţeleagă şi să depăşească problemele 

personale, sociale sau de comportament care le afectează situaţia şcolară sau planurile 

de carieră. 
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- Realizează fişe ale elevilor în mod corect şi complet, respectând legislaţia, politicile şi 

regulamentele administrative. 

- Discută cu părinţii (tutorii), profesorii, alţi consilieri şi personal administrativ şcolar 

pentru a rezolva problemele de comportament, legate de performanţa şcolară sau alte 

tipuri de probleme. 

- Realizează intervenţii în situaţii de criză atunci când acestea apar în şcoală. 

- Identifică cazurile de abuz sau problemele familiale care afectează dezvoltarea şcoală 

a elevilor. 

- Se întâlneşte cu părinţii pentru a discuta progresele făcute de copii şi pentru a 

identifica priorităţile părinţilor în ceea ce-i priveşte pe copii şi tipurile de resurse de 

care părinţii dispun. 

- Pregăteşte părinţii pentru experienţele educaţionale ulterioare ale copiilor, 

încurajându-i să exploreze oportunităţile de învăţare şi să persevereze în sarcinile mai 

dificile. 

- Încurajează părinţii şi elevii să solicite asistenţă suplimentară altor servicii 

specializate, dacă e necesar. 

- Observă şi evaluează performanţa, comportamentul, dezvoltarea socială şi sănătatea 

psihică a elevilor. 

 

Cunoştin ţe necesare: 

- Educaţie şi formare: cunoaşterea principiilor şi metodelor pentru elaborarea unui 

curriculum şi/sau a unui curs de formare, predarea şi instruirea indivizilor sau 

grupurilor, măsurarea efectelor formării/predării. 

- Terapie şi consiliere: cunoaşte principiile, metodele procedurile pentru diagnoză, 

tratament şi reabilitarea disfuncţiilor psihice sau mentale şi pentru orientare şi 

consilierea în carieră. 

- Psihologie: cunoştinţe despre comportamentul uman şi performanţă, diferenţe 

individuale privind abilităţile, personalitatea şi interesele, învăţarea şi motivaţia, 

metode de cercetare psihologică, evaluarea şi tratamentul tulburărilor de 

comportament şi afective. 
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- Limba engleză: cunoştinţe despre structura şi conţinutul limbii engleze, incluzând 

sensul şi rostirea pe litere a cuvintelor şi regulile gramaticale. 

- Servicii clienţi: cunoştinţe asupra principiilor şi proceselor pentru a oferi servicii 

clienţilor. Aceasta include: evaluarea nevoilor clienţilor, atingerea standardelor de 

calitate în serviciile oferite, evaluarea satisfacţiei clienţilor. 

- Administrative: cunoştinţe despre procedurile şi sistemele administrative, precum: 

procesarea şi înregistrarea dosarelor şi a documentelor, stenografie şi transcriere, 

elaborare de fişe şi formulare, alte proceduri şi terminologii. 

- Sociologie şi antropologie: cunoştinţe despre comportamentul şi dinamica de grup, 

tendinţele şi influenţele sociale, migraţia umană, etnie, culturi şi istoria şi originile 

acestora. 

- Administraţie şi management: cunoştinţe din domeniul afacerilor şi managementului 

(planificare strategică, alocarea resurselor, resurse umane, leadership, coordonarea 

oamenilor şi a resurselor). 

- ICT: cunoaşterea funcţionării diferitelor echipamente ICT, computer software şi 

hardware, incluzând aplicaţii şi utilizarea diferitelor programe. 

 

Competenţe: 

• Ascultare activă: oferă atenţie totală asupra ceea ce alţii spun, alocă timp pentru 

înţelegerea diferitelor puncte de vedere, pune întrebări adecvate şi nu întrerupe în 

momente nepotrivite. 

• Percepţie socială: este conştient de reacţiile altor şi înţelege cauzele/motivaţia 

diferitelor reacţii. 

• Înţelegerea unui text citit: înţelege propoziţiile scrise şi paragrafele din 

documentele specifice muncii sale. 

• Orientarea spre a-i sprijini pe alţii: caută în mod activ modalităţi de a-i ajuta pe 

oameni 

• Comunicare orală: vorbeşte cu alţii şi transmite informaţia eficient. 

• Gândire critică: utilizează logica şi argumentarea pentru a identifica punctele tari 

şi pe cele slabe ale soluţiilor alternative, concluziilor sau abordărilor unei 

probleme. 
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• Managementul timpului: bun manager al timpului propriu şi al timpului altora. 

• Scris: comunică eficient în scris, în acord cu nevoile audienţei. 

• Învăţare activă: înţelege implicaţiile informaţiilor noi atât pentru situaţiile curente, 

cât şi pentru cele viitoare de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor. 

• Coordonare: îţi ajustează acţiunile în funcţie de acţiunile altora. 

 

Abilit ăţi: 

- Exprimare orală: abilitatea de a comunica informaţii şi idei prin limbaj oral, astfel 

încât alţii să poată înţelege. 

- Înţelegerea comunicării orale: abilitatea de a asculta şi a înţelege informaţiile şi ideile 

prezentate prin limbaj oral (cuvinte şi propoziţii). 

- Sensibilitate în depistarea unei probleme: abilitatea de a semnala că ceva nu este în 

regulă (aceasta nu implică automat şi rezolvarea problemei, ci numai capacitatea de a 

recunoaşte ca există ceva ce nu funcţionează). 

- Claritate în vorbire: abilitatea de a vorbi clar, astfel încât ceilalţi să poată înţelege. 

- Raţionament inductiv: abilitatea de a combina bucăţi de informaţie pentru a formula 

reguli generale sau concluzii (incluzând găsirea unei relaţii între evenimente aparent 

fără legătură). 

- Exprimare în scris: abilitatea de a comunica informaţii şi idei în scris, astfel încât alţii 

să poată înţelege. 

- Raţionament deductiv: abilitatea de a aplica reguli generale la probleme specifice 

pentru a produce răspunsuri cu sens. 

- Înţelegerea limbajului oral: abilitatea de a identifica şi înţelege limbajul oral al unei 

alte persoane. 

- Înţelegerea unui text scris: abilitatea de a citi şi înţelege informaţii şi idei prezentate 

în scris. 

- Abilitatea de a vedea şi conştientiza importanţa unor detalii înaintea altora. 

 

Activit ăţi: 

- Comunicarea cu supervizorii, colegii, subordonaţii: oferă informaţii superiorilor, 

colegilor, subordonaţilor prin telefon, în formă scrisă, prin email sau direct. 
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- Stabilirea şi menţinerea relaţiilor interpersonale: dezvoltarea relaţiilor constructive şi 

de cooperare cu alţii şi menţinerea lor în timp. 

- Accesarea informaţiilor: obţinerea informaţiilor necesare din toate sursele relevante. 

- Luarea deciziilor şi rezolvarea problemelor: analizarea informaţiilor şi evaluarea 

rezultatelor pentru a alege cea mai bună soluţie în rezolvarea problemelor 

- Acordă sprijin şi îngrijire altora: oferă asistenţă personală, atenţie, suport emoţional 

pentru colegi sau clienţi. 

- Organizează, planifică, stabileşte priorităţi: stabileşte scopuri specifice şi îşi planifică 

priorităţile, se organizează şi îşi îndeplineşte sarcinile. 

- Comunicarea cu alte persoane din afara organizaţiei: comunicarea cu persoane din 

afara organizaţiei (organizaţiile în care lucrează clienţii, publicul, autorităţile, alte 

surse externe) se realizează direct, în scris, prin telefon sau email. 

- Rezolvă conflicte şi negociază cu ceilalţi: abordează cu pricepere plângerile, disputele 

şi conflictele, negociază cu ceilalţi. 

- Actualizarea şi utilizarea cunoştinţelor : actualizează permanent cunoştinţele şi le 

aplică în munca sa. 

 

Interese: S (conform codurilor Holland) 

S-social: implică lucrul cu oamenii, comunicare, sprijin şi oferire de servicii în beneficiul 

altora. 

 

Stil de muncă: 

• Atenţie pentru alţii – a fi sensibil la nevoile şi emoţiile celorlalţi şi a reuşi să fii de 

ajutor; 

• Integritate – onestitate ş principii etice; 

• Cooperare – a fi politicos cu ceilalţi în timpul serviciului şi afişarea unei atitudini 

binevoitoare şi cooperante; 

• Auto-controlul – a fi capabil să ţii emoţiile în frâu, controlul furiei, evitarea 

comportamentului agresiv chiar şi în situaţii dificile; 

• Responsabil – a fi de încredere, a-ţi îndeplini obligaţiile; 
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• Toleranţa la stress – acceptarea criticilor şi abordarea calmă şi eficientă a 

situaţiilor foarte dificile/stresante; 

• Atenţia pentru detalii în timpul îndeplinirii sarcinilor profesionale; 

• Adaptabilitate/flexibilitate – deschidere spre schimbare şi spre luarea în 

considerare a diversităţii la locul de muncă; 

• Iniţiativă – dorinţa de asumare a responsabilităţilor şi a provocărilor; 

• Orientare spre social – preferinţa de a lucra cu alţii decât singur, preferinţa de a fi 

conectat cu alţii în timpul serviciului. 

 

Valori profesionale: 

Relaţionare – posibilitatea de a oferi servicii altora şi a lucra împreună cu alţii într-o 

atmosferă prietenoasă şi noncompetitivă. 

Realizare – orientarea spre rezultat, crearea unei atmosfere în care angajaţii îşi pot utiliza 

cele mai bune abilităţi şi pot ajunge la sentimentul de realizare personală. 

Condiţii de muncă – angajaţii îşi doresc securitatea locului de muncă şi condiţii bune de 

muncă. 

 

Pentru detalii în limba engleză privind profilul ocupaţional al consilierului şcolar pe probleme educaţionale şi de 

carieră, precum şi despre profilele ocupaţionale ale psihologului şcolar şi ale expertului în consiliere psihologică, 

accesaţi pagina web: Lista profilurilor ocupaţionale şi competenţelor asociate, Ministerul Muncii, SUA. 

http://online.onetcenter.org/find. 

 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Centrul Naţional Euroguidance România au participat 

în diferite proiecte realizate în parteneriat internaţional pentru elaborarea unor hărţi ale 

competenţelor consilierului carierei. Dintre cele mai relevante, amintim: 

Proiectul Distance Counselling (competenţe necesare pentru consilierea prin telefon) 

Pentru realizarea consilierii la distanţă, practicienii trebuie să demonstreze competenţe şi 

cunoştinţe despre (Jigău & Chiru, 2004):  

� mediile de comunicare în consilierea la distanţă şi tehnicile specifice acestora 

(consiliere prin Internet, telefon, video-conferinţă);caracteristicile consilierii la 

distanţă prin diferite medii; 

� modalităţile optime de furnizare a informaţiilor; 
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� pregătirea sesiunii de consiliere la distanţă; 

� analiza ulterioară a sesiunii de consiliere; 

� evaluarea/monitorizarea performanţelor; 

� realizarea de materiale online pentru nevoile specifice unor diferite categorii de 

clienţi sau organizaţii (licee, universităţi, etc); 

� desfăşurarea de activităţi sporirea vizibilităţii serviciilor. 

 

Rosenfield enumeră următoarele abilităţi specifice (1997, apud Jigău & Chiru, 2004): 

� întâmpinarea agreabilă şi profesională a clientului; 

� abordare interactivă a clientului, ascultare şi reacţie adecvată ; 

� gestionarea pauzelor în vorbire; 

� recunoaşterea stărilor psihice şi reacţia adecvată la acestea; 

� gestionarea proiecţiilor şi transferurilor; 

� gestionarea timpului acordat sesiunii de consiliere; 

� stabilirea unei relaţii de consiliere; 

� comunicare verbală eficientă; 

� amenajarea unui spaţiu adecvat sesiunilor de consiliere prin telefon; 

� cunoştinţe şi utilizarea oportună a diferitelor modele de consiliere. 

 

În cadrul proiectului Quality Manual for Educaţional and Vocational Counselling - 

MEVOC  2003-2006 a fost stabilit următorul profil al consilierului: 

 

Domeniul educaţie şi profesie: 

- Competenţe de educaţie şi formare,  

- Competenţe de a oferi informaţii despre piaţa muncii. 

Practica de consiliere 

- Competenţe de comunicare cu clientul, 

- Abilit ăţi de coaching, 

- Competenţe de evaluare, 

- Potrivirea omului cu ocupaţia şi plasarea forţei de muncă 

- Respectarea codului etic. 
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Personalitate 

- Abilit ăţi personale, 

- Competenţe de management al timpului, 

- Competenţe de management la stress-ului şi frustrării, 

- Formare continuă. 

Abilităţi TIC 

- Competenţe de utilizare TIC şi de management al informaţiei. 

 

Pentru detalii în limba română privind profilul competenţelor consilierului realizat prin proiectul MEVOC, a se vedea 

Anexa 7. Pentru detalii în limba română şi engleză privind proiectul MEVOC şi profilul competenţelor consilierului, 

puteţi accesa pagina web: www.mevoc.net 

 

Proiectul ICT Skills  – a dezvoltat un profil al competenţelor ICT ale consilierului 

carierei. Pentru detalii în limba engleză, puteţi accesa pagina web: www.ictskills.org 

 

Proiectul European Accreditation Scheme for Career Guidance Practitioners - EAS 

(competenţe generale ale consilierului carierei şi pilotarea unei posibile scheme de 

acreditare). 

În cadrul acestui proiect, datele au fost culese printr-un chestionar aplicat în 36 de ţări, 

dintre care 23 au oferit un răspuns (63%).  

Prelucrarea datelor a condus la următoarele concluzii: 

- foarte puţine ţări europene au dezvoltat (până în 2006) un cadru al competenţelor 

consilierului; 

- competenţele necesare unui consilier se „deduc” din fişa postului, din sarcinile şi 

responsabilităţile ce-i revin; 

- acreditarea practicienilor se bazează în principal pe calificările obţinute prin formare 

iniţiala şi mai puţin pe „competenţe”; 

- existenţa unei oferte bogate de formare continuă pentru dezvoltara diferitelor 

competenţe ale consilierului carierei, cursuri cel mai adesea nefinalizate cu certificare 

recunoscută; 
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- în numeroase ţări există „standarde de calitate” şi „cod etic” pentru profesia de 

consilier al carierei - axate uneori pe sarcini şi indicatori, alteori pe competenţe - dar 

acestea au caracterul de „principii”, nu sunt adoptate la nivel naţional, sunt urmate în 

mod voluntar de practicieni şi nu există modalităţi de control/monitorizare/verificare 

dacă acestea se regăsesc sau nu în activităţile practice.  

 

Pentru detalii în limba engleza privind profilul competenţelor EAS, puteţi accesa pagina web: http://www.corep.it/eas 

 

5. Standarde ocupaţionale şi modele ale competenţelor consilierului carierei din 

România  

 

În Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) se întâlnesc poziţiile de consilier 

îndrumare şi orientare profesională (cod 241208) şi agent orientare profesională a 

şomerilor (cod 342302). Aceste poziţii sunt specifice practicienilor din Agenţiile de 

Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) şi vom prezenta în continuare competenţele incluse 

în standardul ocupaţional al consilierului îndrumare şi orientare profesională 

(COSA, 1999): 

 

Domeniul de competenţă Unităţile de competenţă 

Administraţie Întocmirea rapoartelor 

Întocmirea şi administrarea documentelor 

specifice 

Analiza şi decizie Adoptarea deciziilor 

Cercetare, dezvoltare Elaborarea psihoprofesiogamelor 

Elaborarea studiilor sociologice 

Competenţe generale la locul de muncă Lucrul în echipa 

Date, informaţii Administrarea şi prelucrarea informaţiilor 

cu ajutorul tehnicii de calcul 

Culegerea şi organizarea informaţiilor 

Dezvoltare profesională Perfecţionare profesională 

Evaluare Evaluarea competenţelor profesionale ale 
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salariaţilor agenţiei 

Evaluarea psihoprofesională a clienţilor 

Instruire Instruirea clienţilor pentru automotivare 

Organizarea întâlnirilor de grup programate 

Planificare Planificarea activităţii proprii 

Relaţia cu clientela Comunicarea interpersonală 

Consilierea profesională 

 

Remarcăm, spre deosebire de modelele internaţionale prezentate anterior, o structurare a 

standardului în domenii şi unităţi de competenţă. 

 

Pentru consilierii din sistemul de educaţie, nu există standarde ocupaţionale specifice. 

Clasificarea ocupaţiilor din România nu include şi ocupaţia de consilier şcolar. Consilierii 

şcolari din reţeaua învăţământului preuniversitar sunt asimilaţi profesorilor. Pentru 

ocupaţia de cadru didactic gimnaziu-liceu există un standard ocupaţional elaborat de 

Centrul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor (CNFPA), prezentat în detaliu 

în Capitolul IV.  

Pentru detalii în limba română despre standardul ocupaţional al profesorului de gimnaziu-liceu, a se accesa site-ul web 

al CNFPA http://so.cnfpa.ro/so/ (domeniul: M – Educaţie şi formare profesională, cercetare, proiectare, sport).  

 

Întrucât nu există un standard ocupaţional specific pentru consilierii şcolari din 

învăţământul preuniversitar, ne vom axa în continuare pe analiza principalelor documente 

care stabilesc competenţele pe care un practician în acest domeniu trebuie sa le deţină. 
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a. Programa de titularizare pe postul de consilier şcolar pentru învăţământul 

preuniversitar. Titularizarea se face, începând cu anul 2004 în baza noii Programe pentru 

consiliere psihopedagogică aprobată prin OMEdC nr. 5287/15.11.2004. Consilierii 

şcolari participă la un concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice 

declarate vacante în învăţământul preuniversitar, specializarea consiliere şcolară, dar se 

titularizează, în continuare ca profesor psiholog, profesor psihopedagog, profesor 

sociolog în funcţie de specializarea obţinută pe diploma de licenţă. Programa de 

titularizare este disponibilă în limba română la adresa: 

http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/713. 

În programa de titularizare pentru consilierii şcolari se menţionează că activitatea de 

consiliere vizează următoarele trei aspecte: 

• asistenţa psihologică a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice (consiliere în 

vederea dezvoltării personale, evaluare psihologică etc.); 

• asistenţă pedagogică şi educaţională (pentru învăţare eficientă şi integrare în 

grupul şcolar etc.); 

• consilierea carierei (oferirea de informaţii despre ofertele de educaţie şi formare, 

oportunităţile pieţei muncii, dezvoltarea carierei etc.). 

 

De asemenea, se precizează că, pentru a îndeplini la standarde de calitate activitatea de 

consiliere, practicienii trebuie să deţină următoarele competenţe, abilitaţi şi atitudini: 

• definirea şi utilizarea adecvată a conceptelor de bază ale consilierii şcolare; 

• aplicarea cunoştinţelor de psihologie a dezvoltării şi de psihologie şcolară; 

• proiectarea activităţii de asistenţă psihopedagogică; 

• utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de cunoaştere, autocunoaştere şi 

consiliere psihologică; 

• elaborarea de programe de dezvoltare a abilităţilor de viaţă; 

• evaluarea progreselor realizate de elevi în urma consilierii; 

• respectarea legislaţiei în vigoare, a deontologiei şi eticii profesionale; 

• realizarea unor parteneriate cu familia şi alte instituţii din comunitate implicate în 

educaţie; 

• respectarea dreptului persoanei consiliate de a lua decizii în ceea ce o priveşte; 
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• asigurarea tratamentului imparţial pentru toate persoanele consiliate, evitarea 

discriminărilor în aprecierea diferenţelor dintre oameni; 

• asigurarea confidenţialităţii; 

• interesul pentru propria dezvoltare profesională şi centrarea pe creşterea calităţii 

serviciilor de consiliere oferite. 

 

Domeniile şi subdomeniile de pregătire solicitate de programa sunt: 

I. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de consiliere 

- Specificul activităţii de consiliere 

- Metode de consiliere (de informare, consiliere individuală/de grup, de cercetare, 

TIC, marketing personal, evaluare) 

II. Tematica de specialitate 

- Conceptul de consiliere 

- Abilit ăţile consilierului 

- Norme etice şi standarde de calitate în consiliere 

- Etape de dezvoltare (vârstele şcolare) 

- Metode de învăţare eficienta 

- Managementul situaţiilor critice 

- Managementul clasei de elevi 

- Comunicarea 

- Planificarea carierei 

- Consilierea familiei 

- Consilierea cadrelor didactice 

- Consilierea asistata de calculator 

- Sistemul de învăţământ din România 

 

b. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrelor judeţene/al municipiului 

Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională (OMEN 5418/2005). 
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Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 5418/08.11.2005 privind “Regulament-cadru privind 

organizarea şi funcţionarea centrelor şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică” 

prevede următoarele activităţi a fi desfăşurate în centrele (CJAP/CMAP) şi cabinetele de 

consiliere şcolară: 

• Orientarea şcolară şi profesională, precum şi alte activităţi desfăşurate în 

CJAP/CMAP şi în cabinetele de asistenţă psihopedagogică, se realizează prin: 

intervenţie (asistenţă) psihologică, metode psihopedagogice şi de consiliere în 

carieră. 

• CJAP/CMAP organizează acţiuni de cunoaştere şi consiliere psihopedagogică a 

preşcolarilor/elevilor, realizate individual şi colectiv, acţiuni cu părinţii prin 

consultaţii individuale şi colective, precum şi acţiuni de colaborare cu 

comunităţile locale, în scopul orientării şcolare şi profesionale, orientării carierei 

elevilor, prin informare, documentare, consiliere, acestea fiind monitorizate şi 

evaluate periodic de către Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean/al Municipiului Bucureşti. 

• Cabinetele de asistenţă psihopedagogică din unităţile de învăţământ asigură în 

permanenţă informarea, cunoaşterea şi consilierea psihopedagogică a 

preşcolarilor/elevilor, prin consultaţii individuale şi colective, acţiuni de 

îndrumare a părinţilor şi de colaborare cu comunităţile locale, în scopul orientării 

şcolare, profesionale şi a carierei elevilor 

 

Atribu ţiile centrelor şi cabinetelor sunt următoarele (art.17) 

a) oferă informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru preşcolari/ elevi, părinţi, 

educatoare, învăţători, institutori şi profesori pe diferite teme: cunoaştere şi 

autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, 

optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi; 

b) asigură prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi 

diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc 

sau disconfort psihic. Tehnicile de intervenţie în domeniul psihoterapiei şi consilierii 

psihologice pot fi utilizate doar de profesorul psiholog conform atestării din partea 

Colegiului Psihologilor din România; 
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c) asigură examinarea psihologică atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevii, la 

cererea părinţilor, a şcolii sau a inspectoratelor şcolare, în situaţii de eşec şcolar, abandon 

şcolar, conflicte. Examinarea şi testarea psihologică sunt efectuate doar de profesorul 

psiholog conform atestării din partea Colegiului Psihologilor din România, pe baza 

metodologiei unitare elaborate de Colegiul Psihologilor şi avizate de Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării; 

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

e) asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi; 

f) coordonează şi sprijină cabinetele de asistentă psihopedagogică şi cabinetele 

interşcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

g) colaborează cu personalul de la centrele medicale de igienă şi profilaxie; 

h) colaborează cu personalul de la agenţiile locale de ocupare şi formare profesională; 

i) sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea metodologică a educatoarelor, învăţătorilor, 

institutorilor, profesorilor şi diriginţilor; 

j) elaborează studii psiho-sociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând 

calificările profesionale prin învăţământul profesional şi liceal, precum şi tipurile de şcoli 

din cadrul reţelei; 

k) înaintează ISJ prin centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, studii de 

specialitate privind elementele de prognoză şi analiză referitoare la oferta pieţei forţei de 

muncă în zonă (evoluţie, dinamică, profesii în dispariţie, profesii noi), în vederea 

orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor din judeţ; 

l) este implicat, alături de ISJ, în examinarea propunerilor tuturor unităţilor şcolare din 

reţea şi a ofertei privind planul de şcolarizare; 

m) coordonează acţiunea de derulare a proiectelor/ programelor, parteneriatelor 

educaţionale interne sau internaţionale derulate pe plan local, vizând problematica 

consilierii, orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor în parteneriat cu 

autorităţile de învăţământ, autorităţile locale, asociaţii şi fundaţii cu preocupări în 

domeniu; 
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n) monitorizează, prin intermediul echipei operative a profesorilor din centru, situaţiile 

deosebite din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti 

(abandon şcolar ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburări comportamentale) în 

care din motive obiective nu au putut fi normate catedre în cabinete şcolare, urmând să 

prezinte rapoarte semestriale; 

o) recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de 

competenţa CJAP (centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinetele 

psihologice, etc.) 

p) coordonează şi sprijină cadrele didactice din centru şi cabinete în vederea 

perfecţionării curente şi prin grade didactice; 

r) colaborează cu cabinetele logopedice; 

s) colaborează cu mediatorii şcolari; 

s) asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe 

educative speciale. 

 

c. Fise de evaluare a activităţii practicianului/institu ţiei 

La nivel naţional nu există un model standardizat al fişelor de evaluare pentru activitatea 

practicianului sau a instituţiei care oferă servicii de consiliere şcolară.  

ISE a dezvoltat în 2001 două tipuri de astfel de fişe, în care sunt incluse următoarele 

caracteristici a fi evaluate : 

 

F1: Fişa de evaluare a activităţii consilierului 

Criterii de performanţă (caracteristici evaluate): 

- Activitatea de consiliere 

• Consilierea elevilor 

• Consilierea părinţilor 

• Consilierea cadrelor didactice 

• Orientare şcolară şi profesională 

• Testare psihologică 

- Management 

• Evidenţa documentelor 
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• Actualizarea mapei cu instrumente de lucru 

• Sprijin, evaluare, perfecţionare 

• Atragerea resurselor 

• Munca în reţea 

- Diseminarea informaţiilor, promovarea imaginii centrului/cabinetului de consiliere 

• Elaborare de materiale informative, promoţionale 

• Participarea la activităţi informative, ştiinţifice 

- Participarea la activităţi în cadrul şcolii 

- Participarea la activităţi în afara şcolii 

• Colaborare cu sectorul neguvernamental 

• Formare 

• Participare la diferite activităţi educaţionale 

 

F2: Fisa de evaluare instituţională  

Criterii de performanţă (caracteristici evaluate): 

- Resurse umane (număr, poziţie, vechime, studii grade, personal auxiliar) 

- Resurse materiale (spaţiu, mobilier, birotica, materiale, instrumente, consumabile) 

- Activitatea consilierului (punctaj obţinut în F1) 

 

d. Atribu ţii specifice care rezultă din implementarea noilor programe pentru Aria 

curricular ă Consiliere şi orientare (fosta oră de dirigenţie) 

Consilierea şi orientarea a beneficiat de un loc distinct în curriculum naţional din anul 

1999, însă abia în anul şcolar 2005-2006 au intrat în vigoare primele programe şcolare 

specifice pentru disciplina ca atare: Programa de Consiliere şi orientare pentru clasa a IX-

a aprobată prin OMEdC 3458/2004 şi programele şcolare de Consiliere şi orientare 

pentru clasele IX-X Şcoala de Arte şi Meserii aprobate prin OMEdC 3522/2004.  
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Ulterior au fost aprobate programe şcolare pentru toţi anii de studiu aplicate din anul 

şcolar 2006-2007: Programele şcolare de Consiliere şi orientare aprobate pentru clasele I-

IV şi V-VIII (OMEdC Nr. 5286/2006); pentru clasele IX-XII liceu teoretic (OMEdC Nr. 

5287/2006); pentru clasele IX-X, şcoala de arte şi meserii, (OMEC Nr. 3552/2004); 

pentru anul de completare clasa a XI-a (OMEC Nr. 3872/2005); pentru filiera 

tehnologică, clasele XI-XII, ruta directă de calificare şi clasele a XII-XIII ruta progresivă 

de calificare (OMEC Nr. 3488/2006).  

Programa de Consiliere şi orientare este axată pe dezvoltarea a 4 din cele 8 competenţe 

cheie stabilite la nivel European şi este structurată pe următoarele 6 module tematice: 

• Autocunoaştere,  

• Comunicare şi abilitaţi sociale, 

• Managementul învăţării, 

• Planificarea, dezvoltarea şi managementul carierei, 

• Stil de viata. 

 

Responsabilitatea de a aplica noile programe la ora de Consiliere şi orientare (fosta oră de 

dirigenţie) revenea consilierilor şcolari şi profesorilor diriginţi. Întrucât nu toţi profesorii 

diriginţi nu dispuneau de pregătire în domeniul psihopedagogic şi/sau al consilierii pentru 

a putea aplica noile programe, s-a impus derularea până la sfârşitul anului 2007 a unui 

amplu program de formare continuă a tuturor învăţătorilor şi diriginţilor (Formarea 

profesorilor învăţători şi diriginţi pentru punerea în practică a programelor de Consiliere 

şi orientare OMEdC Nr. 5288/2006). Formarea a avut loc în cascadă, la nivel naţional 

fiind formaţi coordonatori CJAP, profesori metodişti şi/sau inspectori de specialitate. 

Aceştia au format, la rândul lor, consilieri şcolari şi directori cu munca educativă la nivel 

regional/judeţean (1500), iar în ultima etapă au fost formaţi toţi profesorii diriginţi din 

România. Programul de formare a avut drept scop abilitarea ştiinţifică, metodologică şi 

evaluativă a cursanţilor în aplicarea şi diseminarea modulelor ariei curriculare 

“ Consiliere şi orientare”. Totodată s-a avut în vedere dezvoltarea competenţelor 

profesorilor diriginţi în cele 6 domenii ale consilierii/învăţării permanente menţionate. 

 

e. Codul etic şi standarde de calitate 



 98

În lipsa oricăror reglementari (la vremea respectivă) privind calitatea serviciilor oferite de 

consilieri, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a elaborat în anul 2003 „Cod etic şi standarde 

de calitate”, document care nu avea şi nu are statutul de document legal şi obligatoriu 

(nefiind adoptat la nivel naţional), ci ca un document care să ghideze practicianul şi să-i 

confere domeniile şi indicatorii necesari pentru desfăşurarea în condiţii de calitate a 

activităţii. 

Structura Codului etic este următoarea, fiecare secţiune conţinând la rândul ei indicatorii 

specifici: 

Secţiunea A: Relaţiile cu persoanele consiliate 

Secţiunea B: Formarea şi dezvoltarea profesională 

Secţiunea C: Evaluarea consilierilor 

Secţiunea D: Activitatea ştiinţifică 

Secţiunea E: Relaţia cu terţii 

Secţiunea F: Management instituţional 

Pentru mai multe informaţii în limba română despre Codul etic şi standardele de calitate, a se vedea Anexa 6 sau a se 

accesa pagina web: www.euroguidance.ise.ro – secţiunea Resurse/Publicaţii. 

 

f. Profilul practicianului realizat prin studii şi cercetări la nivel naţional 

Elevii şi studenţii participanţi la cercetarea: „Analiza nevoilor de consiliere pe toată 

durata vieţii”, (ISE, 2006) au realizat următorul profil al competenţelor consilierului: 

 

Profilul practicianului 

Comportament profesional 

• are păreri obiective, dovedeşte profesionalism şi răbdare în abordarea relaţiei cu 

clientul; 

• are capacitatea de sistematizare a informaţiilor, fiind o persoană bine documentată 

şi motivată să lucreze din plăcere; 

• este contactat în situaţiile în care informarea individuală nu este suficientă, 

consilierul oferind informaţii pertinente în domeniile de interes pentru client; 

• ştie să provoace interesul clienţilor pentru activităţile de consiliere; 

• rezultatele şedinţelor de consiliere au fost foarte bune; 
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• este un model, o persoană de succes, care oferă clienţilor sugestii, soluţii, tehnici. 

Competenţe interpersonale 

• este o persoană deschisă spre comunicare, căreia i se poate adresa orice întrebare 

referitoare la consiliere; 

• este o persoană empatică, uşor de contactat, care ascultă şi înţelege clienţii. 

Competenţe specializate de consilierea carierei 

• acordă sprijin în recunoaşterea propriilor calităţi, interese, trăsături de 

personalitate şi îmbunătăţirea punctelor slabe, în vederea orientării profesionale 

adecvate; 

• ajută studentul în alegerea profesiei viitoare, corespunzătoare trăsăturilor de 

personalitate, facilitând şi cunoaşterea de sine; 

• oferă sfaturi adecvate, în situaţii de indecizie. 

 

V.3. Analiza comparativă de competenţe cadru didactic-competenţe consilier al 

carierei 

 

Extargerea elementelor-sinteza 

Analizând modelele de competenţe ale consilierului remarcăm următoarele domenii mari 

în care consilierul trebuie să deţină competenţe pentru derulare unei activităţi la standarde 

de calitate: 

 

1. Domenii generale 

- Etica şi legislaţie 

- Teorie, cercetare, evaluare 

- Proiectare, implementare, evaluarea activităţii 

- Facilitarea învăţării individuale şi de grup 

- Creşterea performanţelor clientului, monitorizarea performanţelor 

- Managementul informaţiilor 

- Managementul programelor şi serviciilor 

- Evaluare individuala şi de grup 
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- Comunicare, consultare, colaborare (colegii, clienţi, supervizori, instituţii conexe, 

familia, ONG, comunitatea) 

- Oferă supervizare şi recunoaşte necesitatea supervizării pentru propria persoana 

- Formare continuă.  

- Utilizare ICT, realizare de materiale online 

- Management instituţional 

- Atragerea resurselor 

- Competenţe de management al timpului, 

- Competenţe de management la stress-ului şi frustrării, 

- Autocunoaşterea şi conştientizarea propriilor capacităţi şi limite. 

- Activitate ştiinţifică 

- Munca în echipa  

- Multiculturalitate 

 

2. Domenii specifice consilierii şi orientării carierei 

- Planificarea, dezvoltarea şi managementul carierei clienţilor 

- Cunoaşterea strategiilor de căutare a unui loc de muncă 

- Informare cu privire la domeniile educaţiei, formare, piaţa muncii 

- Cunoştinţe despre resurse de informare 

- Orientare educaţională 

- Consiliere individuală şi de grup, facilitare a grupurilor 

- Evaluare a nevoilor clienţilor şi trimitere spre alte servicii. 

- Culegerea, organizarea şi înregistrarea informaţiilor, fi şe ale elevilor 

- Dezvoltare a oportunităţilor de muncă pentru clienţi. 

- Intervenţii în situaţii de criza 

- Analiza ulterioară a sesiunii de consiliere 

- Activităţi de sporire a vizibilităţii serviciilor 

- Asistarea părinţilor 

- Asistarea cadrelor didactice 

- Testare psihologica  

- Plasare 
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Elementele-sinteză le-am structurat pe modelul standardului ocupaţional românesc al 

cadrului didactic (domenii şi unităti de competenţă) pentru a facilita realizarea analizei 

comparative a competenţelor cadrului didactic-competenţele consilierului carierei: 

Cadru didactic Consilier al carierei 

Domenii de 

competenţă 

Unitaţi de 

competenţă 

Domenii Unităţi de competenţă 

Comunicare Cadru didactic-elev 

între cadrele didactice 

Comunicare Consilier-elev 

Consilier-consilier 

 

Curriculum Dezvoltare de 

curriculum opţional 

Elaborarea proiectului 

didactic 

Elaborarea temelor 

transdisciplinare 

Programarea 

activităţilor de 

învăţare 

Utilizarea materialelor 

didactice 

Managementul 

programelor şi 

serviciilor 

Cunoştinţe din 

domeniile: etica, 

legislaţie, teorie, 

cercetare, evaluare 

Autocunoaştere şi 

conştientizarea propriilor 

capacităţi şi limite 

Managementul timpului, 

Managementul stress-

ului şi frustrării, 

Sporirea vizibilităţii 

serviciilor 

Atragerea resurselor 

Management 

instituţional 

 

 

Dezvoltare 

profesională 

Dezvoltare 

profesională 

Managementul 

carierei 

Planificarea carierei 

Managementul 

informaţiilor 

Strategii de căutare a 

unui loc de munca 
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Explorarea carierei 

Luarea deciziilor cu 

privire la carieră 

Dezvoltarea carierei 

Formare continuă 

Oferă supervizare şi 

recunoaşte necesitatea 

supervizării pentru 

propria persoană 

Activitate ştiinţifică 

 

Evaluare Elaborarea 

instrumentelor de 

evaluare 

Evaluarea 

cunoştinţelor elevului 

Evaluarea 

parametrilor psiho-

pedagogici 

Evaluare Elaborarea/cunoaşterea 

instrumentelor/metodelor 

de evaluare 

Evaluarea activităţii de 

consiliere individuală/de 

grup 

realizata de  

- consilier 

- client (individ/grup) 

Monitorizarea 

performanţelor 

clientului/grupului 

Analiza ulterioară a 

sesiunii de consiliere 

Trimiterea clientului spre 

alte servicii specializate 

 

Formarea elevilor Coordonarea 

activităţilor 

extracurriculare 

Consilierea şi 

orientarea 

elevilor 

Evaluarea nevoilor 

clientului/grupului 

Culegerea, organizarea şi 



 103

Dezvoltarea 

comportamentului 

social 

Organizarea activităţii 

de dezvoltare fizica a 

elevilor 

Organizarea activităţii 

de învăţare 

Organizarea 

activităţilor practice 

complementare 

procesului de 

transmitere a 

cunoştinţelor 

înregistrarea 

informaţiilor despre 

client 

 Proiectarea procesului 

de consiliere 

individuala/de grup sau a 

programului  

Derularea sesiunii de 

consiliere individuală/de 

grup sau a programului 

Facilitarea învăţării 

individuale şi de grup 

Creşterea performanţelor 

clientului  

Testare psihologica 

Intervenţie în situaţii de 

criza 

Mediere şi plasare 

 

Relaţia familie-şcoală-

comunitate 

Coordonarea 

activităţilor 

extraşcolare 

Implicarea familiei în 

activităţile formative-

educative 

Menţinerea relaţiei 

familie-unitate şcolara 

 

Relaţia familie-

şcoala-

comunitate 

Colaborarea consilier-

instituţii conexe 

Colaborarea, asistarea 

familiei/tutori 

Colaborarea consilier - 

ONG 

Colaborarea 

consilier-comunitate 

Managementul 

proiectelor 

  Învăţare 

permanentă 

Utilizarea TIC 

Multiculturalitate 
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Munca în echipa 

A învăţa să înveţi 

 

 

 

Prin compararea competenţelor profesorului de gimnaziu-liceu cu cele ale consilierului 

carierei, putem observa că: 

- standardul ocupaţional actual al profesorului de gimnaziu-liceu este preponderent 

centrat pe competenţe didactice (proiectare curriculum-evaluare); 

- evaluarea este unidirecţională (profesorul evaluează elevul) şi pune în evidenţă 

organizarea procesului de predare-învăţare în maniera tradiţională, centrare pe 

transmitere şi evaluare de cunoştinţe; 

- demersurile de evaluare psiho-pedagogică a elevului sunt timide şi incomplete, se 

referă numai la evaluarea parametrilor individuali ai elevilor, nu se pune accent pe 

necesitatea pregătirii elevilor pentru luarea unei decizii cu privire la traseul 

educaţional sau profesional, nici a pregătirii acestora pentru inserţia pe piaţa muncii; 

- dezvoltarea profesională a carului didactic se referă cu preponderenţă la cursurile de 

formare continuă în specializare şi prea puţin spre achiziţionarea competenţelor 

transferabile şi/sau deschiderea spre alte discipline; 

- dezvoltarea profesională nu include elemente de competenţă referitoare la activitatea 

ştiinţifică şi supervizarea colegială (“inspecţia” şi “noutăţile în domeniul de 

specializare” rămân principalul criteriu de alegere a cursurilor de formare continuă); 

- noţiunile de planificare, explorare, dezvoltare şi management al carierei nu sunt 

incluse în standardul ocupaţional al profesorilor; 

- formarea elevilor presupune din parte profesorului centrarea pe activităţi 

extracurriculare, de dezvoltare fizică, activităţi practice şi mai puţin activităţi de 

autocunoaştere, de dezvoltare a abilităţilor emoţionale, a învăţa să înveţi, sociale şi 

civice ale elevilor; 

- nu sunt luate în considerare în cadrul activităţilor extracurriculare proiectele şi 

programele care pot fi desfăşurate la nivelul unei clase/scoli, formulările fiind vagi şi 

generale. 
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Consideram necesar din aceasta perspectivă completarea standardului ocupaţional al 

profesorului de gimnaziu-liceu cu competenţe care să asigure nu doar calitatea 

activităţilor de predare-evaluare în cadrul orelor de specialitate, ci şi suport în derularea 

orei de Consiliere şi orientare (fosta oră de dirigenţie), în derularea unor activităţi şi 

programe non-formale - în colaborare cu părinţii, sectorul neguvernamental, comunitatea 

locala sau instituţii similare prin parteneriate în proiecte naţionale şi internaţionale. 

Completările propuse se regăsesc în capitolul XI: Propuneri pentru completarea 

standardului ocupaţional pentru profesorul gimnaziu-liceu şi au fost elaborate prin 

coroborarea datelor analizei de faţă cu date obtinute prin cercetarea cantitativă şi 

calitativă (chestionar şi focus-grup). 
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VI. METODOLOGIA CERCET ĂRII 

 

MOTIVAREA CERCETĂRII: 

În contextul evoluţiilor tehnologice şi schimbărilor economice, sociale rapide din 

societatea contemporană, dezvoltarea competenţelor constituie element esenţial al 

învăţării de-a lungul întregii vieţi. Pregătirea continuă a profesorilor nu cuprinde 

suficiente elemente de consiliere şi învăţare permanentă în baza cărora să desfăşoare 

activităţi eficiente cu elevii. Standardele ocupaţionale pentru profesori (COSA, 1999 

aflate în revizuire la comitetele sectoriale ale CNFPA) nu reflectă preocuparea 

profesorilor pentru pregătirea socio-profesională a elevilor, sub aspectul competenţelor 

necesare bunei integrări în viaţa activă ulterior absolvirii.  

 

SCOPUL CERCETĂRII: 

Ameliorarea inventarului de competenţe ale profesorilor pentru pregătirea elevilor în 

perspectiva învăţării permanente. 

   

OBIECTIVELE CERCETĂRII: 

• Analiza şi completarea inventarului de competenţe ale profesorului de gimnaziu, 

liceu şi SAM ca urmare a schimbării rolului profesorului în societatea 

contemporană. 

• Completarea standardului ocupaţional al profesorului de gimnaziu-liceu cu 

competenţele necesare în lucrul cu elevii, din perspectiva învăţării permanente. 

• Identificarea nevoilor de formare continuă ale profesorilor de gimnaziu, liceu şi 

SAM. 

• Analiza ofertelor de formare continuă la nivelul CCD-urilor pentru a vedea în ce 

măsură acestea includ teme privind învăţarea permanentă. 

• Conceperea unui program de formare a profesorilor în „noile” competenţe 

identificate, pentru care nu există o ofertă de formare continuă în cadrul CCD-

urilor. 
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• Propunerea unor măsuri/set de recomandări pentru: ameliorarea calităţii în 

activităţile de educaţie, formare continuă a profesorilor şi derularea activităţillor 

de educaţie permanentă cu elevii în cadrul învăţământului gimnazial, liceal şi 

SAM. 

 

IPOTEZELE CERCETĂRII: 

• Există diferenţe între cadrele didactice în ceea ce priveşte: opinia cu privire 

motivaţia pentru învăţare permanentă, gradul de participare la cursurile de 

formare continuă, competenţele achiziţionate şi competenţele pe care doresc să le 

dezvolte în domeniul învăţării permanente.  

• Standardul ocupaţional al cadrului didactic nu cuprinde competenţe din domeniile 

consiliere şi învăţare permanentă. 

• Ofertele de formare continuă a profesorilor nu includ suficiente teme de învăţare 

permanentă. 

METODOLOGIA CERCETĂRII: 

Metode şi tehnici de cercetare: 

• Studiul documentelor de specialitate 

• Ancheta pe bază de chestionar  

• Focus grup 

• Studiul de caz 

• Metoda statistică pentru analiza datelor 

    Grupuri ţintă: 

• Profesori gimnaziu-liceu-SAM din reţeaua şcolară a judeţelor pilot  

• Consilieri din centrele de asistenţă psihopedagogică 

RESURSE: 

• 6 cercetători din secţia CIP (dintre care 2 cercetători cu 

normă de 25% în realizarea lucrării de cercetare) 

• 1 colaborator - analiza statistică a datelor 

• 17 coordonatori CJAP din 17 judeţe ale ţării, 1 coordonator 

CRAEMB şi 7 consilieri şcolari – aplicarea în teren a chestionarelor 

• 6 computere, 2 imprimante, acces copiator, scanner, fax 
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VI.2. Designul cercetării 

VI.2.1 Etapele şi calendarul cercetării 
 

1. Analiza istoricului şi contextului educaţiei permanente 

Pentru a prezenta istoricul  şi contextul dezvoltării conceptului de educaţie 

permanentă, s-au urmărit două dimensiuni: dimensiunea europeană şi dimensiunea 

naţională, prin eforturi focalizate pe: a. analiza documentelor de politici şi strategie la 

nivel european şi naţional; b. studiul literaturii de specialitate în domeniul educaţiei 

permanente; c. cercetări şi exemple de bune practici. Aceasta etapă s-a derulat în perioada 

ianuarie-septembrie 2008. 

 

2. Analiza abordărilor cu privire la conceptul de învăţare permanentă la nivel 

European  

S-a urmărit definirea conceptului de învăţare permanentă (lifelong learning), a celui de 

lifewide learning şi a competenţelor cheie (key competencies) stipulate în documentele 

de politici europene ca fiind “noile” competenţe de bază pe care elevii trebuie să şi le 

dezvolte pe parcursul învăţământului obligatoriu. Această etapă s-a realizat în perioada 

ianuarie-septembrie 2008. 

 

3. Analiza legislaţiei la nivel naţional în domeniul învăţării permanente 

Am considerat utilă recenzia celor mai importante iniţiative legislative la nivel 

naţional pentru a contura progresele înregistrate în România în acest domeniu. Spre 

deosebire de rapoartele naţionale privind implementarea obiectivelor Bologna în 

România, capitolul din această lucrare se focalizează strict pe problematica legislativa, 

fără a intra în detalii privind atingerea ţintelor propuse la nivel European şi fără a analiza 

indicatorii specifici. 

4. Analiza comparativă a standardului ocupaţional al profesorului de 

gimnaziu-liceu din România şi a celui similar din SUA 

Această etapă s-a realizat în perioada mai-septembrie 2008 şi a avut drept scop punerea în 

evidenţă a similitudinilor şi diferenţelor, a punctelor tari şi slabe ale fiecărui standard, cu 

intenţia de actualizare a standardului românesc pe baza concluziilor extrase. 
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5. Analiza diferitelor profiluri/standarde ale competenţelor consilierului 

realizate la nivel naţional sau internaţional 

Această etapă a avut drept scop identificarea acelor competenţe ale consilierului care sunt 

relevante şi pot fi încorporate în standardul ocupaţional al profesorului, din perspectiva 

activităţilor de învăţare permanentă pe care cadrul didactic trebuie să le desfăşoare cu 

elevii. Aceasta etapă s-a realizat în perioada mai-septembrie 2008. 

 

6. Elaborarea instrumentului pentru cercetarea de teren 

Culegerea datelor privind învăţarea permanentă şi educaţia şi formarea continuă a 

cadrelor didactice a făcut posibilă conturarea primului instrument al cercetării de teren: 

Chestionarul aplicat profesorilor (anexa 1). Aceasta etapă s-a realizat în perioada 

septembrie-octombrie 2008. 

 

7. Elaborarea grilei de focus grup 

Grila de focus grup a fost realizată pornind de la itemii chestionarului, în scopul de a 

aduce informaţii calitative cu privire la temele analizate în chestionar. Această etapă s-a 

realizat în perioada septembrie-octombrie 2008.   

 

8. Validarea chestionarului 

Etapele pregătitoare au constat în: stabilirea eşantionului la nivel naţional format din 

cadre didactice gimnaziu, licee şi SAM; elaborarea instructajului pentru colaboratorii 

care vor aplica chestionarele în teren; realizarea instructajului cu 17 participanţi la 

Conferinţa Naţionala Euroguidance din octombrie 2008 (coordonatori ai centrelor 

judeţene de asistenta psihopedagogică şi consilieri şcolari); aplicarea chestionarului 

pentru cei 17 reprezentanţi ai reţelei naţionale de consiliere în scopul validării acestuia. 

În urma validării chestionarului, au fost modificate formulări ale întrebărilor (2), 

identificate şi corectate greşeli în scalele de răspuns pentru întrebări (2).  

 

9. Aplicarea chestionarului 
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S-a realizat în octombrie 2008 în 15 judeţe ale ţării, repartizate echilibrat în cele 8 regiuni 

de dezvoltare, pe un număr de 520 cadre didactice de nivel gimnazial, liceal şi SAM. 

 

10. Colectarea şi prelucrarea statistică a datelor culese prin chestionar 

Colectarea chestionarelor s-a realizat la nivel judeţean, de către fiecare coordonator 

judeţean al centrului de asistenţă psihopedagogică. Chestionarele au fost trimise către 

ISE/Departamentul de consiliere şi învăţare permanentă pentru introducerea datelor în 

bazale de date şi prelucrările ulterioare. 

Pe baza itemilor chestionarului, a fost dezvoltată o bază de date pentru introducerea 

informaţiilor culese. 

Răspunsurile la întrebările deschise au fost precodificate, realizându-se listele de coduri 

exhaustive şi apoi restrânse, iar codurile restrânse au fost ulterior introduse în baza de 

date. Introducerea în baza de date şi prelucrarea statistică s-a realizat în noiembrie 2008. 

 

11. Analiza şi interpretarea datelor statistice  

S-a realizat în funcţie de itemii chestionarului, grupaţi pe teme comune: 

- Itemul 1 – opinia cadrelor didactice cu privire la importanţa acordată învăţării 

permanente pentru propria dezvoltare personală şi profesională. 

- Itemii 3, 8, 9 – motivaţia profesorilor privind implicarea în cursuri de formare 

continuă, motivaţia de participare la activităţi de învăţare permanentă şi factorii 

care îi împiedică pe profesori să participe la activităţi de învăţare permanentă; 

- Itemii 2, 5 – nevoile de formare continuă şi cursurile de formare pe care cadrele 

didactice au declarat ca le-au urmat în perioada 2006-2008; 

- Itemii 4 şi 7 – competenţele de învăţare permanentă achiziţionate de cadrele 

didactice prin participarea la cursuri de formare continuă şi competenţele pe 

care doresc să şi le dezvolte în continuare; 

- Itemul 6 – competenţele dobândite de cadrele didactice prin implicarea în alte 

activităţi decât cele de formare continuă; 

- Itemul 10 – opinia cadrelor didactice cu privire la “noile” competenţe necesare 

cadrului didactic în societatea contemporană. 
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- Itemii 11, 12 – opinia cadrelor didactice cu privire la necesitatea dezvoltării 

competenţelor de învăţare permanentă la elevi şi cadrul cel mai propice pentru 

derularea activităţilor de învăţare permanentă cu elevii; 

- Itemul 13 – domeniile învăţării permanente dezvoltate elevilor cel mai bine de 

şcoala romanească; 

- Itemii 14, 15 –opiniile cadrelor didactice privind receptivitatea elevilor cu 

privire la învăţarea permanentă şi oportunităţile oferite de şcoala romanească 

pentru dezvoltarea acestor competenţe la elevi. 

Aceasta etapa s-a realizat în perioada noiembrie-decembrie 2008. 

 

12. Derularea focus grupurilor 

S-a realizat în decembrie 2008. Au fost derulate 2 focus grupuri cu un număr total de 16 

cadre didactice şi consilieri şcolari din Bucureşti şi judeţul Ilfov. 

 

13. Prelucrarea şi interpretarea datelor calitative culese cu ajutorul focus 

grupurilor 

Această etapă sa realizat în decembrie 2008. Rezultatele obţinute au contribuit la 

identificarea mai clară a completărilor care trebuie aduse standardului ocupaţional al 

profesorului de gimnaziu-liceu. 

 

14. Extragerea concluziilor cercetării şi formularea recomandărilor privind 

activităţile de învăţare permanentă cu elevii 

Această etapă sa realizat în decembrie 2008. 

 

15. Structurarea şi organizarea completărilor pentru standardul ocupaţional al 

profesorului de gimnaziu-liceu. 

Această etapă s-a realizat în decembrie 2008. Pe baza rezultatelor cercetării, au fost aduse 

completări standardului ocupaţional al profesorului de gimnaziu-liceu, în concordanţă cu 

noile competenţe pe care acesta trebuie să le deţină pentru a derula activităţi de învăţare 

permanentă cu elevii.  
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16. Elaborarea curriculum-ului de formare pentru cadrele didactice 

Această etapă s-a desfăşurat în decembrie 2008. Curriculum-ul de formare a fost 

dezvoltat pe baza „noilor” competenţe identificate şi propuse drept completări pentru 

standardul ocupaţional al cadrului didactic.  

 

VI.2.2. Metode şi instrumente de culegere a datelor 

În cercetarea de faţă au fost utilizate: 

- metode cantitative (ancheta pe bază de chestionar), 

- metode calitative (focus grupul, studiul de caz), 

- analiza comparativă a standardelor ocupaţionale şi modelelor de competenţe 

pentru cadrul didactic şi consilierul carierei, 

- analiza ofertelor de formare ale CCD (2006-2008), 

- studiul literaturii de specialitate şi a documentelor de politici la nivel 

naţional şi european în domeniul consilierii şi învăţării permanente. 

 

Structura chestionarului utilizat în cercetarea de teren 

 

Instructajul: a cuprins câteva date generale cu privire la titlul, durata şi scopul cercetării, 

precum şi la importanţa opiniilor exprimate pentru desprinderea unor concluzii pertinente 

ale cercetării şi conturarea rezultatelor finale. 

 

Itemii 

Chestionarul a cuprins un număr de 15 itemi, împărţiţi pe două secţiuni: 

- secţiunea 1: Implicarea personala a cadrelor didactice în activităţi de învăţare 

permanentă 

- secţiunea 2: Implicarea în activităţi pentru dezvoltarea competenţelor de 

învăţare permanentă la elevi. 

Întrebările chestionarului au fost construite variat: 

- 6 întrebări cu răspunsuri închise  

o alegerea unuia sau mai multor răspunsuri dintr-o lista dată: 5 întrebări; 

o acordarea unui punctaj note/calificativ pe o scala de la 1-5: 2 întrebări; 
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o ierarhizarea unor domenii date: 1 întrebare; 

- 7 întrebări cu răspunsuri deschise în care respondenţilor li s-a solicitat să 

prezinte: tipuri de cursuri de formare continuă urmate/pe care doresc să le 

urmeze, argumente, competenţe achiziţionate/pe care doresc să le achiziţioneze 

în viitor, motivaţii, factori frenatori. 

- 2 întrebări cu răspunsuri mixte. 

 

Conţinutul întrebărilor a fost direcţionat către obţinerea unor informaţii cu privire la: 

importanţa acordată învăţării permanente pentru dezvoltarea personală şi profesională, 

(item 1), cursurile de formare la care cadrele didactice au participat în ultimii 2 ani, 

motivaţia de participare la aceste cursuri precum şi cursurile la care doresc să se înscrie în 

viitor (itemi 2, 3, 5), competenţele obţinute în urma participării la cursurile de formare în 

perioada 2006-2008 (item 4), competenţe obţinute în afara cursurilor de formare şi 

competenţe pe care doresc să le dezvolte în viitor (item 6, 7), motivaţia de participare la 

activităţi de învăţare permanentă şi factorii care au împiedicat cadrele didactice să 

participe la activităţi de învăţare permanentă (itemii 8, 9), noile competenţe solicitate de 

profesia didactica pentru derularea activităţilor de învăţare permanentă cu elevii (item 

10), necesitatea dezvoltării la elevi a competenţelor de învăţare permanentă şi cadrul cel 

mai oportun pentru dezvoltarea acestora (itemi 11, 12), domeniile învăţării permanente pe 

care şcoala le dezvoltă în cea mai mare măsură (item 13), opiniile cu privire la 

receptivitatea elevilor de a se implica în activităţi de învăţare permanentă (item 14) şi 

oportunităţile pe care le oferă şcoala românească pentru dezvoltarea competenţelor de 

învăţare permanentă la elevi (item 15). 

 

Datele de identificare au grupat la finalul chestionarului informaţii referitoare la judeţul, 

oraşul, disciplina predată, funcţia ocupată, ciclul de predare, sexul şi vârsta 

respondenţilor. 
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VI.2.3. Cercetarea de teren 
 

1. Populaţia investigată şi eşantionarea  

Cercetarea a vizat 4 categorii de populaţie ţintă: profesorii de gimnaziu, profesorii de 

liceu, profesorii SAM şi consilierii şcolari, anul de referinţă fiind anul şcolar 2007-2008. 

Fiecare dintre categoriile de populaţii au fost luate în considerare ca bază de eşantionare, 

cercetarea realizându-se la nivelul a patru eşantioane distincte de cadre didactice. Selecţia 

eşantioanelor a urmărit o împrăştiere teritorială cât mai mare a subiecţilor, realizată prin 

derularea cercetării în judeţe din toate cele opt regiuni de dezvoltare.  

 

Pentru a investiga percepţia cadrelor didactice a fost chestionat un lot de 520 de 

persoane, din 17 judeţe repartizate în cele 8 regiuni de dezvoltare. 

Lotul de cadre didactice investigate prin cercetarea noastră poate fi caracterizat astfel:  

• 440 femei şi 80 bărbaţi; 

• 126 cadre didactice 22-29 ani, 208 cadre didactice 30-39 ani, 97 cadre didactice 

40-49 ani, 89 cadre didactice 50+ ani; 

• 304 profesori, 205 consilieri, 11 personal cu funcţii de conducere (CJAP, ISJ); 

• 169 cadre didactice nivel gimnazial, 216 nivel liceal, 124 SAM şi 11 reprezentanţi 

ai diferitelor instituţii  (CJAP, ISJ). 

 

Caracteristici ale eşantionului 

Judeţ Nr. cadre didactice Procent 
1= ARAD 2 0,4% 
2= BACĂU 36 6,9% 
3= BRĂILA  37 7,1% 
4= BRAŞOV 37 7,1% 
5= BUCUREŞTI 27 5,2% 
6= CARAŞ-SEVERIN 37 7,1% 
7= DÂMBOVIŢA 34 6,5% 
8= DOLJ 36 6,9% 
9= GALAŢI 48 9,2% 
10= HARGHITA 35 6,7% 
11= HUNEDOARA 34 6,5% 
12= IAŞI 26 5,0% 
13= MARAMUREŞ 14 2,7% 
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14= MEHEDINŢI 2 0,4% 
15= TIMIŞ 41 7,9% 
16= VÂLCEA  36 6,9% 
17= VASLUI  38 7,3% 
Total 520 100,0% 

Tabel 1: Distribuţia eşantionului pe judeţe  

 

Regiune Nr. cadre didactice Procent 

1= NE 63 12,1% 

2= SE 122 23,5% 

3= SUD 34 6,5% 

4= SV 74 14,2% 

5= V 114 21,9% 

6= NV 14 2,7% 

7= CENTRU 72 13,8% 

8= BUCUREŞTI 27 5,2% 

Total 520 100,0% 

Tabel 2: Distribuţia  eşantionului pe regiuni de dezvoltare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic 1: Distribuţia  eşantionului pe regiuni de dezvoltare (zone geo-economice) 

 

Nr. 
crt. 

Genul Nr. cadre didactice Procent 

1. Feminin 440 84,6% 

Distributia esantionului pe zone geo-economice

1; 12,1%

2; 23,5%

3; 6,5%
4; 14,2%

5; 21,9%

6; 2,7%

7; 13,8%

8; 5,2%
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2 Masculin 80 15,4% 
 Total 520 100,0% 

Tabel 3: Distribuţia eşantionului în funcţie de gen 

 

Nr. 
crt. 

Vârsta  Total Procent 

1. 22-29 ani 126 24,2% 
2 30-39 ani 208 40,0% 
3 40-49 ani 97 18,7% 
4 50+ ani 89 17,1% 
 Total 520 100,0% 

Tabel 4: Distribuţia eşantionului în funcţie de vârstă 

 

Nr. 
crt. 

Nivel educaţional Total Procent 

1. Gimnaziu 169 32,5% 
2 Liceu 216 41,5% 
3 SAM 124 23,8% 
4 Instituţii  11 2,1% 
 Total 520 100,0% 

Tabel 5: Distribuţia eşantionului în funcţie nivelul educaţional 

 

Nr. 
crt. 

Încadrare  Total Procent 

1. Profesor 304 58,5% 
2 Consilier 205 39,4% 
3 Pers.conducere 11 2,1% 
 Total 520 100,0% 

Tabel 6: Distribuţia eşantionului în funcţie de încadrare 

 

Nr. 
crt. 

Aria curricular ă Nr. cadre didactice Procent 

1 Limbă şi comunicare 67 12,9% 
2 Matematică şi ştiinţe ale naturii 69 13,3% 
3 Om şi societate 204 39,2% 
4 Arte 18 3,5% 
5 Educaţie fizică şi sport 22 4,2% 
6 Tehnologii 38 7,3% 
7 Consiliere şi orientare 78 15,0% 
 NonR 24 4,6% 
 Total 520 100,0% 



 117

Tabel 7: Distribuţia eşantionului în funcţie de aria curriculară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic 2: Distribuţia  eşantionului în funcţie de mediu, gen, nivel educaţional 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic 3: Distribuţia  eşantionului în funcţie de încadrare şi arie curriculară 
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Câteva precizări privind numărul de cadre didactice cărora li s-a aplicat chestionarul, în 

funcţie de diferite variabile ale cercetării: 

1. Judeţele ARAD şi MEHEDINŢI sunt reprezentate în tabelele de mai jos cu un număr 

redus de chestionare faţă de restul judeţelor. Acest fapt se explică prin neparticiparea 

acestor judeţe  la cercetarea de teren, chestionarele fiind completate numai de 

participanţii la conferinţa naţionala Euroguidance (momentul realizării instructajului 

pentru aplicarea chestionarelor în judeţe, aplicarea chestionarelor în teren fiind 

realizata ulterior de către fiecare participant la conferinţă). 

2. Numărul cadrelor didactice pentru arie curriculară Om şi societate este 

supradimensionat faţă de numărul cadrelor didactice din alte arii curriculare. Acest 

fapt este cauzat de includerea unei proporţii mari din eşantionul de consilieri şcolari 

în cadrul acestei arii curriculare, dată fiind obligaţia de catedră pe care aceştia o 

îndeplinesc, de regulă, prin ore de psihologie, educaţie civică sau logică. Numai o 

mică parte a eşantionului de consilierii şcolari (aceia care îndeplinesc cele 2 ore din 

obligaţia de catedra în cadrul orei de consiliere şi orientare (fosta oră de dirigenţie) 

sau în cadrul opţionalului de Consiliere şi orientare) a fost inclusă în cadrul ariei 

curriculare Consiliere şi orientare. De asemenea, au fost incluse în această arie 

curriculară cadrele didactice care s-au declarat diriginţi sau care au specificat explicit 

implicarea în derularea opţionalului de consiliere şi orientare. 

2. Variabilele cercetării 
 
Variabilele analizate în cadrul prezentei cercetări sunt:  

• Genul: F/M  

• Vârsta  – 4 categorii: 22-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani, 50+ ani 

• Nivel educaţional: gimnaziu, liceu, SAM, alte instituţii  (CJAP, ISJ) 

• Funcţia (încadrarea): profesor, consilier, personal funcţii de conducere 

• Arie curriculară – 7 arii curriculare: Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe 

ale naturii, Om şi societate, Arte, Educaţie fizică şi sport, Tehnologii, Consiliere 

şi orientare. 
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Trebuie precizat faptul că nu a fost luată în considerare variabila mediu urban/rural, 

chestionarele fiind aplicate numai cadrelor didactice din mediul urban. Aceasta poate fi 

considerată o limită a cercetării, datele culese şi implicit rezultatele neluând în 

considerare şi opinia cadrelor didactice din mediul rural şi fiind deci parţial 

reprezentative pentru întreaga populaţie de cadre didactice din România. 

3. Explicitarea modalităţii de prelucrare statistica a datelor 
 
Variabilele ordinale fac parte din categoria variabilelor calitative, dar spre deosebire de 

variabilele calitative nominale, care pot fi analizate doar pe baza tehnicilor specifice 

analizei de distribuţii (neparametrice), cele mai multe dintre ele, prin asimilarea lor unor 

variabile de tip cantitativ (scalar), permit o analiză mai profundă (utilizând tehnici 

parametrice).  

Asimilarea scalei cantitative la oricare tip de scală ordinală se realizează prin atribuirea 

unui punctaj, la un nivel apreciat de cercetător, fiecărei trepte de măsurare a scalei 

ordinale (punctajul atribuit este prezentat în tabelul respectiv). Un prim avantaj al acestui 

demers este cel oferit de operarea cu variabile cantitative (scoruri).  

Media prezentată în tabele reprezintă media ponderată între scorurile atribuite şi 

frecvenţele variantelor de răspuns. Printre avantajele oferite de acest demers, este cel al 

posibilităţii comparării mediilor rezultate. Compararea a două medii sau procente (în 

cazul variabilelor nominale) s-a realizat pe baza testului Z, care indică diferenţe 

semnificative pentru Z>1,96. 

 

4.Instituţii  şi resurse umane implicate 

În derularea cercetării de tern au fost implicaţi coordonatorii Centrelor Judeţe ne de 

Asistenta Psihopedagogica-CJAP din 17 judeţe  (AR, B, BC, BR, BV, CS, DB, DJ, GL, 

HD, HR, IS, MH, MM, VL, VS, TM).  

Coordonatorii CJAP participanţi la Conferinţa Naţională Euroguidance (octombrie 2008) 

au contribuit la validarea chestionarului şi aplicarea ulterioară în teren, conform 

Instructajului (Anexa 2). De asemenea, coordonatorii au centralizat, la nivel de judeţ, 

chestionarele aplicate, pe care le-au trimis apoi electronic sau prin poştă către 

Departamentul de Consiliere şi Învăţare Permanentă ISE Bucureşti. 
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VII. ROLUL PROFESORULUI în DEZVOLTAREA 
COMPETENŢELOR DE ÎNV ĂŢARE PERMANENTĂ LA ELEVI – 

REZULTATELE CERCET ĂRII DE TEREN 
 

VII.1. Motiva ţia profesorilor pentru învăţarea permanentă 
 

Itemul 1 

Care este importanţa pe care o acordaţi învăţării permanente pentru dezvoltarea 

dumneavoastră personală şi profesională? (acordaţi o notă de la 1 la 5, unde 1 - minim 

şi 5 - maxim ) 

 

Primul item al chestionarului a vizat importanţa pe care subiecţii o acorda învăţării 

permanente atât în ceea ce priveşte dezvoltarea personală cât şi în cea profesională. Ei 

erau invitaţi să bifeze pe o scală de la 1 la 5 (unde 1 era minimul, iar 5 maximul – deloc, 

mic, mediu, mare şi foarte mare) gradul în care o consideră importantă. 

Factorii luaţi în considerare au fost: 

a) genul: masculin, feminin 

b) vârsta: 20-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani şi peste 50 de ani 

c) nivelul de învăţământ la care activează: gimnaziu, liceu sau şcoală de arte şi 

meserii 

d) aria curriculară în care îşi desfăşoară activitatea: limbă şi comunicare, 

matematică şi ştiinţe, om şi societate, arte, educaţie fizică şi sport, tehnologii, 

consiliere şi orientare 

e) funcţia: profesor, consilier şcolar 
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Tabel 8. Importanta acordata învăţării permanente 
  
Se evidenţiază o proporţie covârşitoare de răspunsuri care indică un interes mare sau 

maxim pentru învăţarea permanentă indiferent de criteriul de analiză luat în considerare. 

Suma coloanelor 4 şi 5 este în fiecare caz peste 90%. Proporţiile cele mai mici de 

răspunsuri de tip maxim le întâlnim la populaţia masculină şi la cea a profesorilor de 

tehnologii – 57,9% şi 58,8%, dar ele sunt compensate de răspunsurile “în mare măsură”. 

Cea mai mare proporţie absolută de răspunsuri “în foarte mare măsură” se găseşte în 

cazul consilierilor şcolari (73,7%).  

Procentul celor care nu acordă importanţă învăţării permanente, sau o văd ca puţin 

importantă este foarte mic – între 0% şi 3,8% în funcţie de categoria pe care o avem în 

vedere. Nici cei care acordă o importanţă medie învăţării permanente nu constituie un 

procent ridicat (max. 5,6% în cazul profesorilor de arte). 

Explicaţia pentru aceste cifre cu siguranţă conţine o doză de dezirabilitate socială şi de 

formalism, dar ele ne arata totodată ca profesorii îşi asumă la nivel declarativ în cel mai 

înalt grad principiile pe care le propagă în rândul elevilor. 

     1 2 3 4 5 
Non 

raspuns 
 

Medie 

Sex Feminin 440 0,2% 0,0% 1,8% 25,5% 70,2% 2,3% 4,693 

  Masculin 80 2,5% 1,3% 2,5% 33,8% 58,8% 1,3% 4,468 
Vârsta 22-29 ani 126 0,0% 0,0% 4,0% 34,1% 60,3% 1,6% 4,573 
  30-39 ani 208 1,0% 0,5% 1,0% 24,0% 72,1% 1,4% 4,683 

  40-49 ani 97 0,0% 0,0% 2,1% 28,9% 67,0% 2,1% 4,663 
  50+ ani 89 1,1% 0,0% 1,1% 20,2% 73,0% 4,5% 4,718 
Nivel GIMAZIU 169 0,6% 0,6% 1,2% 27,2% 68,6% 1,8% 4,657 
  LICEU 216 0,5% 0,0% 1,9% 24,5% 71,8% 1,4% 4,695 

  S.A.M. 124 0,0% 0,0% 3,2% 31,5% 62,1% 3,2% 4,608 
Funcţie Profesor 304 0,7% 0,3% 3,0% 28,6% 64,5% 3,0% 4,607 
  Consilier scolar 205 0,5% 0,0% 0,5% 24,4% 73,7% 1,0% 4,724 

Arie Limbă şi comunicare 67 0,0% 0,0% 1,5% 23,9% 71,6% 3,0% 4,723 
  Matematică şi ştiinţe  69 0,0% 0,0% 2,9% 26,1% 69,6% 1,4% 4,676 
  Om şi societate 204 0,5% 0,5% 2,5% 27,0% 68,6% 1,0% 4,644 

  Arte 18 0,0% 0,0% 5,6% 27,8% 61,1% 5,6% 4,588 
  Educaţie fizică şi sport 22 0,0% 0,0% 0,0% 22,7% 72,7% 4,5% 4,762 
  Tehnologii 38 2,6% 0,0% 2,6% 34,2% 57,9% 2,6% 4,486 

  Consiliere şi orientare 78 1,3% 0,0% 0,0% 26,9% 70,5% 1,3% 4,675 
  NonRăspuns 24 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 66,7% 8,3% 4,727 
  Total 520 0,6% 0,2% 1,9% 26,7% 68,5% 2,1% 4,658 
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Mediile obţinute nu pun în evidenţă diferenţe semnificative din punct de vedere statistic 

între categoriile luate în considerare, ceea ce indica o populaţie omogenă în ceea ce 

priveşte oamenii care îndeplinesc funcţii didactice. Este posibilă o diferenţiere între 

personalul de conducere şi cel didactic activ, dar eşantionul nostru a inclus doar un număr 

de 11 cadre de conducere, ceea ce face ca orice statistică să fie slab predictivă în acest 

sens. 

Dorinţa de perfecţionare este susţinută de datele statistice de la itemul 2, unde se 

evidenţiază un procent de 94,8% de participanţi la cel puţin un curs de formare, media 

fiind de 2,8 cursuri pe fiecare respondent la cercetarea noastră. 

  

Item 3  

Enumeraţi cel puţin 3 argumente pentru care v-aţi înscris la cursurile de formare 

continuă: .......... 

 

Prin itemul numărul 3 am urmărit să identificăm categoriile de motive care i-au 

determinat pe respondenţi să urmeze cursurile de perfecţionare enumerate la itemul 

numărul 2, întrebarea fiind una deschisă. Pentru a fi înţelese pe deplin, rezultatele 

obţinute la acest item vor trebui comparate cu cele de la itemul 8, care ridica aceeaşi 

problema, înlăturând constrângerea de context. 

Categoriile de răspunsuri identificate au fost: 

a) dezvoltarea personală („acord un interes deosebit învăţării permanente pentru 

dezvoltarea mea personală”, „dezvoltare personală”, „postul ocupat solicită să 

te dezvolţi personal”) 

b) dezvoltarea carierei („obţinerea unui punctaj pentru fişele finale”, „dorinţa de 

a evolua profesional”, „punctaj în evaluare”, „îmbogăţirea nivelului de 

pregătire profesională”) 

c) obţinerea de cunoştinţe („acumularea de cunoştinţe noi”, „pentru a învăţa cât 

mai multe”, „actualizarea informaţiilor”, „cunoaşterea de noi conţinuturi” 

„dorinţa de a-mi completa cunoştinţele”) 
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d) obţinerea de abilităţi („perfecţionarea cu noi metode de lucru”, „dobândirea 

unor abilităţi de comunicare”, „necesitatea de a cunoaşte noi metode”, „învăţ 

să folosesc calculatorul” „pentru a descoperi alte competenţe”) 

e) contacte sociale („interacţiunea cu profesionişti din diverse domenii” 

„socializarea”, „adaptarea la schimbările sociale”, „lărgirea sferei relaţiilor 

interpersonale”, „spirit de echipă”) 

f) plăcerea de a cunoaşte („îmi place să fiu la curent cu noutăţile”, „curiozitate” 

„interes pentru cunoştinţe extracurriculare”, „deschiderea spre nou”, „dorinţa 

de a cunoaşte”) 

Distribuţia procentuală a răspunsurilor a fost următoarea: 

 
 

 
Item 3 

Nr. Crt. 
 

  

1 dezvoltare personală 158 32,0% 
2 dezvoltarea carierei 349 70,8% 
3 obţinerea de cunoştinţe 205 41,6% 
4 obţinerea de abilităţi 156 31,6% 
5 contacte sociale 57 11,6% 
6 plăcerea de a cunoaşte 113 22,9% 
 Total 493 100,0% 

Tabel 9. Motivaţia pentru a urma cursuri de formare 
 

Se observă accentul pus de toţi respondenţii pe dezvoltarea carierei (70,8%), fapt 

previzibil, în condiţiile în care cea mai mare parte a cursurilor (77,5%) se derulează prin 

instituţii de stat, iar dintre ele parte cea mai mare fiind de cursuri ce se desfăşoară prin 

CCD. Cu alte cuvinte sistemul cultivă perfecţionarea profesională prin oferta de cursuri, 

dar şi prin luarea în calcul a cursurilor la alcătuirea punctajelor pentru bonificaţii la 

salarizare şi transfer în cadrul sistemului. 

Plăcerea de a cunoaşte a fost un argument puternic pentru 22,9% din respondenţi ceea ce 

pare a indica proporţia personalului didactic care se angajează în programe de formare şi 

cursuri luând în considerare mai puţin constrângerile exercitate de sistem. 
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Faptul că un procent mai mare dintre cei chestionaţi indica obţinerea de cunoştinţe 

(41,6%) drept rezultat al cursurilor, decât cei care indica obţinerea de abilităţi (31,6%) ne 

indică o deschidere spre cunoaştere în sensul modelelor tradiţionale de învăţare, bazate pe 

transmiterea de informaţii mai degrabă decât de abilităţi. 

Dezvoltarea personală este indicată de aproape o treime dintre respondenţi ca argument 

pentru participarea la cursuri. Poate ar fi fost de aşteptat un procent mai ridicat de 

conştientizare al acestei nevoi ţinând cont ca avem de a face cu o populaţie înalt 

calificată, care are ca misiune implicită cultivarea acestei dorinţe pentru beneficiarii 

serviciilor lor.  

Un procent semnificativ (11,6%) dintre cadrele didactice folosesc participarea la cursuri 

şi formări în mod explicit pentru cultivarea relaţiilor interpersonale. Ocurenţa destul de 

frecventă acestui răspuns a constituit o uşoară surpriza, el nefiind aşteptat şi deci nici 

inclus iniţial în analiza, dar impunându-se în analiza retrospectivă. În interpretarea 

noastră nu am diferenţiat între căutarea de contacte de natură profesională (cu specialişti) 

şi cele intre egali. De multe ori aceasta dimensiune a formarii este neglijată, deşi 

potenţialul ei este unul considerabil în propagarea unor practici eficiente şi valoroase, 

care dobândesc sustenabilitate prin crearea de reţele sociale.  

 

Item 8  

Care este motivaţia dumneavoastră pentru a vă implica în activităţi de învăţare 

permanentă? Menţionaţi cel puţin două aspecte: 

 

Introducerea itemului 8 în chestionar a avut ca scop surprinderea motivaţiei în general 

pentru învăţarea permanentă, scoasă din contextul cursurilor de perfecţionare cum era 

cazul la itemul 3. Categoriile de clasificare au fost aceleaşi ca la itemul 3.  

  
 

 
Item 8 

Nr. crt. 
 

  

1 dezvoltare personală 214 41,2% 
2 dezvoltarea carierei 295 56,7% 
3 obţinerea de cunoştinţe 122 23,5% 
4 obţinerea de abilităţi 113 21,7% 
5 contacte sociale 33 6,3% 
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6 plăcerea de a cunoaşte 173 33,3% 
 Total 520 100,0% 

Tabel 10. Motivaţia pentru învăţarea permanentă 
 

Principala sursă de motivaţie ne apare a fi cea profesională, mai mult de jumătate dintre 

cei chestionaţi (56,7%) indicând-o în acest sens. Ea este urmată ca şi pondere a 

răspunsurilor de dezvoltarea personală (41,2%) şi plăcerea de a cunoaşte(33,3%).  

Sunt interesant de remarcat diferenţele care apar între răspunsurile la itemii 3 şi 8. Deşi 

profesia rămâne pe primul loc ca motivaţie diferenţa este una destul de mare în sens 

negativ, scăderi înregistrându-se şi în cazul obţinerii de cunoştinţe, de abilităţi şi 

contactelor sociale. Toate acestea sunt explicabile prin dispariţia efectelor cadrului social 

şi cele de dezirabilitate socială care erau implicite contextului de formare prin cursuri. În 

aceeaşi idee constatăm creşterea ponderii dezvoltării personale şi a plăcerii de a cunoaşte, 

ca efect a lipsei de constrângere a contextului. 

Cei chestionaţi nu mai par a fi la fel de conştienţi de potenţialul de socializare pe care îl 

are participarea la învăţarea permanentă, ponderea lor scăzând de la 11,6% la 6,3%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grafic 1.Comparatie intre motivatia de a invata în contextul cursurilor şi cea 
generala 

 
Tabel 11: Distribuţia  eşantionului în funcţie de motivatia avuta pentru participarea învăţarea 
permanentă: 
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Item 9  

Care sunt factorii care v-au împiedicat să vă implicaţi în activităţi de învăţare 

permanentă? Menţionaţi cel puţin doi factori: 

 

Problemele pe care le întâmpină cadrele didactice în dorinţa lor de a se perfecţiona 

continuu se împart în următoarele categorii: 

a) timp 

b) costuri ridicate 

c) nivel calitativ scăzut al cursurilor 

d) motive personale (motive de sănătate, probleme în familie, creşterea copiilor) 

 

1 lipsa timpului 236 45,4% 
2 costuri prea mari 226 43,5% 
3 nivel calitativ scăzut al cursului 58 11,2% 
4 motive personale 165 31,7% 
 Total 520 100% 

Tabel 12. Factorii de influenta negativa asupra învăţării permanente 
  

Costurile financiare prea mari şi programul prea încărcat sunt în egală măsură factori ce îi 

împiedică pe profesori şi consilieri să se angajeze în activităţi de învăţare permanentă. În 

ceea ce priveşte costurile, ele se referă aproape exclusiv la cursuri organizate în mediul 

privat. 

11,2% dintre respondenţi invocă nivelul calitativ scăzut al cursurilor ca motiv pentru 

neangajarea în demersul de învăţare. Este un procent semnificativ pentru a ridica 

problema ofertei de formare, dar nu unul care să ne îngrijoreze. Se remarcă şi faptul că 

majoritatea cursurilor urmate sunt de natură introductivă, în special pe teme de consiliere 

şi orientare, ceea ce face improbabilă nemulţumirea relativ la calitatea cursurilor. Ne 

aşteptam ca odată cu trecerea timpului nevoile şi aşteptările cadrelor didactice să se 

dezvolte – ele deja indicând o dorinţă de axare pe cursuri de specialitate în detrimentul 

celor de pedagogie  
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Aproape o treime dintre cei chestionaţi consideră că au existat motive de natură personală 

care i-au împiedicat să urmeze cursurile pe care şi le doreau. Cele mai frecvente fiind 

legate de starea de sănătate şi situaţia familială existentă într-un anumit moment. Ar fi 

interesant de urmărit evoluţia acestui procent pe o perioadă mai lungă de timp, pentru a 

vedea dacă în spatele lui se ascunde un mesaj de altă natură, cum ar fi o respingere 

subconştientă a activităţilor de formare. 

Motivaţia negativă care afectează participarea la cursuri pare în ansamblu a fi una care se 

încadrează în setul de aşteptări, neapărând niciun motiv care ar putea fi considerat 

simptomatic pentru altceva decât situaţia economică care îi obligă pe oameni să îşi ocupe 

timpul cu activităţi care să aducă venituri. Extrem de relevant pentru orice concluzie care 

s-ar putea trage din aceste date ar fi o analiza pe o perioada mai îndelungată a evoluţiei 

acestui factor. 

De asemenea, unele răspunsuri sugerau dorinţa oamenilor din judeţe  care nu au centre 

universitare de anvergură de a avea acces la cursuri relevante pentru ei mai aproape de 

casă . 

 

VII.2. Dezvoltarea competenţelor de învăţare permanentă la elevi 
 

Item 12  

 Competenţele de învăţare permanentă ale elevilor se pot dezvolta cel mai bine în cadrul 

(încercuiţi unul sau mai multe răspunsuri) : 

 
 

1 orei de specialitate 361 69,4% 
2 orei de consiliere 372 71,5% 
3 activităţilor extracurriculare 424 81,5% 
 Total 520 100,0% 

Tabel 13. Locul propice dobândirii de competenţe în învăţarea permanentă 
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Prin întrebarea numărul 12 s-a urmărit cartografierea spaţiului în care profesorii presupun 

că este cel mai oportun să se dezvolte competenţele de învăţare permanentă. Activităţile 

extracurriculare sunt favorizate de către toţi respondenţii, ca mediu de formare al 

acestora. Există o diferenţă statistică semnificativă (z=3,82) între ponderea răspunsului 

“ora de consiliere” şi “activităţi extracurriculare”, ceea ce ne face să credem că există o 

imagine pozitivă a acestora din urmă, ele fiind probabil considerate ca o posibilă soluţie 

la impasul actual. Atipici s-au dovedit a fi doar profesorii de arte, fapt explicabil prin 

eşantionul mic care reprezintă această categorie. 

 
    Specialitate Consiliere Extra. Specialit. Consiliere Extra. 

Sex Feminin 440 305 316 359 69,3% 71,8% 81,6% 
  Masculin 80 56 56 65 70,0% 70,0% 81,3% 
Vârsta 22-29 ani 126 87 83 103 69,0% 65,9% 81,7% 
  30-39 ani 208 148 155 172 71,2% 74,5% 82,7% 
  40-49 ani 97 70 71 81 72,2% 73,2% 83,5% 
  50+ ani 89 56 63 68 62,9% 70,8% 76,4% 
Nivel GIMAZIU 169 119 123 140 70,4% 72,8% 82,8% 
  LICEU 216 153 155 176 70,8% 71,8% 81,5% 
  S.A.M. 124 80 84 98 64,5% 67,7% 79,0% 
Funcţie Profesor 304 211 219 242 69,4% 72,0% 79,6% 
  Consilier şcolar 205 145 145 172 70,7% 70,7% 83,9% 
Arie Limbă şi comunicare 67 52 48 55 77,6% 71,6% 82,1% 
  Matematică şi ştiinţe  69 46 55 60 66,7% 79,7% 87,0% 
  Om şi societate 204 144 149 163 70,6% 73,0% 79,9% 
  Arte 18 13 7 12 72,2% 38,9% 66,7% 
  Educaţie fizică şi sport 22 14 18 18 63,6% 81,8% 81,8% 
  Tehnologii 38 25 28 31 65,8% 73,7% 81,6% 
  Consiliere şi orientare 78 49 50 63 62,8% 64,1% 80,8% 
  NonR 24 18 17 22 75,0% 70,8% 91,7% 
  Total 520 361 372 424 69,4% 71,5% 81,5% 

Tabel 14. Distribuţia  răspunsurilor la itemul 12 pe categorii de cadre didactice 
 

Cei mai rezervaţi în privinţa posibilităţii dezvoltării competenţelor de învăţare 

permanentă în cadrul orelor de specialitate sunt consilierii care predau un opţional de 

“consiliere şi orientare”. De asemenea ei sunt la fel de rezervaţi şi în privinţa orelor de 

consiliere, ceea ce ne poate indica fie o încredere scăzută în metodele pe care şcoala le 

propune, fie o înţelegere deficitară a ceea ce înseamnă învăţare permanentă. Caracteristici 

asemănătoare ca şi opţiuni întâlnim la profesorii care predau în cadrul SAM şi într-o 

anumită măsură la cei cu vârste între 20 şi 29 ani.  
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Faptul că respondenţii au indicat invariabil activităţile extracurriculare ca mijloc predilect 

pentru formarea de abilităţi de învăţare permanentă poate avea mai multe semnificaţii. Pe 

de o parte poate fi un indicator al insatisfacţiei obţinute prin metode tradiţionale de 

transmitere de informaţii, abilităţi şi valori, căutându-se soluţii într-o sferă care în acest 

moment este promiţătoare, dar slab dezvoltată. Pe de altă parte ar putea fi o anumită 

deresponsabilizare de actul de formare de competenţe de învăţare permanentă, în 

condiţiile în care şcoala românească tratează activităţile extracurriculare în cel mai bun 

caz drept acţiuni marginale procesului de învăţare. Indiferent care dintre cele două 

explicaţii acoperă mai bine aria de interes, este clar că din perspectiva tuturor cadrelor 

didactice soluţia ar consta în dezvoltarea acestui segment de activităţi. 

Ar fi interesant de urmărit într-un studiu viitor ce înţeleg mai exact cadrele didactice prin 

activităţi extracurriculare şi care este potenţialul lor concret în abilitarea elevilor în ceea 

ce priveşte competenţele de învăţare permanentă.  

La varianta de răspuns “altele” cel mai frecvent răspuns a fost “familia”, ceea ce este 

consistent cu modelul clasic învăţării ca o colaborare între şcoală şi familie. 

 

Item 13 

Ierarhizaţi domeniile consilierii /învăţării permanente necesare elevilor în viaţa activă pe 

care şcoala le dezvoltă în cea mai mare măsură. (5 - dezvoltată în cea mai mare măsură, 

1 - deloc dezvoltată): 

 

 
Nr. 
crt. 

Competenţă de învăţare permanentă 5 4 3 2 1 NonR 
 

media 
1. Autocunoaştere şi dezvoltare 

personală 16,2% 18,1% 16,9% 17,9% 22,3% 13,8% 3,133 
2 Comunicare, abilităţi sociale şi 

emoţionale 10,2% 19,4% 20,2% 21,9% 19,4% 14,0% 3,230 
3 Managementul învăţării 13,7% 19,4% 19,2% 19,8% 19,2% 13,8% 3,126 
4 Planificarea carierei 16,7% 20,2% 18,8% 19,6% 15,6% 14,2% 2,968 
5 Stil de viaţă 28,1% 14,8% 16,2% 11,7% 20,2% 14,2% 2,793 

Tabel 15. Ierarhizarea competenţelor dezvoltate de şcoala 
 

Itemul 13 a căutat să surprindă domeniile de competenţă pe care profesorii şi consilierii 

cred că şcoala le dezvoltă cel mai bine.  
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Se observă o relativă uniformitate în distribuţia răspunsurilor, ceea ce pare a indica o 

oarecare nehotărâre în ceea ce priveşte ierarhizarea lor la nivelul întregului corp 

profesoral. Sentimentul că o competenţa este mai bine sau mai slab dezvoltată ne apare a 

fi o funcţie ce ţine de opţiunea personală a fiecărui profesor, mai degrabă decât de alte 

condiţii cum ar fi vârsta, genul sau aria curriculară vizată Acest fenomen poate fi parţial 

explicat prin răspunsurile la întrebările 14 şi 15, care au ca principală concluzie o stare de 

ambiguitate şi ambivalenţă atât a elevilor cât şi a şcolii în capacitatea de a primi, 

respectiv de a forma competenţe de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Cel mai mare număr de răspunsuri de tipul „dezvoltată în cea mai mare măsură” a fost 

înregistrat în cazul stilului de viaţă. Această opţiune este una surprinzătoare ţinând cont 

de caracteristicile sistemului educaţional românesc, cunoscut pentru lipsa de sincronizare 

cu cerinţele societăţii contemporane. Alegerea pare a fi fost făcută în detrimentul 

celorlalte, mai bine definite şi pe care profesorilor le-a fost mai greu să le nominalizeze 

ca fiind dezvoltate de şcoala românească, opţiunea fiind una prin excludere. Cu toate 

acestea media generală a stilului de viaţă este cea mai mică, ceea ce este conform 

aşteptărilor noastre. 

O situaţie inversă se înregistrează în cazul abilităţilor de comunicare, sociale şi 

emoţionale care deşi întrunesc numărul cel mai mic număr de răspunsuri de tip 

„dezvoltată în cea mai mare măsură”, în ansamblu a fost opţiunea cu media cea mai mare. 

Considerăm că ne aflăm în faţa aceluiaşi joc al rezultatelor, locul ocupat fiind derivat din 

faptul că nu a atras nici respingerea, nici aprobarea respondenţilor. 

Managementul învăţării, autocunoaşterea şi planificarea carierei sunt considerate a fi 

dezvoltate într-o măsură medie de către şcoala românească. 

În lipsa unei măsuri de control - cum ar fi un studiu paralel pe elevi sau altă categorie de 

factori implicaţi în procesul de învăţământ - faţă de care să raportăm mediile obţinute ele 

oferă prea puţin din cheia dimensiunii competenţelor dezvoltate de şcoala românească. Ar 

fi fost utilă şi introducerea posibilităţii ca profesorii să nu bifeze unele răspunsuri sau 

chiar nici unul dintre ele. 

 

VII.3. Receptivitatea actualelor generaţii de elevi la tendinţa de a învăţa pe tot 
parcursul vieţii 
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Sondarea opiniilor cadrelor didactice respondente cu privire la gradul de receptivitate al 

elevilor faţă de tendinţa de învăţare pe tot parcursul vieţii a condus la o serie de rezultate 

care ne permit să facem câteva observaţii cantitative şi calitative în identificarea acestui 

aspect. Gradarea receptivităţii s-a realizat astfel: a. ”Foarte receptive”, e. ”Nu sunt deloc 

receptive”. 

  

Receptivitate Procente Media 
Foarte receptivi  2,3%  
Receptivi 19,2%  
Parţial receptivi 62,5% 2,940 
Nu sunt receptivi 11,3%  
Nu sunt deloc receptivi 3,3%  
Non-R 1,3%  
Tabelul 16. Gradul de receptivitate al elevilor faţă de LLL 
 
Un procent de 62,5% dintre cadrele didactice respondente consideră că elevii sunt parţial 

receptivi la tendinţa de a învăţa pe tot parcursul vieţii, la polul pozitiv fiind un mic 

procent (2,3%) care consideră că elevii sunt foarte receptivi iar a polul negativ (3,3%) îi 

văd pe elevi ca lipsiţi total de interes.  

 

Astfel că elevii pot fi sau nu receptivi, dar de ce se întâmplă aşa este punctul de interes 

din cadrul acestui item. Pe baza răspunsurilor obţinute am realizat o listă de coduri: 

 

Coduri Argumente Procente  
101 gradul crescut de receptivitate, motivaţie şi interes al 

elevilor 
10,0% 

102 gradul scăzut de receptivitate, motivaţie şi interes al elevilor 18,5% 
201 oportunităţile oferite de sistemul educaţional pentru 

dobândirea competenţelor LLL 
1,2% 

202 probleme legate de rolul şcolii în dobândirea competenţelor 
LLL de către elevi 

4,8% 

301 aspecte pozitive legate de informarea elevilor cu privire la 
LLL 

2,5% 

302 aspecte negative legate de informarea elevilor cu privire la 
LLL 

2,5% 

400 aspecte legate de contextul social în continuă schimbare; 3,8% 
501 aspecte pozitive legate de formarea în carieră, de găsirea 

unui loc de muncă şi nevoia de afirmare 
3,5% 
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502 aspecte negative legate de formarea în carieră, de găsirea 
unui loc de muncă şi nevoia de afirmare 

0,2% 

601 modelele promovate de familie şi/ sau societate 3,1% 
602 modelele negative promovate de familie şi/ sau societate 8,7% 
700 dorinţa de obţinerea a unui câştig rapid şi fără un prea mare 

efort 
3,7% 

800 altele 7,1% 
Tabelul 17. Argumentarea opiniilor referitoare la receptivitatea elevilor privind învăţarea 
permanentă 
 
Cadrele didactice consideră că la un nivel general, elevii au un grad crescut de 

receptivitate, motivaţie şi interes în ceea ce priveşte LLL, aşa cum reiese din interpretarea 

statistică, ce relevă că 10% dinte răspunsurile acordate subliniază acest aspect. La polul 

opus, un procent de 18,5% dintre răspunsuri evidenţiază faptul că în opinia profesorilor, 

elevii au atitudine negativă în acest sens. Această atitudine negativă se poate explica prin: 

lipsa de interes a elevilor, slaba motivaţie, gradul scăzut de conştientizare a importanţei 

LLL.  

O altă pereche de polarităţi relevă că un procent de 1,2% din răspunsurile subliniază 

oportunităţile oferite de sistemul educaţional pentru dobândirea competenţelor LLL, iar 

4,8% dintre răspunsuri evidenţiază probleme legate de rolul şcolii în dobândirea 

competenţelor LLL de către elevi cauzate de „metodele şi informaţiile depăşite”, pe 

faptul că „şcoala nu are suficientă deschidere spre societate”, „oferta educaţională nu este 

în acord cu nevoile prezente”.  

Aspectele pozitive şi negative în informarea elevilor cu privire la LLL, au obţinut acelaşi 

procentaj, o parte dintre cadrele didactice considerând că aceştia au la dispoziţie surse de 

informare, pot învăţa selectiv şi stabili priorităţi în învăţare, iar alţii nu (2,5%). 

Modelele negative promovate de familie şi societate sunt considerate a fi la baza slabei 

receptivităţi a elevilor faţă de LLL. 8,7% dintre răspunsuri subliniază acest aspect, 

profesorii afirmând că: „elevii nu au repere valorice”, „le lipsesc modelele”, „promovarea 

pe criterii non-valorice”.  

3,7% dintre răspunsuri relevă şi faptul că elevii doresc să o obţină o slujbă cât mai rapid, 

cu eforturi cât mai puţine şi care să le ofere un câştig imediat.  
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Toate aceste aspecte permit să înţelegem că în ansamblu slaba motivaţie şi receptivitate a 

elevilor sunt complexe şi că există serie de factori care le influenţează în sens pozitiv sau 

negativ.  

Graficul de mai jos ne permite să observăm modul în care sunt distribuie aceste 

răspunsuri. Un aspect interesant este acela legat de faptul că dorinţa elevilor de a obţine 

un câştig cât mai rapid este la acelaşi nivel cu dorinţa acestora de adaptare la o societate 

în schimbare, în opinia profesorilor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graficul 4 - Argumentarea opiniilor referitoare la receptivitatea elevilor privind învăţarea 

permanentă 

Un procentaj mare de răspunsuri corespund e categoriei „altele” (7,1%). 

 

VII.4. Oportunit ăţi de dezvoltare a competenţelor de învăţare permanentă, oferite 
de şcoala românească 
 

În ceea ce priveşte oportunităţile oferite de sistemul educaţional din România în 

dezvoltarea competenţelor LLL, un procent de 61, 5% dintre cadrele didactice 

respondente afirmă că, şcoala românească oferă parţial oportunităţi. Ca şi în cazul 

itemului anterior observăm tendinţa subiecţilor de a răspunde oferind fără a polariza 

răspunsul, este aleasă varianta de mijloc. 
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Categoria de răspunsuri „nu oferă deloc oportunităţi” şi non-răspunsurile întrunesc un 

procentaj foarte scăzut, 7,5% consideră că şcoala românească nu oferă oportunităţi, 4,4% 

consideră că oferă foarte multe oportunităţi şi 24% consideră că oferă multe oportunităţi. 

 

Receptivitate Procente Media 
Oferă foarte multe 
oportunităţi 

4,4% 
 

Oferă multe oportunităţi 24,0%  
Parţial oferă oportunităţi 61,5% 2,766 
Nu oferă oportunităţi 7,5%  
Nu oferă deloc oportunităţi 1,2%  
Non-R 1,3%  
Tabelul 18. Oportunităţile oferite de şcoala românească în dezvoltarea competenţelor 
LLL la elevi 
 
Pentru a avea o imagine mai complexă asupra relevanţei procentelor din tabelul de mai 

sus, cadrele didactice au fost rugate să ofere câteva motivaţii care să justifice răspunsul 

ales. Mai jos, în tabelul 4, putem observa procentajele obţinute pentru fiecare categorie de 

răspunsuri, iar în graficul 2, o ilustrare a acestora. 

 
Cod  Argumente Procente 
101 Aspecte generale pozitive la nivelul sistemului de învăţământ  16,3% 
102 Aspecte generale negative la nivelul sistemului de învăţământ 36,0% 
201 Curriculum este considerat a fi bun ţi profesorii desfăşoară  

activităţi extracurriculare 5,8% 
202 Curriculum este evaluat ca fiind slab şi cadrele didactice nu  

desfăşoară activităţi extracurriculare 10,4% 
301 Procesul de predare-învăţare este considerat a fi unul adecvat 5,2% 
302 Procesul de predare-învăţare este considerat a fi unul inadecvat 15,2% 
400 Lipsa motivaţiei la elevi 6,3% 
500 altele 7,5% 

Tabelul 19. Argumente şi motivaţii referitoare la oportunităţile oferite de dezvoltarea 
competenţelor LLL la elevi  
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Prima categorie de răspunsuri polarizate relevă faptul că 16,3% dintre răspunsuri ţin de 

aspecte le generale pozitive la nivelul sistemului de învăţământ şi 36% se încadrează în 

sfera aspectelor generale negative la nivelul sistemului de învăţământ. Similară este şi 

situaţia următoarelor categorii de răspunsuri, în care aspectele de ordin negativ referitoare 

la calitatea curriculumului este considerat a fi slabă, cu un procentaj de 10, 4% 

(comparativ cu doar 5,8%, deci aproape jumătate pentru aspectele pozitive) şi procesul de 

predare învăţare este considerat a fi unul inadecvat (15,2%).  

Sunt subliniate şi aspecte ce ţin de lipsa motivaţiei la elevi şi „altele”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graficul 5. Argumente şi motivaţii referitoare la oportunităţile oferite de dezvoltarea 
competenţelor LLL la elevi 
 
Aceste procentaje ce ţin de oportunităţile oferite de sistemul educaţional românesc, 

corelate cu cele obţinute prin argumentarea gradului de receptivitate al elevilor cu privire 

la învăţarea pe tot parcursul vieţii, ne permit să observăm că elevii sunt interesaţi şi 

motivaţi să participe atât timp cât şcoala este cea care se implică activ în acest demers şi 

de asemenea prin faptul că profesorii consideră că există o serie de probleme, fie ele la 

nivelul sistemului de învăţământ în general sau care ţin de aspecte specifice legate de 

curriculum sau de procesul de predare-învăţare şi care se reflectă în gradul de 

receptivitate al elevilor. 
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Putem concluziona de aici că o mare importanţă în a-i face pe elevi receptivi la nou şi în a 

dobândi competenţe de învăţare pe tot parcursul vieţii, presupune un efort din parte a 

şcolii de a se implica activ, de reorganizare a conţinuturilor şi a metodelor, a atitudinilor 

şi de promovare a valorilor pozitive. 

 

VII.5. Participarea la cursuri de formare în perioada 2006-2008 

 
Profesorii care au participat la cursuri de formare continuă în ultimii doi ani au 

absolvit în medie 2,84 cursuri indiferent de tipul cursului. Totalul cursanţilor care au 

absolvit cel puţin un curs este de 493 (reprezentând 94,8%). În medie, cursurile cele mai 

frecventate de cadrele didactice sunt cele de consiliere şi asistenţă psihopedagogică 

(22,1%), acestea însumează aproximativ 6000 de cursuri desfăşurate anual cu participarea 

a 2977 formatori. Numai în cadrul programului naţional de formare pentru aria 

curriculară Consiliere şi Orientare (Neacşu, 2008) au fost instruite 161499 de cadre 

didactice, din care 97998 provenind din mediul urban şi 63501 din mediul rural. Durata 

cursurilor a variat de la 24 de ore (în 32 de judeţe), 24 de ore, cât şi 8, 18, 40, 42 (în patru 

judeţe) şi respectiv 8, 12, 20 şi 25 de ore (în cinci judeţe). 

Conform Raportului MECT asupra Programului de formare pentru Aria curriculară 

Consiliere şi orientare, principalele nevoi de formare identificate prin chestionarea 

cursanţilor de către formatori sunt (Neacşu, 2008):  

- sporirea numărului de ore de formare, dat fiind volumul mare de informaţii primit; 

- oferirea de modele de proiecte didactice pentru orele de consiliere şi orientare; 

- un număr sporit de exerciţii de energizare, de captare a atenţiei elevilor;  

- metode interactive şi participative de organizare a activităţilor cursului; 

- existenţa permanentă a posibilităţii de înscriere la acest curs pentru cadrele didactice 

debutante, sau cele care au revenit în activitate în urma concediului pentru îngrijire copil, 

pentru educatorii de nivel preşcolar şi pentru profesori din instituţii conexe - cluburi 

sportive, scoli de muzică, cluburile copiilor; 

- parcurgerea acestor cursuri de formare pentru implementarea noii programe de 

consiliere şi orientare de către toate cadrele didactice, nu numai de acelea care au 

calitatea de diriginţi;  
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- dezvoltarea unui ghid, îndrumător practic pentru cadrele didactice debutante (şi nu 

numai) cu metode şi tehnici moderne de lucru în abordarea conţinuturilor; 

- desfăşurarea unor cursuri aprofundate pentru fiecare modul din programa de 

consiliere şi orientare, cu elaborarea unor materiale auxiliare/suport care să vina în 

sprijinul profesorilor diriginţi; 

- dezvoltarea la cadrele didactice a unor competenţe specifice pentru desfăşurarea 

unei activităţi eficiente şi atractive cu elevii pe aria curriculară Consiliere şi orientare; 

- reluarea activităţii de formare pe componenta de didactica aplicată, prima etapa 

fiind de iniţiere; 

- monitorizarea activităţii concrete la clasa, prin instituirea unui corp de supervizori 

(mentori) la nivel de judeţ, repartizaţi pe zone (pot fi utilizaţi ca resursă profesorii 

psihologi şi psihopedagogi din cabinetele de asistenţă psihopedagogică); 

- organizarea unor activităţi de autocunoaştere şi dezvoltare personală pentru cadrele 

didactice. 
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În ordinea frecvenţei participării urmează cursurile pe discipline (21,5%). La o mică 

diferenţă procentuală se află cursurile de managementul proiectelor educaţionale (17,1%) 

şi de utilizarea TIC (16%). Doar 5% dintre profesori de alte specialităţi decât cei de limbi 

străine au participat în ultimii doi ani la cursuri de limbi străine. Marea majoritate a 

acestor profesori (94,8%) au încheiat cu succes cursurile până la data chestionării. 

Din totalul populaţiei investigate 3,8% persoane de sex masculin nu au urmat cursuri de 

formare în ultimii doi ani, şi 5,5% din cele de sex feminin. Diferenţa nu indică diferenţe 

de gen de vreme ce eşantionul este format din 84,6% de sex feminin şi 15,4% de sex 

masculin. Acest fapt, poate fi determinat de completarea în anii anteriori a numărului 

minimal de 90 de credite profesionale transferabile, care sunt obligatorii la fiecare 5 ani, 

dar ar indica în acest caz o abordare nesistematică şi extrinseci a pregătirii continue. 

Faptul poate fi cauzat şi de includerea în eşantion a profesorilor debutanţi pentru care 

interpretarea poate fi realizată doar la nivel de intenţii pentru viitor. 

Constatăm că ierarhia frecvenţei participării pe diferite domenii rămâne aceeaşi la ambele 

sexe, iar cele mai multe cursuri au fost absolvite în cadrul domeniului consilierii şi 

pregătirii psihopedagogice, urmate la mică distanţă de cursurile de pregătire în 

specialitatea predată, procentele la participanţii bărbaţi fiind în ambele cazuri uşor 

superioare celor la femei. Singurele domenii unde întâlnim procente mai mari la cadrele 

didactice de sex feminin sunt managementul proiectelor şi alte cursuri. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Grafic 6. Distribuţia răspunsurilor pe gen şi mediu 
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Din totalul de 495 de profesori din mediul urban investigaţi doar 16% nu au urmat în 

ultimii doi ani cursuri de formare. Numărul participanţii la investigaţie din mediul rural 

este prea mic pentru a putea identifica statistic gradul de participare la formarea continuă 

în mediul rural. 

Analizând pe grupe de vârstă se remarcă faptul că cel mai mare grup se încadrează în 

limita de vârstă 30-39 ani, urmată de grupa de 22-29 ani, apoi 40-49, cei mai puţini 

găsindu-se în intervalul de vârstă de peste 50 de ani. În prima grupă de vârstă (22-29) se 

află şi cel mai mare procent (7,9%) al profesorilor care nu au urmat în ultimii doi ani 

cursuri de formare continuă, fapt ce poate fi cauzat şi de includerea în eşantion a 

profesorilor debutanţi, altfel acest fapt poate indica interesul mai scăzut al noi veniţilor în 

sistem care sunt încă indecişi privitor la urmarea unei cariere didactice. Procentul de 

5,3% al respondenţilor din intervalul de vârstă 30-39 ani care nu au participat la cursuri 

de formare în ultimii doi ani ar fi în acest sens mai îngrijorător, indicând o abordare 

nesistematică a pregătirii continue, sau chiar dificultăţi în acumularea celor 90 de credite 

periodice obligatorii. Cel mai înalt grad de „conştiinciozitate” în privinţa pregătirii 

continue îl întâlnim la profesorii cu vârste cuprinse între 40 şi 49 de ani care au urmat 

cursuri de perfecţionare în proporţie de aproximativ 97%. 

Se constată că ierarhia frecvenţei de participare pe cele şase domenii majore rămâne 

constantă între diferitele categorii de vârstă, iar diferenţele între grupe de vârstă nu sunt 

considerabile, ele oscilând la intervale mici de doar câteva puncte, singurul domeniu unde 

constatăm o diferenţă de 6 puncte procentuale fiind consilierea şi psihopedagogia, unde 

participarea de 42,5% pentru prima grupă de vârstă este contrabalansată de o participare 

de 36,8% pentru cea de-a doua categorie de vârstă (30-40 ani). 
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Grafic 7. Distribuţia răspunsurilor pe grupe de vârste 
 

Datele statistice nu indică diferenţe semnificative (0,9%) în ce priveşte participarea la 

cursuri de formare continuă între diferite niveluri de învăţământ (gimnaziu – liceu/SAM), 

iar procentul neparticipării este identic pentru liceu/SAM (grad de participare de 94,4%). 

În învăţământul preuniversitar, nu se constată diferenţe majore între primele două cele 

mai frecventate domenii de perfecţionare, gradul de participare situându-se în între 35 şi 

40%. O diferenţă semnificativă se constată la consilierii din centrele de asistenţă şi din 

alte instituţii între pregătirea de specialitate care însumează 51,6% şi consiliere şi 

psihopedagogice 32,3%. În ce priveşte pregătirea în domeniul TIC observăm o incidenţă 

dublă a cursurilor de perfecţionare în rândul profesorilor de gimnaziu (14,9%) faţă de cei 

de SAM (7,4%). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grafic 8. Distribuţia răspunsurilor pe tipuri de instituţii 
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Cel mai înalt grad de neparticipare (27,8%) la cursuri de formare îl întâlnim în rândul 

profesorilor care predau în aria curriculară arte. Acest fapt este un rezultat previzibil şi 

explicabil prin specificitatea domeniului care necesită lucrul în echipe mici şi adeseori o 

relaţie directă în cadrul comunităţilor de profesionişti sau între maestru-discipol. Acest 

domeniu este urmat ca grad de neparticipare (9,1%) de profesorii de educaţie fizică şi 

sport şi de profesorii de tehnologii (aproximativ 9%). Cel mai înalt grad de participare îl 

întâlnim la profesorii de matematică şi ştiinţe care au participat la cursuri de formare în 

proporţie de 98,6% şi de cei de la aria curriculară consiliere şi orientare (97,4%). Aceştia 

sunt urmaţi de profesorii ariei curriculare Limbă şi comunicare (95,5%) şi de cei ai ariei 

curriculare Om şi societate (95,1%). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grafic 9. Distribuţia răspunsurilor pe arii curriculare 
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care ridică un semn de întrebare îl reprezintă procentul mai scăzut al consilierilor (5,1%) 

care au participat la cursuri de managementul proiectelor faţă de cel al profesorilor de 

(7,2%). Desigur acest aspect se poate explica şi prin competenţe superioare ale 

consilierilor în managementul proiectelor educaţionale care să diminueze nevoia lor de 

formare pe această direcţie. 
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Grafic 10. Distribuţia răspunsurilor pe tipuri de încadrare/funcţie 

Din totalul cursurilor menţionate 77,5% au fost derulate prin intermediul unor instituţii 

formale ale statului (CCD, DPPD etc.), iar restul de 21,7% au fost oferite de furnizori 

privaţi de formare continuă. Nu mai puţin de 70,2% dintre acestea sunt acreditate, 

incidenţa cea mai mare a cursurilor acreditate pe domenii fiind în ordine următoarea: 

cursuri de TIC, cursurile de specialitate (72,6%), managementul proiectelor (68,1%), 

consiliere şi psihopedagogie(64,7%) şi cursurile de limbi străine (62,5). Dintre cele de 

stat cele mai multe au fost oferite în domeniul TIC (93,4%), urmate de cele de consiliere 

şi psihopedagogie în proporţie de (85,5%), managementul proiectelor (78,7%), cursurile 

de limbi străine (75%) şi cursuri de specialitate în doar 63,3% din cazuri, deşi acest nivel 

cel mai scăzut poate indica de asemenea lipsa nevoii de formare pe această direcţie. 

 

    
Propriet

ate     
Acredita

re       

Curs 
Tota

l stat privat NonR Da Nu NonR Durata 
C-1 8 75,0% 25,0% 0,0% 62,5% 37,5% 0,0% 1,125 
C-2 181 93,4% 6,6% 0,0% 89,0% 9,4% 1,7% 1,453 
C-3 551 63,3% 35,8% 0,9% 72,6% 25,6% 1,8% 1,714 
C-4 580 85,5% 13,8% 0,7% 64,7% 34,3% 1,0% 1,263 
C-5 94 78,7% 19,1% 2,1% 68,1% 29,8% 2,1% 1,534 
C-6 64 81,3% 18,8% 0,0% 51,6% 48,4% 0,0% 1,082 
Total 1478 77,5% 21,7% 0,7% 70,2% 28,3% 1,4% 1,460 

Tabel 20. Distribuţia cursurilor pe tipuri de instituţie şi acreditare 
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VII.6. Nevoi de formare continuă ale cadrelor didactice 
 
Aproape jumătate dintre respondenţi (48,8%) au manifestat un interes categoric pentru 

participarea la cursuri de specialitate. Deşi consilierea şi pregătirea psihopedagogică au 

reieşit ca fiind categoria cu cea mai mare participare în ultimii doi ani, nevoia de formare 

în acest domeniu rămâne în continuare una semnificativă, respondenţii manifestându-şi în 

măsură destul de mare (30,8%) interesul pentru aceasta. Similar stau lucrurile şi cu oferta 

de formare în managementul proiectelor, unde spre deosebire de cei 8,2% care au 

absolvit un astfel de curs în ultimii doi ani, nu mai puţin de 14,2% dintre profesori 

intenţionează să parcurgă un astfel de curs în viitorul apropiat. Cererea de cursuri în 

domeniul TIC este exprimată de doar 11,5% dintre profesori, rămânând deschisă 

problema identificării direcţiei de formare (utilizare generală de aplicaţii Office, 

platforme online de învăţare sau strategii de integrare eficientă a TIC în procesul de 

predare-învăţare-evaluare). Deşi am constatat o participare destul de redusă la cursuri de 

limbi străine, profesorii au indicat totuşi în procent de 9,4% intenţia de a beneficia de 

astfel de cursuri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafic 11. Structura eşantionului - participare vs. nevoi de formare 
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- comunicarea în limbi străine (2,418); 

- spirit antreprenorial (2,084); 

- deschidere spre alte culturi şi spre creaţie artistică (1,856); 

- competenţe digitale (utilizare TIC) (1,515); 

- comunicarea în limba maternă (1,447); 

- dezvoltarea carierei (0,963); 

- capacitate de adaptare la schimbare (0,909); 

- competenţe interpersonale, sociale şi civice (0,829); 

- motivaţie, receptivitate la nou, inovare (0,776); 

- curiozitate, interes pentru cunoaştere (0,644). 

Competenţele care au fost dezvoltate în foarte mare măsură prin programe alternative de 

învăţare sunt în ordine: competenţele de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie; 

comunicarea în limbi străine; spiritul antreprenorial; deschiderea spre alte culturi şi spre 

creaţia artistică. Iar cele care au fost menţionate de cele mai puţine ori ca fiind dezvoltate 

în foarte mare măsură sunt: curiozitatea şi interesul pentru cunoaştere, motivaţia şi 

receptivitatea la nou, inovarea şi capacitate de adaptare la schimbare. 

Iar cele care au fost menţionate de cele mai multe ori ca fiind dezvoltate în foarte mică 

măsură sau deloc sunt: curiozitate, interes pentru cunoaştere; motivaţie, receptivitate la 

nou, inovare; competenţe interpersonale, sociale şi civice; capacitate de adaptare la 

schimbare; dezvoltarea carierei; competenţa de a învăţa să înveţi. 
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Grafic 12. Distribuţia răspunsurilor pe tipuri de competenţe 
 
 

VII.8. Noi competenţe în cariera didactică în contextul dezvoltării societăţii 
cunoaşterii 
 
Competenţelor recomandate de profesori deşi nu lipsesc din obiectivele ofertelor actuale 

de formare, indică în continuare existenţa nevoii de formare pe aceste dimensiuni, cât şi 

aprofundarea lor. Competenţele menţionate sunt în ordine următoarele: 

- competenţe interpersonale, sociale şi civice (30,4%); 

- managementul proiectelor (17,7%); 

- capacitate de adaptare la schimbare (16,2%); 

- competenţe digitale (14,4%); 

- motivaţie, receptivitate la nou, inovare (13,1%); 

- dezvoltarea carierei (10,2%); 

- competenţe profesionale specifice (6,3%); 

- comunicarea în limba materna (6,3%); 

- comunicarea în limbi străine (5,2%); 

- curiozitate, interes pentru cunoaştere (5,2%); 

- competenţa de a învăţa să înveţi (4,8%); 

- deschidere spre alte culturi şi spre creaţie artistică (4,6%); 

- managementul clasei (2,9%); 

- spirit antreprenorial (2,7%); 

- formarea ca formator (1,9%); 

- competenţe de baza în matematică, ştiinţă şi tehnologie (0,2%). 
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Grafic 13. Distribuţia răspunsurilor pe competenţe necesare  
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VII.9. Competenţe dobândite şi competenţe pe care cadrele didactice doresc să şi le 

dezvolte în viitor 

 

Itemii 4 şi 7 ai chestionarului au vizat acelaşi aspect al învăţării permanente, 

competenţele de învăţare ale cadrelor didactice. Itemul 4 se referă la competenţele deja 

dobândite prin cursurile de formare la care au participat, iar itemul 7 la competenţele de 

învăţare permanentă pe care ar dori să şi le dezvolte în viitor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itemul 4: 
Precizaţi cel puţin 3 competenţe pe care consideraţi că le-aţi dezvoltat în 
urma cursurilor de formare continuă la care aţi participat în decursul 
ultimilor doi ani şcolari (2006-2008): 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 
Itemul 7: 
Ce competenţe de învăţare permanentă doriţi să vă dezvoltaţi în viitor? 
(bifaţi trei dintre acestea): 
 
Nr. 
crt. 

Competenţe de învăţare permanentă  

1. Comunicarea în limba maternă  
2. Comunicarea în limbi străine  
3. Competenţe digitale (utilizare TIC)  
4. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie  
5. Spirit antreprenorial  
6. Competenţe interpersonale, sociale şi civice  
7. Competenţa de a învăţa să înveţi  
8. Deschidere spre alte culturi şi spre creaţie artistică  
9. Dezvoltarea carierei  
10. Capacitate de adaptare la schimbare  
11. Motivaţie, receptivitate la nou, inovare  
12. Curiozitate, interes pentru cunoaştere  
13. Altele (specificaţi) .....................................  
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Din acest motiv considerăm util ca analiza şi interpretarea celor doi itemi să fie făcută 

împreună, în acest mod putându-se pune în evidenţă asemănări sau diferenţe 

semnificative. 

Itemul 4 este de tip deschis, invitând subiecţii să răspundă fără a oferi variante. Itemul 7 

este de tip închis, oferind 13 variante de răspuns, subiecţii trebuind să bifeze trei dintre 

acestea. 

Analiza itemului 4 a relevat faptul că multe dintre răspunsurile libere ale subiecţilor se 

înscriu în aceleaşi categorii ca şi răspunsurile sugerate de itemul 7. În plus faţă de cele 12 

competenţe menţionate la itemul 7, subiecţii au precizat alte patru competenţe pe care le-

au dobândit în urma cursurilor de formare continuă la care au participat: managementul 

clasei, formarea ca formator, managementul proiectelor şi competenţe profesionale 

specifice (tabelul 1). 

 
Nr. 
crt.  

Item 4 Item 7 

1 Comunicarea în limba maternă 100 20,3% 15 2,9% 
2 Comunicarea în limbi străine 25 5,1% 255 49,0% 
3 Competenţe digitale 122 24,7% 173 33,3% 

4 
Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi 
tehnologie 14 2,8% 41 7,9% 

5 Spirit antreprenorial 10 2,0% 151 29,0% 
6 Competenţe interpersonale, sociale şi civice 217 44,0% 132 25,4% 
7 Competenţa de a învăţa să înveţi 28 5,7% 74 14,2% 
8 Deschidere spre alte culturi şi spre creaţie artistică 9 1,8% 145 27,9% 
9 Dezvoltarea carierei 46 9,3% 170 32,7% 

10 Capacitate de adaptare la schimbare 42 8,5% 123 23,7% 
11 Motivaţie, receptivitate la nou, inovare 52 10,5% 115 22,1% 
12 Curiozitate, interes pentru cunoaştere 22 4,5% 92 17,7% 

      
13 Managementul clasei 34 6,9%   
14 Formarea ca formator 14 2,8%   
15 Managementul proiectelor 22 4,5%   
16 Competenţe profesionale specifice 198 40,2%   
 Total 493 100,0% 520 100,0% 

Tabel 21. Răspunsuri la itemii 4 (competenţe dobândite) şi 7 (competenţe dorite) – număr 

de răspunsuri şi procentaj din totalul răspunsurilor 

 

În ceea ce priveşte competenţele pe care subiecţii consideră că le-au dobândit în urma 

cursurilor de formare (itemul 4), se evidenţiază patru dintre acestea, cu un procentaj 

superior celorlalte: 
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- Competenţe interpersonale, sociale şi civice 

- Competenţe profesionale specifice 

- Competenţe digitale 

- Comunicarea în limba maternă 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Â 
 
 
Grafic 14 – Distribuţia eşantionului în funcţie de competenţele dobândite ca urmare a participării 
la curs 
 
În schimb, între competenţele pe care subiecţii afirmă că doresc să şi le dezvolte în viitor 

(itemul 7) se constată o variaţie mai mică, preferinţele respondenţilor îndreptându-se 

către o plajă mai largă de competenţe. Astfel, dacă ”comunicarea în limbi străine” este 

clar preferată, de către un procent de 49% dintre subiecţi, patru competenţe distincte 

înregistrează procentaje apropiate (competenţe digitale – 33,3%; dezvoltarea carierei – 

32,7%; spirit antreprenorial – 29%; deschidere spre alte culturi şi spre creaţie artistică – 

27,9% ), iar alte trei competenţe înregistrează procentaje asemănătoare (competenţe 

interpersonale, sociale şi civice – 25,4%; capacitate de adaptare la schimbare – 23,7%; 

motivaţie, receptivitate la nou, inovare – 22,1%). 
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Aceste rezultate pot indica deschiderea cadrelor didactice către dobândirea de competenţe 

de învăţare permanentă, interesul lor global în acest sens, dar şi o slabă diferenţiere între 

diferite tipuri de competenţe. Competenţele care nu au fost încă dezvoltate pot fi doar 

imaginate, proiectate, acest factor constituind o posibilă explicaţie a slabei diferenţieri 

între competenţele pe care cadrele didactice doresc să şi le dezvolte. Cu alte cuvinte, 

majoritatea par a fi importante, dar necunoscându-se ce presupun ele exact, nu se poate 

face o diferenţiere şi ierarhizare reală a lor. 

Dobândirea anumitor competenţe în trecut nu exclude dorinţa de dezvoltare a lor în viitor, 

cum este de exemplu cazul competenţelor digitale şi a competenţelor interpersonale, 

sociale şi civice. Cadrele didactice recunosc astfel caracterul de ”permanenţă” în 

formarea şi dezvoltarea acestui tip de competenţe. 

 

În graficul următor se poate observa relaţia dintre competenţele dobândite şi cele dorite, 

aşa cum reiese din analiza datelor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafic 15 – Distribuţia eşantionului în funcţie de competenţele dobândite/ dorite 
 
 

Distributia esantionului in functie de competentele:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

C
o

m
u

n
ic

a
re

a
în

 li
m

b
a

m
a

te
rn
ă

C
o

m
u

n
ic

a
re

a
în

 li
m

b
i s

tră
in

e

C
o

m
p

e
te

nţe
d

ig
ita

le

C
o

m
p

e
te

n
te

m
a

te
m

.,
st

iin
ta

, 
te

h
n

.

S
p

ir
it

a
n

tr
e

p
re

n
o

ri
a

l

C
o

m
p

e
te

nţe
so

ci
a

le
 şi

ci
vi

ce

A
 î

n
vă
ţa

 să
în

ve
ţi

A
lte

 c
u

ltu
ri

 şi
sp

re
 c

re
aţie

a
rt

is
tic
ă

D
e

zv
o

lta
re

a
ca

ri
e

re
i

A
d

a
p

ta
re

 la
sc

h
im

b
a

re

M
o

tiv
aţ

ie
,

re
ce

p
tiv

ita
te

la
 n

o
u

, 
in

o
va

re

In
te

re
s 

p
e

n
tr

u
cu

n
o

aş
te

re

Dobandite Dorite



 151

 

VIII.  OFERTE DE FORMARE CONTINU Ă A PERSONALULUI 

DIDACTIC PRIN CASELE CORPULUI DIDACTIC 

 

VIII.1. Aspecte generale 

 

Instituţia desemnată prin Legea învăţământului să asigure formarea continuă a 

profesorilor din învăţământul preuniversitar este Casa Corpului Didactic care 

funcţionează în subordinea inspectoratelor şcolare din fiecare judeţ. Acestea au ca 

obiectiv principal optimizarea activităţilor de formare continua şi a activităţilor cu 

caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învăţământul preuniversitar şi 

are următoarele atribuţii: 

- centru de resurse, inovaţie şi expertiză în formarea continuă a cadrelor didactice şi 

a managerilor educaţionali; 

- centru de informare, documentare şi consultanţă; 

- centru de iniţiere şi de organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale; 

- editarea şi difuzarea de publicaţii educaţionale; 

- consiliere în management educaţional; 

- centru metodologic pentru bibliotecari şi documentarişti 

- marketing educaţional; 

- bază de date pentru resursele umane cu statut de formator; 

- centru de organizare a activităţilor de loisir. 

Oferta de formare continuă se construieşte pe baza unor studii anuale de diagnoză a 

nevoii de formare în unităţile de învăţământ preuniversitar fiind structurată pe 

următoarele domenii: management educaţional, învăţământ preşcolar, învăţământ primar, 

limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe; om şi societate, tehnologia informaţiei şi 

comunicării; consiliere şi orientare şcolară, arte şi educaţie fizică, tehnologii. 

Oferta de formare a CCD Bucureşti, care deserveşte cel mai mare număr de cadre 

didactice, însumează în medie 70 de cursuri la care participă aproximativ 6000 de 

cursanţi anual. Ofertele celorlalte CCD-uri includ în medie un număr mai mic de cursuri. 
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Instituţia responsabilă cu asigurarea calităţii şi a diversităţii programelor de formare a 

personalului didactic, didactic auxiliar şi a personalului de conducere, îndrumare şi 

control din învăţământul preuniversitar prin acreditarea, monitorizarea şi evaluarea 

acestora este CNFP - Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul 

Preuniversitar care a fost înfiinţat în anul 2001. La nivel local evaluarea, monitorizarea şi 

consilierea activităţilor de formare continuă se realizează prin intermediul celor 16 centre 

regionale înfiinţate. 

Comisia Specializată de Acreditare a CNFP alocă credite profesionale transferabile în 

funcţie de categorie, tip şi durată, pentru fiecare program de formare continuă propus. 

Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar trebuie să acumuleze la intervale de 5 

ani, minimum 90 de credite profesionale transferabile.  

Prin parcurgerea programelor de formare continuă profesorii pot obţine fie Certificat de 

competenţe profesionale pentru cursurile finalizate cu acumularea a 90 de credite 

profesionale transferabile, fie cu Atestat de formare continuă pentru cursurile care 

însumează până la 60 de credite profesionale transferabile. 

De la înfiinţarea centrului naţional au fost acreditate 338 programe de formare, dintre 

care 68 pentru personalul de conducere, îndrumare şi control. Programe de formare 

continuă acreditate sunt oferite de 140 de furnizori, iar până în luna iunie 2007, s-au 

eliberat 40.500 de Atestate de formare continuă şi 6.975 de Certificate de competenţe 

profesionale. 

Pentru analiza ofertelor de formare din perspectiva competenţelor cheie am selectat câte 

două judeţe din fiecare regiune de dezvoltare. Acestea sunt: 1- Bucureşti-Ilfov; 2 - 

Centru: Harghita şi Sibiu; 3 - NE: Bacău şi Vaslui ;4 - NV: Cluj şi Maramureş; 5 - SE: 

Brăila şi Galaţi; 6 - SM: Dâmboviţa şi Prahova; 7 - SV: Dolj şi Vâlcea; 8 - V: Caraş-

Severin şi Timiş. Prezentăm în continuare rezultatele analizei realizate pe cele opt regiuni 

de dezvoltare a ofertelor de formare evidenţiază următoarele. Acestea sunt grupate pe 

domenii generale de formare, menţionând la fiecare tematicule întâlnite şi exemple de 

titluri de cursuri. 
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VIII.2. Domenii de formare prin cursurile CCD 

1. Competenţe generale de învăţare permanentă 

Doar foarte puţine CCD-uri includ cursuri dedicate special unor competenţe generale de 

învăţare permanentă precum a învăţa să fii, să înveţi, să devii. Astfel, întâlnim curs de 

Dezvoltarea abilităţilor de viaţă şi cursuri de Dezvoltarea competenţelor cheie pentru 

societatea bazată pe cunoaştere la Caraş Severin; şi curs de Forme de autoeducaţie 

pentru prevenirea stresului de inactivitate la copii şi adolescenţi la CCD Dâmboviţa. 

Altele, includ doar colateral aspecte de a învăţa să înveţi sau a învăţa să fii, majoritatea 

fiind dedicate temelor tradiţionale de perfecţionare în metodologie generală sau didactici 

de discipline. Acestea pot fi grupate după cum urmează: 

 

2. Dezvoltarea competenţelor de utilizare a TIC 

Aici găsim programe derulate la nivel naţional precum AEL (Asistent educaţional pentru 

liceu) sau Intel@Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii, cursuri de Folosirea noilor 

tehnologii în clasă / Soluţii e-learning / Utilizarea Internetului pentru susţinerea cursurilor 

online / Utilizarea creativă a TIC în predare şi învăţare, Iniţiere în utilizarea TIC (Excel, 

PP, HTML). Nu lipsesc desigur cursurile de specialitate adresate profesorilor de 

informatică despre programarea în diferite limbaje precum SQL/Oracle/Net-

Work/Autocad/Pascal sau modelarea de date, programarea web/vizuală sau cea orientată 

pe obiecte. Întâlnim şi cursuri de Iniţiere în elaborarea de soft educaţional, deşi nu avem 

informaţii în ce măsură acestea respectă exigenţele domeniului sau s-ar diferenţia de 

aplicaţiile comune IT realizate şi în cadrul altor cursuri. 

 

 

3. Consilierea carierei/psihopedagogie/comunicare 
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În această categorie de cursuri întâlnim:  

- teme asociate ariei curriculare Consiliere şi Orientare (Căi spre o consiliere de 

calitate/ Prevenirea dezadaptării şcolare/ Orientare şcolară şi profesională/ Şcoala 

diriginţilor/ Dezvoltare personală/ Stil de viaţă sănătos/ Educaţia pentru sănătate - 

mentală şi emoţională); 

- teme legate de educarea caracterului, a comportamentului, (Character first/ Etică şi 

morală) de prevenirea şi combaterea violenţei, a delincvenţei juvenile; 

- teme legate de protecţia copilului/ combaterea muncii copilului/ traficului de 

persoane; 

- teme teoretice şi practice de psihologie (factorii dezvoltării psihice la copil/ 

cunoaşterea şi autocunoaşterea personalităţii/ EREC - Educaţie raţional emotivă şi 

comportamentală; 

- comunicare şi abilităţi sociale/ comunicarea prin dezbateri/ leadership, parteneriat 

şcoală-comunitate; 

- prevenire HIV-SIDA/ antidrog/ antitutun; 

- strategii de educaţie non-formală/ educaţia/ responsabilitatea părinţilor pentru 

educaţia în familie; 

- cursuri despre educaţia de gen şi şanse egale; 

- educaţia rutieră/ prevenirea accidentelor rutiere. 

 

 

4. Activităţi extraşcolare/ cetăţenie democratică/ interculturalitate  
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- educaţie civică/ interculturală, cetăţenie democratică/ europeană, toleranţă/ 

voluntariat/ globalizare/ diversitate culturală/ drepturile omului, drepturile refugiaţilor/ 

rasism/ xenofobie/ antisemitism/ Strategii de dezvoltarea şcolilor cu elevi proveniţi din 

rândul minorităţilor naţionale, (ex. Originea romilor - teorii, legende, fapte / Project 

Citizen / Public achievement); 

- psihopedagogia timpului liber/ tehnica Origami/ organizarea activităţii educative 

în tabere şcolare/ activităţi didactice nonformale; 

- educaţia cultural artistică/ arta teatrală ca mijloc de educaţie artistică şi civică; 

- educaţie prin centrele de documentare şi informare – CDI, bibliotecă virtuală a 

patrimoniului european/ consiliere pentru inovaţie pedagogică în CDI; 

- educaţie ecologică/ protecţia mediului/ fenomenul încălzirii globale/ valoarea 

ştiinţifică şi turistică a patrimoniului naţional (Conduita ecologică a tinerilor pentru 

curăţenie şi mediu nepoluant/ Igienizare şi întreţinerea curăţeniei). 

 

5. Managementul programelor şi proiectelor educaţionale 
 

- unul dintre cele mai des întâlnite cursuri de formare continuă (un singur CCD din 

eşantion nu oferă curs în acest sens) este de conceperea, elaborarea şi managementul 

proiectelor, indiferent că ar fi vorba de cele europene sau din cadrul programului LLL, de 

cele din cadrul fondurilor structurale, sau a celor de dezvoltare şcolară); 

- cursurile de management instituţional/ educaţional/ al resurselor / al schimbării 

sunt cele care urmează ca frecvenţă în ofertele de formare, deşi majoritatea sunt la 

iniţiativă locală, fără a fi acreditate; 

- o altă direcţie importantă de formare o reprezintă asigurarea calităţii în educaţie în 

general sau în învăţământul profesional şi tehnic, în evaluarea competenţelor 

profesionale; 
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- dintre cele 16 centre selecţionate trei includ în oferta pe anul 2007-2008 cursuri 

acreditate de managementul clasei de elevi, iar alte patru includ cursuri neacreditate de 

managementul clasei. Doar un sfert dintre centrele selecţionate oferă cursuri de 

managementul conflictelor, toate fiind neacreditate. 

 

6. Metodologia procesului educaţional 
 

- proiectarea didactică, modele de abordare/adaptare curriculară a educaţiei, 

transdisciplinaritate/ activităţi intra, inter şi trans-curriculare; 

- adaptarea curriculumului la scopurile şi obiectivele pieţei muncii/ formarea 

formatorilor de competenţe profesionale/ educaţie economică şi antreprenorială; 

- metode moderne de predare/invăţare, lectură activă, gândire critică/laterală, 

metode şi strategii didactice activ-participative/ interactive, învăţarea prin cooperare/ 

tehnici de lucru în grup, învăţare bazată pe proiecte, tehnici de învăţare eficientă, 

utilizarea eficientă a mijloacelor de învăţământ, repere ale educaţiei moderne/noile 

educaţii/ rolul educatorului în contextul provocărilor societăţii contemporane; 

- Programul Naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice 

– DeCeE, evaluarea didactică/ metodico-ştiinţifică/ stimulativă/ psihopedagogică/ 

eficienţă/ metode alternative/ metode şi tehnici/ portofoliul ca instrument de evaluare, 

strategii naţionale, repere metodologice şi instrucţiuni în vederea desfăşurării tezelor cu 

subiect unic şi a examenului naţional de Bacalaureat; 

- educaţia/ predarea centrată pe elev (dezvoltarea competenţelor pentru ...), 

individualizarea educaţiei, curriculum/ instruirea diferenţiată şi personalizată, inteligenţe 

multiple/ inteligenţa emoţională; 

- creativitatea în procesul didactic, metode şi tehnici de stimularea creativităţii/ 

strategii activ-creative; 

- alternative educaţionale (Step by Step, Waldorf, Freinet), diversitate în CDŞ. 
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7. Didactica de specialitate 
 

- curs de formare pentru învăţători/ educatori/ aspecte didactice ale generalizării 

grupei pregătitoare/ didactica disciplinelor şi opţionalelor din învăţământul primar/ 

preşcolar/ comunicare şi scriere creativă/ calitate şi diversitate în educaţia timpurie; 

- strategii educaţionale pentru didacticile de specialitate; Limba şi literatura 

română/ Dialoguri literare; Limba şi literatura engleză (Implementarea portofoliului 

european al limbilor şi cadrului European de referinţă); Limba şi literatura franceză/ 

utilizarea suporturilor audio-fonice; Limba Germană; Limba Spaniolă; Limba Rusă; 

Limba Italiană; Limba Rromani; Limba Croată; Psihologie/Sociologie; Matematica; 

Economie şi educaţie antreprenorială; Fizică (Experimente şi aplicaţii în predarea); 

Astronomie şi astrofizică; Chimie; Geografie; Biologie; Istorie (Ziua Holocaustului); 

Discipline tehnice; Religie (Educaţia religioasă în spaţiul comunităţii europene/ Şcoala şi 

biserica - factori de educaţie, între tradiţie şi actualitate); Educaţie fizică (Dans sportiv de 

performanţă); Educaţie artistică (Muzică vocală/ Dirijat coral/ Învaţă să vezi).  
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8. Intervenţii adaptate elevilor cu cerinţe speciale 
 

- didactică şi intervenţie terapeutică în şcoala specială, educaţia pentru copiii cu 

CES, copilul dificil, psihopedagogie specială, Programul A doua şansă, autism infantil, 

ADHD, Sindromul Down, dificultăţi de învăţare/ intervenţie specializată în corectarea 

tulburărilor de limbaj; 

- educaţia/practici incluzive/ integrarea adolescentului dificil/ şcoala incluzivă. 
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IX. REZULTATE ALE FOCUSS-GRUPURILOR 
 
 
Focus grupul a fost utilizat complementar ca tehnică de cercetare calitativă, care a vizat 

obţinerea unor date suplimentare de la alţi participanţi decât cei ai grupurilor ţintă 

implicaţi în completarea chestionarului. 

Sesiunea de focus grup a durat 1 ½ ore şi s-a desf[;urat cu participarea unui număr de 16 

profesori (8 consilieri şcolari şi 8 profesori diriginţi) din Bucureşti şi judeţul Ilfov. 

 

Obiective şi ipoteze de lucru 

După aplicarea chestionarului, s-a constatat necesitatea suplimentării/rafinării unor 

informaţii colectate prin răspunsuri la întrebări. 

Ghidul de interviu a adus în discuţie o serie de elemente de extindere a problematicii 

abordate prin chestionar (corelarea standardelor, modalităţi de dobândire a 

competenţelor-cheie, atitudinea respondenţilor în raport cu problematica investigată). 

Pe lângă suplimentul informativ, s-a presupus că mediul permisiv, atmosfera relaxată şi 

interacţiunea de grup vor permite o relevanţă sporită a percepţiilor, motivaţiilor, 

sentimentelor şi opiniilor liber exprimate. 

Dinamica grupului a favorizat studiul atitudinal şi formularea unor sugestii pentru 

interpretarea datelor cantitative culese în urma aplicării chestionarului. 

 

Aspecte de procedură 

Pentru optimizarea dezbaterii, au fost puse la dispoziţia grupului: Standardul Ocupaţional 

al profesorului de gimnaziu-liceu (COSA, Bucureşti, 1999), Standardele de pregătire 

profesională ale elevului la disciplinele de predare – penru grupul de profesori si 

Standardele consilierului IAEVG – pentru grupul de consilieri.  

Au fost consemnate cele mai importante opinii exprimate de către participanţi în cadrul 

dialogului iniţiat pe baza celor 10 itemi ai grilei de interviu precum şi pe maginea 

dezbaterilor privind standardele ocupaţionale. Unele completări ale participanţilor au fost 

primite şi ulterior, prin email. 
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Moderatorii apreciază interesul pentru subiectul dezbătut şi calitatea relaţiei de 

comunicare dintre membrii grupului. 

 

Etapele focuss grupului 

Fiecare item este corelat cu răspunsurile participanţilor, păstrându-se cât mai fidel 

caracterul de spontaneitate al mesajelor. 

 

ITEM 1: Ce vă sugerează termenul de învăţare pe tot parcursul / durata vieţii / 

educaţie permanentă? 

 

Respondenţii  dovedesc o înţelegere corectă dar limitativă a conţinutului conceptual. Ei 

surprind aspectul procesual şi temporal al conceptului, necesitatea impusă de dezvoltarea 

socială şi obligativitatea perfecţionării în plan profesional în strictă legătură cu creşterea 

veniturilor salariale.  

Nu se atinge nivelul profund al termenului, acela de filosofie de viaţă, de sistem de 

structuri care să construiască pe termen lung o cultură a învăţării permanente: 

„Un proces îndelungat de învăţare” (consilier, Bucureşti) 

„Acumulare de cunoştinţe, exersare de priceperi, chiar dacă uneori sunt şi obiceiuri 

nesănătoase” (profesor educaţie fizică, Ilfov) 

„În prezent, suntem obligaţi să învăţăm tot timpul, chiar şi de la copiii noştri” (profesor 

geografie, Bucureşti) 

„ O metodă de a face faţă schimbărilor sociale accelerate” (consilier, Bucureşti) 

„După ce am intrat în UE, am împrumutat de la ei acest stil de a învăţa până la bătrâneţe” 

(profesor matematică, Pantelimon, Ilfov) 

„ În profesia noastră ni se impune să promovăm, să ne luăm gradele didactice pentru a 

progresa financiar” (profesor tehnologii, Brăneşti, Ilfov) 

„Nu-i putem învăţa pe elevii noştri lucruri noi, dacă nu le învăţăm noi mai întâi” 

(consilier, Bucureşti) 

 

ITEM 2: Care este importanţa pe care o acordaţi învăţării permanente pentru 

dezvoltarea Dvs. personală şi profesională? Argumentaţi. 
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Toţi respondenţii au recunoscut manifest sau mutual rolul covârşitor al învăţării pentru 

dezvoltarea lor pe termen lung. Diferă însă gradul de interes şi pârghiile motivaţionale 

(intrinseci sau extrinseci) care-i determină să se implice: 

 

„Postul mă solicită să mă pregătesc permanent” ( profesor matematică, Ilfov) 

„Vreau să fiu mereu la curent cu noutăţile în specialitate” (consilier, Bucureşti) 

„Sunt determinată de relaţia cu elevii şi colegii...Trebuie să rezolv cazurile lor, să-i 

îndrum în carieră şi deci să evoluez şi eu” (consilier, Bucureşti) 

„Îmi place să acumulez cunoştinţe şi aflu mereu lucruri noi” (Profesor limbi străine, 

Bucureşti) 

„Ştiţi, eu călătoresc mult, cunosc oameni, noi regiuni, câştig astfel experienţă în 

specialitate...” ( profesor geografie, Brăneşti, Ilfov) 

„Pentru a obţine credite, trebuie să acumulăm puncte şi de aceea, chiar dacă nu am timp, 

mă înscriu la cât mai multe formări...” (profesor tehnologii, Pantelimon, Ilfov) 

„Doresc să-mi perfectez cunoştinţele de limbă” (profesor limbi străine, Ilfov). 

 

 

ITEM 3: Ce conţinuturi ar fi mai utile / interesante pentru cursur ile de formare 

continuă a cadrelor didactice?” 

 

La acest item, nu numai consilierii, dar şi ceilalţi profesori şi-au manifestat dorinţa de a 

se organiza cursuri de consiliere / orientare şi cursuri de psihopedagogie. 

„ Noi suntem şi diriginţi şi de multe ori nu ştim să rezolvăm problemele de creştere ale 

elevilor...ei au crize de personalitate, stări agresive sau depresive, sunt la o vârstă 

dificil ă...” (Profesor educaţie fizică, Ilfov) 

„De multe ori, trebuie să cooperăm cu părinţii atunci când se află în conflict cu copiii, să 

ştim să oferim soluţii de împăcare...” (consilier, Bucureşti) 
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Cursurile de didactica specialităţii şi de managementul proiectelor ocupă de asemenea un 

loc preferenţial în ierarhie, urmate de cele de utilizarea calculatorului şi de dezvoltarea 

competenţelor digitale: 

„ Mi-aş dori să pot învăţa să aplic pentru proiecte internaţionale, acum sunt atâtea 

oportunităţi, deci să ştiu să coordonez astfel de proiecte...” (consilier, Bucureşti) 

„Este necesară organizarea unor cursuri de TIC şi ECDL şi pentru noi, profesorii” 

(profesor limbi străine, Ilfov) 

„ Eu învăţ acum pe calculatorul fiului meu şi mă mai ajută el, dar ar trebui să urmez un 

curs sistematic mai performant în utilizarea calculatorului” (consilier, Bucureşti) 

 

De interes pentru tematica dezbătută au fost şi propunerile (cel puţin declarative) de a se 

organiza cursuri de educaţie permanentă, pentru dezvoltarea unor competenţe în acest 

domeniu: 

„ Dacă elevii noştri trebuie să-şi dezvolte competenţe de învăţare, de adaptare la nou, noi 

de ce nu am fi la rândul nostru instruiţi cum să-i învăţăm pe ei să trăiască în viitor?” 

(consilier, Bucureşti) 

 

 

ITEM 4: Ce competenţe consideraţi că aţi dobândit sau dezvoltat în urma cursurilor 

de formare continuă la care aţi participat (perioada 2006-2008)? 

 

Competenţele dobândite sunt direct dependente de cursurile la care respondenţii au 

participat: în domeniul specialităţii de bază, în TIC, competenţe menageriale 

(managementul şcolii sau al clasei), competenţe de comunicare, de interrelaţionare sau de 

consiliere.  

Este de remarcat că, fragmentar, se dezvoltă prin aceste cursuri unele din competenţele 

care intră în componenţa educaţiei permanente, dar nu sunt sistematic acoperite prin 

tematica acestor formări: 

 

„ Eu am cunoscut mulţi colegi noi, cu care ţin legătura şi cooperez pe specialitatea 

mea...” (profesor geografie, Ilfov) 
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„În urma cursului de managementul proiectelor, am aplicat şi mi s-a aprobat un proiect de 

mobilitate pentru elevii din liceu” (profesor matematică, Brăneşti, Ilfov) 

Am exersat metode interactive şi participative pe care le-am aplicat la orele de dirigenţie” 

(profesor limbi străine, Bucureşti) 

„Consilierea şi psihologia mi-au îmbogăţit capacitatea de a-mi înţelege familia, proprii 

copii” (consilier, Bucureşti) 

„M-au ajutat mult modelele de proiecte didactice pentru orele de dirigenţie şi exerciţiile 

de energizare” (profesor educaţie fizică, Ilfov) 

„Am avut posibilitatea să fac o vizită de studiu în Franţa, şi, ca profesor de geografie, 

sunt foarte multumit că am cunoscut locuri noi, o nouă cultură, am mai exersat şi 

limba...” (profesor de geografie, Ilfov). 

 

 

ITEM 5: În opinia Dvs., care ar putea fi competenţele-cheie ale domeniului învăţării 

şi educaţiei permanente care ar trebui inserate în cadrul standardului ocupaţional 

al profesorului? 

 

Au fost enumerate o serie de competenţe susceptibile de a fi inserate în viitorul standard 

ocupaţional: 

„ Fie că eşti profesor, fie că eşti şi diriginte dar mai ales ca şi consilier, cred că trebuie să 

ai competenţe de comunicare, de interelaţionare, de învăţare şi interes pentru cunoaştere” 

( consilier, Bucureşti) 

 

Alte competenţe care s-au desprins din discuţii:  

- Capacitate de adaptare la schimbare 

- Dezvoltarea carierei 

- Comunicare în limbi străine 

- Managementul clasei 

- Competenţe digitale 

- Spirit antreprenorial 

- Competenţe profesionale specifice 



 164

- Formare ca formator 

- Managementul clasei 

- Motivaţie, receptivitate a nou 

- Deschidere spre alte culturi şi spre creaţie artistică. 

 

ITEM 6: Consideraţi necesară dezvoltarea competenţelor de învăţare permanentă 

la elevi? 

 

Fiecare participant a afirmat necesitatea dezvoltării acestor capacităţi. Fie formal, fie din 

convingere, tot grupul s-a declarat de acord cu rezultatele benefice ale învăţăriila orice 

vârstă.  

Dar mai ales în cazul formării generaţiilor tinere, adulţii din viitor, s-a invocat 

argumentul avantajul de vârstă:  

„Se ştie că deprinderea de a învăţa , ca orice deprindere, este cu atât mai eficientă cu cât 

este formată mai de timpuriu, chiar din preşcolaritate:” (consilier, Bucureşti) 

 

 

ITEM 7: În ce mediu credeţi că se pot dezvolta cel mai bine competenţele de 

învăţare permanentă ale elevilor? 

 

Opinia exprimată în ansamblu ar fi aceea că mediul şcolar instituţionalizat ar fi cel mai 

indicat pentru motivarea şi formarea competenţelor de învăţare.  

Pe de altă parte, se recunoaşte contribuţia profitabilă a experienţelor acumulate indiferent 

de situaţia generatoare sau mediul de provenienţă (extraşcolar, comunitar, alternativ) pe 

căi nonformale, informale, spontane sau planificate, în familie, provenind de la prieteni 

sau covârstnici, din evenimente de viaţă cât mai diverse. 

„ Astăzi, copiii învaţă mult unii de la alţii, cu ajutorul calculatorului, de pe Internet, din 

media.” (profesor matematică, Bucureşti) 

„Învăţarea de la şcoală este deseori depăşită de sursele de educare din mediul extraşcolar 

, este masiv completată de familie prin meditaţii...” (profesor limba şi literatura română, 

Ilfov) 
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„Important este să le insuflăm elevilor dorinţa de a se autodepăşi şi a rezista într-o lume 

din ce în ce mai competitivă, în care informaţia înseamnă putere...” (consilier, Bucureşti) 

Indiferent unde şi cum se învaţă, ei trebuie să înveţe mereu. Dar este şi mai bine dacă vor 

fi orientaţi, ajutaţi...Cred că acest rol revine consilierului.” (consilier, Bucureşti) 

 

ITEM 8: Sunt actualele generaţii de elevi receptive la tendinţa de a învăţa pe tot 

parcursul vieţii? 

 

Această întrebare a fost preluată din cadrul chestionarului şi repetată în acest interviu 

întrucât informaţia furnizată de răspunsurile din teren nu a fost tranşant pozitivă sau 

negativă, creând ambiguitate statistică, optând pentru scala „parţial receptivi”.  

Şi în cazul acestei sesiuni, participanţii au avut reţineri în a se pronunţa ferm pozitiv sau 

negativ în privinţa receptivităţii elevilor. 

 

„ Ar fi ei mai interesaţi de şcoală dacă li s-ar oferi condiţii, dar nici în familie nu sunt 

încurajaţi...” (profesor educaţie fizică, Ilfov) 

„Mul ţi părinţi îi îndeamnă către o meserie cât mai bănoasă, fără prea multă şcoală” ( 

profesor tehnologii, Ilfov) 

„Elevii sunt cam debusolaţi din cauza confuziei politice şi a situaţiei precare din familie.” 

(consilier, Bucureşti) 

„ Sistemul nostru de învăţământ are multe probleme şi profesorii nu sunt întotdeauna în 

stare să-i motiveze pe elevi să continue studiile (profesor limbi străine, Bucureşti). 

„Atâta timp cât noi, profesorii, nu suntem stimulaţi, nici elevii nu vor respecta şcoala şi 

nu vor fi atraşi de ea.” (profesor geografie, Ilfov) 

„Sunt şi elevi foarte buni, de elită, care învaţă de plăcere, pe care este uşor să-i convingi 

să înveţe pe lungă durată, pentru viitor...” (consilier, Bucureşti) 

„ Mjoritatea elevilor noştri sunt interesaţi de statutul umilitor al cadrului didactic şi atraşi 

de tendinţa de a trăi uşor, de a se angaj repede fără prea mult efor de studiu.” (profesor 

tehnologii, Ilfov) 
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Pentru a spori receptivitatea elevilor, trebuie să restructurăm tot sistemulde învăţământ. 

Facem reformă de 15 ani şi nu am reformat nimic. Cum să fie elevii încrezători în viitorul 

şcolii?” (consilier, Bucureşti) 

 

Precaritatea soluţiilor oferite problemelor grave ale educaţiei se reflectă dramatic şi în 

răspunsurile pe care cei mai conştienţi dintre respondenţi le oferă. Ei întrevăd pericolul 

demotivării care ameninţă conduita viitorilor adulţi, pierderea încrederii lor în valorile 

reale ale educaţiei cauzate de lipsa oportunităţilor oferite de şcoală. 

 

ITEM 9: Crede ţi că ar fi necesară o corelare între conţinutul standardului 

ocupaţional al profesorului de gimnaziu /liceu (inclusiv al profesorului consilier) şi 

standardul de pregătire profesională a elevului? 

 

Itemul a suscitat un interes deosebit din partea grupului. Având în faţă standardul 

ocupaţional al profesorului, ei au fost rugaţi să reflecteze cu atenţie asupra domeniilor de 

competenţă recomandate de standard acum 10 ani (documentul a fost elaborat în 1999)... 

Li s-a cerut să reconsidere aceste competenţe în lumina exigenţelor societăţii prezente 

bazate pe învăţare continuă. 

„ Cred că într-o societate atât de dinamică , trebuie să ne adaptăm schimbărilor atât noi, 

cât şi elevii...”(profesor matematică, Bucureşti) 

„Este firesc să corelăm sarcinile şi atribuţiile noastre cu rezultatele pretinse elevilor în 

urma procesului de învăţare”( consilier, Bucureşti) 

„Este logic să existe un echilibru între competenţele didactice şi cele pe care le dezvoltăm 

la elevi prin activităţile şcolare sau extraşcolare.” (consilier, Bucureşti) 

„Avem nevoie de completări ale acestor competenţe cu cele solicitate de Uniunea 

Europeană: tinerii noştri vor circula mai mult în lume...vor avea nevoie de echivalări şi 

certificări ale pregătirii lor pentru a se angaja acolo.” ( consilier, Bucureşti). 

 

 

ITEM 10: Ce măsuri / metode v-ar stimula / motiva pentru a vă implica sistematic 

în activităţi de învăţare permanentă? 
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Majoritatea răspunsurilor s-au referit la motivaţia extrinsecă legată de stimulentele de 

natură financiară. Gradul lor de implicare pare a fi proporţional cu acestea... 

Au fost însă evocate şi motive pur intrinseci: dorinţa de a se informa continuu, 

promovarea şi perfecţionarea în profesie. 

„Punctele de pe fişa postului ni se acordă în urma participării la cursuri de formare, fiind 

una din căile acumulării de credite.” (profesor limbi străine, Bucureşti) 

„Deşi fiecare are probleme de familie şi nu avem suficient timp, nevoia de promovare ne 

determină să ne înscriem la astfel de cursuri şi să derulam multe alte activităţi 8profesor 

geografie, Ilfov) 

„Ştiu de la copii şi de la părinţi că sunt preocupaţi de viitorul lor educaţional. În ultimul 

timp am înţeles că elevii mei vor schimba des joburile în căutare de salarii mari”. 

(consilier, Bucureşti) 

„Sunt convinsă că va trebui să învăţ continuu, pentru că asta e tendinţa în Europa. Dar aş 

vrea să ştiu cum să o fac în mod performant. Poate că voi schimba şi profesia, dacă nu voi 

fi salarizată decent.” (consilier, Bucureşti) 

 

Se pare că situaţia veniturilor salariale în educaţie marchează puternic opiniile 

respondenţilor. 
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X. CONCLUZIILE CERCET ĂRII ŞI RECOMAND ĂRI PRIVIND 
ACTIVIT ĂŢILE DE EDUCA ŢIE PERMANENT Ă CU ELEVII 

 

După cum indică rezultatele cercetării în ansamblul lor, profesorii manifestă o puternică 

motivaţie pentru învăţare. Ea ne apare a fi condiţionată îndeaproape de cariera 

profesională aleasă şi de mecanismele de promovare în cadrul ei. Chestionarul nostru a 

pus în evidenţă nevoia corelării motivaţiei profesionale – bine construita de Şcoala 

românească – cu cea a dezvoltării personale şi a plăcerii de a cunoaşte, amândouă 

prezente în populaţia analizată, dar care par a se manifesta mai bine în afara mediului 

profesional.  

Oferta de formare în acest moment tinde să acopere nevoile ce ţin de introducerea în 

resorturile demersului pedagogic, în detrimentul cursurilor de specializate. În timp 

această necorelare ar putea avea efecte negative asupra motivatiei de a participa la 

formarea continuă – manifestată în acest moment printr-un procent de 11,2% care sunt 

nemultumiţi de calitatea cursurilor.  

De asemenea ar fi recomandabilă integrarea dimensiunii sociale a formarii în structura 

cursurilor, fiind semnificativă opţiunea cadrelor didactice pentru acest tip de competenţe. 

Exista un potenţial slab exploatat al reţelelor de contacte ce se stabilesc în cadrul 

cursurilor de formare.  

Ambiguitatea şi ambivalenta par a fi liniile definitorii ale ofertei de formare de 

competenţe de învăţare permanentă în şcoala. Potenţialul şcolii nu este unul clar definit, 

răspunsul elevilor părând a fi o reacţie de tatonare, care de multe ori sfârşeşte prin a 

adopta modele mai simple şi mai clare din mediul de viaţă, deşi ele sunt sub valoarea 

celor promovate de şcoala. 

Soluţia indicată de cei ce au răspuns la chestionar pare a fi în activităţile 

extracurriculare. Este necesară o investigaţie suplimentară pe această temă pentru a 

defini concret nişte linii de acţiune capabile sa ofere soluţii. 
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Dintre cele şase domenii de competenţă ale standardului ocupaţional al profesorului de 

gimnaziu-liceu, cinci se regăsesc în competenţele de învăţare permanentă pe care cadrele 

didactice chestionate au considerat că şi le-au format prin participarea la cursuri de 

formare continuă: 

- comunicare, care se regăseşte în studiul de faţă atât la categoria comunicare, cât şi 

la competenţele interpersonale, sociale şi civice; 

- curriculum, care apare la competenţele profesionale specifice; 

- dezvoltare profesională, care are ca şi corespondent în cercetarea prezentă 

dezvoltarea carierei; 

- evaluare, care se integrează tot la competenţele profesionale specifice; 

- formarea elevilor, domeniu de competenţe care se regăseşte în acest studiu la 

managementul clasei, competenţe interpersonale, sociale şi civice, precum şi la 

competenţele profesionale specifice. 

 

În ceea ce priveşte gradul de participare la cursuri de formare continuă, se constată 

un grad ridicat al participării în rândul profesorilor (94,8%). Numărul profesorilor care nu 

au urmat, sau care au absolvit nici un curs de formare în perioada investigată este de 

5,2%. Deşi acest lucru nu dovedeşte că acei profesori ar avea dificultăţi în a acumula 

numărul minimal impus de credite, indică totuşi faptul că formarea continuă fie este 

realizată în asalt, în mod formal şi având o motivaţie extrinsecă pentru a menţine postul 

didactic, fie poate indica un grup tranzitoriu care se angajează temporar fără a avea 

dorinţa de a continua profesia didactică. 

Cele mai frecventate cursuri din programele de formare continuă sunt cele de consiliere şi 

asistenţă psihopedagogică (22,1%). Se constată o eficienţă foarte bună a programului 

naţional de formare în consiliere (aproximativ 6000 de cursuri anual, pentru 161499 

cadre didactice). Cu toate acestea, conform datelor cercetării şi a raportului evaluativ al 

MECT (Neacşu, 2008) nevoia de formare în acest domeniu rămâne încă foarte ridicată, 

recomandându-se atât extinderea programului şi în rândul profesorilor care nu deţin 

statutul de profesor diriginte, aprofundarea fiecărui modul de formare, cât şi continuarea 

formării de către profesorii absolvenţi şi mărirea numărului de ore de formare, cu atât mai 

mult cu cât majoritatea judeţelor au organizat cursuri de 24 de ore de formare, iar altele 
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au organizat cursuri cu o durată de minim 8 ore până la 42 de ore de formare. Profesorii 

participanţi au manifestat un puternic interes pentru dezvoltarea abilităţilor de utilizarea 

metodelor interactive şi participative de predare-învăţare. S-a identificat de asemenea 

nevoia de dezvoltarea a competenţelor specifice pentru desfăşurarea unei activităţi 

eficiente şi atractive cu elevii pe aria curriculară Consiliere şi orientare şi de a beneficia 

de monitorizare activităţii concrete la clasa din partea unui corp de supervizori (mentori) 

la nivel de judeţ, organizarea unor activităţi de autocunoaştere şi dezvoltare personală 

pentru cadrele didactice. 

Se constată o nevoie constantă de perfecţionare în diferitele discipline din planul de 

învăţământ, aproximativ o cincime din totalul cursurilor (21,5%) se regăsesc în această 

categorie.  

Deşi există deja rezultate pozitive în formarea profesorilor în domeniul conceperii şi 

managementului de proiecte educaţionale şi în perioada ultimilor doi ani un număr 

considerabil de profesori au urmat astfel de cursuri (17,1% din totalul cursurilor).  

În mod similar stau lucrurile cu formarea în domeniul utilizării tehnologiei informaţiei şi 

comunicării (16% din totalul cursurilor oferite atât prin programe la nivel naţional, cât şi 

prin iniţiative locale de formare). Deşi cursurile de TIC au ocupat o pondere consistentă 

în programele de formare în ultimul deceniu, aproximativ un profesor din zece (11,5%) 

încă manifestă nevoia clară de formare în domeniu. Din analiza ofertelor existente putem 

afirma că această nevoie poate fi satisfăcută prin oferta existentă. 

Deşi politicile UE încurajează puternic colaborarea şi mobilitatea între ţările membre, 

doar 5% dintre profesori de alte specialităţi decât cei de limbi străine au participat în 

ultimii doi ani la cursuri de limbi străine. Acest fapt nu indică neapărat dezinteres în 

această direcţie, ci poate fi explicată şi prin posesia competenţelor de comunicare în limbi 

străine în rândul profesorilor. 
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Cele mai importante competenţele de învăţare permanentă dobândite de profesori în afara 

cursurilor de formare, prin participarea la vizite de studiu sau stagii practice în străinătate, 

activităţi extraşcolare, proiecte/parteneriate, simpozioane/conferinţe etc. sunt: 

competenţele de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie (2,687); comunicarea în limbi 

străine (2,418); spirit antreprenorial (2,084); deschidere spre alte culturi şi spre creaţie 

artistică (1,856); şi competenţe digitale (1,515). 

 

În ceea ce priveşte competenţele pe care cadrele didactice doresc să şi le dezvolte, pot 

fi f ăcute mai multe observaţii şi sugestii de completare a standardului ocupaţional: 

• Domeniul de competenţă Învăţare permanentă, ar putea să conţină noi elemente 

de competenţă suplimentare, identificate de profesorii chestionaţi ca fiind necesare în 

dezvoltarea lor profesională. Acestea sunt ”dezvoltarea competenţelor digitale” , 

”dezvoltarea comunicării în limbi străine”  şi ”a învăţa să înveţi” . Rezultatele studiului 

demonstrează că profesorii recunosc aceste competenţe ca fiind esenţiale pentru o 

dezvoltare profesională în societatea contemporană. 

• Privind unitatea de competenţă „a învăţa să înveţi”,  identificarea stilurilor de 

învăţare ale elevilor (vizual, auditiv, conceptual, practic) şi adaptarea tehnicilor de 

predare la acestea sunt necesare, dar nu suficiente pentru dezvoltarea competenţei de a 

învăţa să înveţi. Această competenţă este recunoscută ca fiind esenţială cetăţeanului 

european, fiind considerată una dintre competenţele cheie ale învăţarea permanentă 

(Education Council, 2006).  

Se consideră că în prezent domeniul cunoaşterii este imens şi în continuă schimbare, prin 

urmare modelul tradiţional de transmitere a cunoştinţelor nu mai poate fi valid. Elevii 

trebuie să înveţe cum să înveţe, această competenţă permiţându-le învăţarea pe tot 

parcursul vieţii. A învăţa să înveţi presupune a dezvolta motivaţia pentru învăţare, a 

cunoaşte şi aplica strategii eficiente de învăţare şi a dezvolta cunoştinţele şi strategiile 

metacognitive. 
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• Se poate observa că profesorii fac o vagă diferenţiere între diferitele 

competenţe de învăţare permanentă, ceea ce sugerează o slabă cunoaştere a 

acestora. De aceea consideram oportuna introducerea unui domeniu de competenţe 

integral nou ”Înv ăţarea permanentă” , care să cuprindă ca unităţile de competenţă 

identificate în acest studiu. 

 

Concluziile privind gradul de receptivitate al actualelor generaţii de elevi cu privire 

la învăţarea pe tot parcursul vieţii  şi oportunităţile de dezvoltare a acestor competenţe 

de către şcoala românească au la bază rezultatele obţinute în urma prelucrării statistice a 

informaţiilor. Acestea ne permit să observăm dorinţa respondenţilor de a alege variantele 

de răspuns care nu obligă la a lua o decizie unipolară (sunt preferate răspunsurile de tip 

”parţial”). Profesorii consideră astfel că majoritatea elevilor sunt parţial interesaţi de 

LLL şi că şcoala românească favorizează parţial dezvoltarea acestor competenţe.  

Ceea ce ne permite să facem o analiză mai fină a acestor rezultate sunt argumentele aduse 

în acest sens, care indică faptul că, gradul de receptivitate al elevilor cu privire la 

învăţarea pe tot parcursul vieţii este crescut atât timp cât şcoala este cea care se 

implică activ în acest demers. Astfel că, orice probleme fie ele legate de sistemul de 

învăţământ în general sau aspecte particulare în acest sens, se reflectă în gradul de 

receptivitate al elevilor. 

Putem concluziona de aici că o mare importanţă în a-i face pe elevi deschişi la nou şi 

în a dobândi competenţe de învăţare pe tot parcursul vieţii, o are efortul şcolii de a 

se implica activ şi de a reorganiza conţinuturile şi metodele şi de a dezvolta atitudini 

şi valori pozitive. 
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XI. PROPUNERI PENTRU COMPLETAREA STANDARDULUI 
OCUPATIONAL PENTRU PROFESORUL GIMNAZIU-LICEU 

 

Pe baza rezultatelor cercetării “Rolul profesorului în dezvoltarea competenţelor de  

Învăţare permanentă ale elevilor”, aducem următoarele completări standardului 

ocupaţional al profesorului de gimnaziu-liceu: 

 

1. Includerea în standardul ocupaţional a unui nou domeniu de competenţă denumit: 

Învăţare permanentă, care va cuprinde următoarele unităţi de competenţă: 

1.   A învăţa să înveţi, 

2.   Competenţe digitale/ICT, 

3.   Comunicarea în limbi străine, 

4.   Deschiderea spre alte culturi şi spre creaţie artistică, 

5.   Iniţiativă şi spirit antreprenorial. 

 

2. Domeniul de competenţă: Dezvoltare profesională din vechiul standard ocupaţional va 

fi redenumit: Managementul carierei şi va avea o structură complet refăcută. 

  

3.  În cadrul domeniului de competenţă: Relaţia familie-şcoală-societate, în cadrul 

unităţii de competenţă Coordonarea activităţilor extraşcolare, vor fi introduse 

Elemente de competenţă şi Criterii de realizare pentru: Managementul 

proiectelor. 

  

4.   În cadrul domeniului de competenţă: Relaţia famili-şcoala-societate, va fi introdusă o 

nouă unitate de competenţă: Competenţe interpersonale, sociale şi civice. 

  

Pe lângă sugestiile privind introducerea unor noi elemente în cadrul standardului 

ocupaţional pentru completarea acestuia şi actualizarea competenţelor necesare cadrului 

didactic în societate modernă, propunerea noastră aduce şi alte câteva elemente de 

noutate: 
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1. “pragmatismul” criteriilor de realizare (sunt prezentate concret, prin evitarea 

limbajului de lemn, activităţi, variabile, modalităţile de evaluare, cunoştinţe şi 

aptitudini necesare cadrului didactic pentru a derula activităţi eficiente cu elevii); 

2. în centrul fiecărui element nou introdus se află elevul, cu nevoile, interesele şi 

abilităţile specifice; 

3. abordarea propusă depăşeşte modelul tradiţional al predării-învăţării , accentuând 

rolul de “formator” al profesorului şi mai puţin pe cel de “transmiţător de 

informaţie”; 

4. elementele nou introduse oferă spaţiu pentru programe de formare continuă a 

cadrelor didactice în domeniul învăţării permanente şi nu doar în specializarea de 

bază a fiecărui profesor ; 

5. elementele nou introduse asigură o bază solidă cadrului didactic nu doar pentru 

activitatea din cadrul orelor de specialitate, ci şi pentru ora de consiliere şi 

orientare (fosta oră de dirigenţie), dar şi pentru derularea unor activităţi de 

învăţare non-formală cu elevii. 

 

Trebuie precizat faptul că nu ne-am propus să modificăm întreg standardul ocupaţional al 

profesorului de gimnaziu-liceu, ci doar să îl actualizam şi să-l completăm cu elemente 

validate naţional sau internaţional, care să-l racordeze pe profesorul român la realităţile 

societăţii contemporane.  

Prin lucrarea de faţă nu ne-am asumat responsabilitatea de a utiliza metodologia CNFPA 

pentru actualizarea unui standard ocupaţional (această sarcină revenind comitetelor 

sectoriale sau ofertanţilor de formare în domeniu), ci ne-am propus doar ca pe baza unei 

atente recenzii a literaturii de specialitate, a analizei politicilor în domeniul învăţării 

permanente şi educaţiei şi formării continue şi pe baza metodologiei propuse prin 

cercetarea noastră – să extragem concluzii valide pentru a putea formula sugestii 

pertinente şi credibile pentru completarea standardului ocupaţional al profesorului de 

gimnaziu-liceu. 
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Pentru fiecare element nou introdus în standardul ocupaţional, aducem astfel argumente 

(din datele cercetării, documente de politici, studii existente) privind necesitatea ca acel 

element să fie introdus în standard şi prezentăm descrierea respectivului element, 

conform structurii vechiului standard ocupaţional: domeniul de competenţă, denumire 

unitate de competenţă, elemente de competenţă, criterii de realizare, ghid de evaluare, 

cunoştinţe, atitudini. 

 

Noul stardard ocupational al cadrului didactic de gimnaziu-liceu va avea asadar 

urmatoarea structura (elementele colorate rerepzinta propunerile noastre de completare: 

Cadru didactic 

Domenii de competenţă Unitaţi de competenţă 

1. Comunicare 1.1. Comunicarea cadru didactic-elev 

1.2. Comunicarea între cadrele didactice 

2. Curriculum 2.1. Dezvoltare de curriculum opţional 

2.2. Elaborarea proiectului didactic 

2.3. Elaborarea temelor transdisciplinare 

2.4. Programarea activităţilor de învăţare 

2.5. Utilizarea materialelor didactice 

3. Dezvoltare profesională 

3. Managementul carierei 

3. Dezvoltare profesională 

3. Managementul carerei 

4. Evaluare 4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare 

4.2. Evaluarea cunoştinţelor elevului 

4.3. Evaluarea parametrilor psiho-pedagogici 

5. Formarea elevilor 5.1. Coordonarea activităţilor extracurriculare 

5.2. Dezvoltarea comportamentului social 

5.3. Organizarea activităţii de dezvoltare fizica a 

elevilor 

5.4. Organizarea activităţii de învăţare 

5.5. Organizarea activităţilor practice complementare 

procesului de transmitere a cunoştinţelor 

6. Relaţia familie-şcoală-comunitate 6.1. Coordonarea activităţilor extraşcolare 
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            6.1.3: Managemntul proiectelor 

6.2. Implicarea familiei în activităţile formative-

educative 

6.3. Menţinerea relaţiei familie-unitate şcolara 

6.4. Competenţe interpersonale, sociale şi civice  

7. Învăţare permanentă 7.1. A învăţa să înveţi  

7.2. Competenţe digitale/ICT  

7.3. Deschiderea spre alte culturi şi spre creaţie 

artistică  

7.4. Iniţiativă şi spirit antreprenorial  

 

 

DOMENIUL DE COMPETEN ŢĂ: Învăţare permanentă 

UNITATEA DE COMPETEN ŢĂ 1: A învăţa să înveţi 

 

Una din competenţele cheie în societatea actuală, care este o societate a cunoaşterii, este 

competenţa de a învăţa. În prezent domeniul cunoaşterii este imens, evoluţia tehnologică 

are loc foarte rapid, iar nevoile sociale sunt în continuă schimbare. Pentru a fi adaptaţi 

unei astfel de societăţi cetăţenii trebuie să ştie cum să înveţe. Modelul tradiţional al 

educaţiei ca transmitere a cunoştinţelor de la generaţia veche la cea nouă nu mai este 

actual, întrucât domeniul cunoaşterii se schimbă permanent, cunoştinţele transmise la un 

anumit moment nemaifiind valabile într-o perioadă scurtă de timp. Prin urmare, cetăţenii 

trebuie să fie înzestraţi cu abilităţi de învăţare permanentă, care să le permită adaptarea 

eficientă la schimbările societăţii. Astfel, într-o societate a cunoaşterii, învăţarea se 

produce de-a lungul întregii vieţi, conceptul de învăţare permanentă sau învăţare pe tot 

parcursul vieţii fiind unul din ce în ce mai discutat şi în România. 

 

În 2006, Consiliul şi Parlamentul Europei (Education Council, 2006) a adoptat un set de 

recomandări asupra competenţelor cheie necesare învăţării pe tot parcursul vieţii, 

competenţa de a învăţa să înveţi fiind una dintre cele opt competenţe cheie. 

Recomandarea conţine următoarea definiţie a competenţei de a învăţa să înveţi: 
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” ’A învăţa să înveţi’ este abilitatea de a persista în învăţare, de a-şi organiza învăţarea 

proprie, inclusiv prin managementul eficient al timpului şi al informaţiilor, atât 

individual, cât şi în grup. Această competenţă include auto-conştientizarea nevoilor şi a 

procesului de învăţare, identificarea oportunităţilor disponibile şi abilitatea de a depăşi 

obstacolele pentru a învăţa cu succes. Această competenţă înseamnă achiziţionarea, 

procesarea şi asimilarea noilor cunoştinţe şi abilităţi, precum şi căutarea şi utilizarea 

consilierii şi a orientării. A învăţa să înveţi îi implică pe cei care învaţă să pornească de 

la cunoştinţe şi experienţe de viaţă anterioare, astfel încât să poată utiliza şi aplica 

cunoştinţele şi abilităţile într-o varietate de contexte: acasă, la muncă, în educaţie şi 

formare. Motivaţia şi încrederea sunt cruciale pentru competenţa individuală.”  

(Education Council, 2006) 

 

Cercetarea de faţă a investigat şi dezvoltarea acestei competenţe în rândul profesorilor de 

gimnaziu şi liceu. Doar 5,7% dintre cadrele didactice chestionate au considerat că şi-au 

dezvoltat această competenţă prin cursurile de formare continuă la care au participat, iar 

14,2% au declarat că doresc să îşi dezvolte această competenţă în viitor. 

Analiza competenţelor pe care şi le-au dezvoltat profesorii şi a celor pe care au declarat 

că doresc să şi le dezvolte în viitor a relevat faptul că aceştia fac o vagă diferenţiere între 

competenţele de învăţare permanentă, un posibil motiv fiind cel al slabei cunoaşteri a 

conţinutului competenţelor. Analiza rezultatelor itemilor referitori la receptivitatea 

actualelor generaţii de elevi la tendinţa de a învăţa pe tot parcursul vieţii şi la 

oportunităţile de dezvoltare a competenţelor de învăţare permanentă oferite de şcoala 

românească susţin această ipoteză. Astfel, o proporţie importantă a cadrelor didactice 

reclamă că elevii au un grad scăzut de receptivitate, motivaţie şi interes pentru învăţare şi 

că şcoala insistă încă mult pe aspectul informativ, în dauna celui formativ. 
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Motivaţia pentru învăţare este o parte importantă a competenţei de a învăţa să înveţi. În 

măsura în care o mare proporţie a cadrelor didactice au reclamat o slabă motivaţie a 

elevilor pentru învăţare, ne-am fi putut aştepta ca “a învăţa să înveţi” să fie una dintre 

competenţele pe care profesorii să o prefere printre competenţele pe care doresc să şi le 

dezvolte. Acest lucru nu s-a întâmplat, motivul putând fi necunoaşterea conţinutului 

acestei competenţe cheie. Oferta de formare actuală a cadrelor didactice nu include încă 

această competenţă, destul de recent discutată în spaţiul educaţional românesc. 

 

Tocmai de aceea, se impune completarea standardului ocupaţional al profesorului de 

gimnaziu-liceu cu această unitate de competenţă, care este esenţială pentru dezvoltarea 

cetăţenilor într-o societate a cunoaşterii. 

 

A învăţa să înveţi - Descrierea unităţii de competenţă 

ELEMENTE DE 

COMPETENŢĂ 

CRITERII DE REALIZARE 

1. Stimulează motivaţia pentru 

învăţare a elevilor şi îi ajută să 

îşi dezvolte strategii de 

automotivare 

1.1. Foloseşte strategii pentru a creşte valoarea 

acordată învăţării (ex. stimulează autodialogul pozitiv, 

face legături între învăţarea şcolară şi viaţa 

profesională, recompensează reuşita, diferenţiază între 

motivaţia intrinsecă şi cea extrinsecă şi acţionează 

adecvat etc.) 

1.2. Foloseşte strategii pentru a dezvolta la elevi 

sentimentele de control şi încredere în forţele proprii 

1.3. Favorizează dezvoltarea la elevi a strategiilor de 

menţinere a motivaţiei pentru învăţare (ex. 

managementul timpului, stabilirea unui plan şi 

evitarea amânării, crearea unei rutine de studiu, 

managementul stresului, pregătirea pentru test şi 

managementul anxietăţii de testare, menţinerea 

atenţiei în clasă, controlul mediului de învăţare, 

învăţarea prin cooperare, alimentaţie şi odihnă 
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adecvată, etc.) 

2. Ajută elevii să îşi formeze 

tehnici eficiente de învăţare, în 

funcţie de caracteristicile 

individuale 

2.1. Utilizează strategii pentru a dezvolta la elevi 

abilităţile de înţelegere a materialului de învăţat (ex. 

favorizează gândirea critică, utilizează analogii, etc.) 

2.2. Foloseşte tehnici de organizare a materialului (ex. 

hărţi mentale, grafice, tabele, diagrame, scheme, 

favorizează luarea eficientă a notiţelor şi folosirea 

sublinierilor pe text, realizarea unui rezumat, etc.) 

2.3. Foloseşte tehnici adecvate de integrare a 

materialului (ex. repetarea, auto-testarea, folosirea 

mnemotehnicilor, revizuirea materialului, etc.) 

3. Dezvoltă abilităţile 

metacognitive ale elevilor 

3.1. Dezvoltă la elevi cunoştinţe şi abilităţi 

metacognitive în raport cu vârsta acestora 

3.2. Utilizează strategii de dezvoltare a 

metacogniţiilor (ex. reflectarea, planificarea, 

monitorizarea înţelegerii, etc.) 

3.3. Aplică strategiile de dezvoltare a metacogniţiilor 

atât individual, cât şi în grup, prin cooperarea între 

elevi 

 

Gama de variabile 

Motivaţia intrinsecă: factor declanşator şi susţinător al activităţii care provine din 

interese, valori, scopuri, credinţe personale, neurmărind recompense externe. 

Motivaţia extrinsecă: factor declanşator şi susţinător al activităţii care este determinat de 

existenţa unor factori externi: obţinerea unei recompense sau evitarea unei pedepse. 

Strategii eficiente de învăţare: strategii care duc la o bună înţelegere a materialului, 

asimilare a acestuia în baza de cunoştinţe deja existentă şi posibilitatea utilizării lui în 

viaţa cotidiană. 

Cunoştinţe metacognitive: cunoştinţe despre funcţionarea propriului sistem cognitiv, 

despre sistemul cognitiv al celorlalţi, cât şi despre funcţionarea cognitivă umană în 

general 
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Abilit ăţi metacognitive: Abilităţi de control şi reglare a funcţionării cognitive 

 

Ghid pentru evaluare 

La evaluare se va urmări: 

Capacitatea de a stimula motivaţia elevilor pentru învăţare. 

Transmiterea către elevi a modalităţilor de utilizare a tehnicilor eficiente de învăţare, în 

funcţie de caracteristicile individuale. 

Capacitatea de a dezvolta strategiile metacognitive ale elevilor. 

 

Cunoştin ţe 

Conceptul de motivaţie/ motivaţie pentru învăţare. 

Diferenţe individuale în învăţare. 

Tehnici eficiente de învăţare. 

Metacogniţie. Metacogniţie aplicată în domeniul învăţării. 

 

Aptitudini 

De învăţare 

De comunicare 

Capacitate de autoevaluare 

Interes pentru nou 

Creativitate 

Munca în echipă 

 

DOMENIUL DE COMPETEN ŢĂ: Învăţare permanentă 

UNITATEA DE COMPETEN ŢĂ 2: Tehnologia informaţiei şi comunicării 

(TIC) 

 

În societatea cunoaşterii, caracterizată prin schimbarea rapidă şi constantă a informaţiei, 

tehnologiei şi chiar a modelelor socio-profesionale, performanţa în activitatea didactică 

presupune nu doar o alfabetizarea în domeniul TIC, ci şi o abilitare pentru o utilizare 

critică şi cu sens a resurselor digitale. Documentele europene de politică educaţională 
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includ competenţele TIC în cadrul competenţelor cheie necesare a fi achiziţionate atât de 

către orice elev în cadrul şcolarităţii obligatorii, dar şi de adulţii care vor să acceseze 

programe de formare în acest sens. Rolul determinant în dezvoltarea abilităţilor TIC ale 

elevilor pe parcursul şcolarităţii revine profesorilor, de aceea nevoia unei formări 

adecvate iniţiale şi continue a cadrelor didactice în domeniul TIC astfel încât să poată 

integra în mod eficient şi pertinent tehnologia în procesul didactic devine tot mai 

stringentă. 

În ultimele două decenii, la nivel naţional, a avut loc un proces constant atât de 

modernizare a bazei materiale din instituţiile de învăţământ, inclusiv prin achiziţionarea 

de echipamente TIC, cât şi de formare a profesorilor pentru utilizarea TIC în procesul de 

predare-învăţare. Cu toate acestea, evoluţiile constante atât în ce priveşte echipamentele 

(hardware), cât şi aplicaţiile de calculator (software) fac necesară pe lângă upgradarea 

continuă a echipamentelor şi softului existente şi o actualizare constantă a cunoştinţelor 

în domeniu.  

Formarea iniţială a cadrelor didactice este încă deficitară în ceea ce priveşte abilitarea 

acestora pentru integrarea critică a TIC în procesul de predare-învăţare. În ceea ce 

priveşte ofertele actuale de formare continuă a profesorilor din cadrul CCD-urilor, se 

constată o puternică acoperire a segmentelor de iniţiere computerială, de perfecţionare a 

profesorilor de informatică, dar şi derularea unor programe naţionale de formare în 

utilizarea unor instrumente specifice de elearning precum AEL (Asistent educaţional 

pentru liceu) sau Intel@Teach - Instruirea în societatea cunoaşterii. Cursurile care să 

aprofundeze metodele moderne ale centrării pe elev sunt foarte rare.  

Un document de referinţă la nivel internaţional care defineşte competenţele TIC necesare 

în profesia didactică este cel dezvoltat de UNESCO „Standarde de Competenţă în 

Domeniul TIC pentru Cadrele Didactice - Cadru pentru Politici Educaţionale/ 

Recomandări pentru Implementare/ Module de Standarde de Competenţă”. 
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Tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC) - Descrierea unităţii de competenta 

ELEMENTE DE COMPETEN ŢĂ 

 

1. Însuşirea şi dezvoltarea cunoştinţelor şi 

abilităţilor de bază în utilizarea tehnologiei 

informaţiei şi comunicării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea capacităţii de asimilare a 

noilor innovaţii TIC şi de integrare a 

acestora în activitatea didactică 

CRITERII DE REALIZARE 

 

1.1. Înţelege funcţionalitatea şi modul de 

utilizare al diferitelor componente 

hardware putând identifica şi rezolva 

probleme de funcţionare. Cunoaşte 

cerinţele de utilizare a componentelor 

hardware, a perifericelor; înţelege cerinţele 

de compatibilitate (respectarea cerinţelor de 

utilizare, conectarea diferitelor componente 

etc.).   

1.2. Poate utiliza funcţiile principale ale 

sistemelor curente de operare (precum 

Windows, MS-office), ale aplicaţiilor de 

birotică/ office: lansarea şi închiderea 

corectă a unui sistem de operare; lansarea 

şi închiderea unor aplicaţii de tip Ofice: 

managementul documentelor, identificarea 

şi utilizarea unor documente; crearea de 

documente (de tip text, imagini, foi de 

calcul), utilizarea de browsere Internet, de 

aplicaţii email etc.. 

1.3. Poate utiliza funcţiile principale ale 

aplicaţiilor de software specific: (AEL, 

resurse educaţionale disponibile pe 

Internet)  

 

2.1. Dezvoltarea abilităţii de a evalua 

oportunitatea integrării TIC în activitatea 

didactică (identificarea temelor şi 
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3.  Dezvoltarea abilităţii de a crea resurse 

educaţionale profesioniste şi pertinente 

pentru cerinţele socio-educaţionale curente 

 

metodelor care ar beneficia de o abordare 

TIC) 

2.2. Integrarea corespunzătoare în procesul 

didactic a tehnicilor de tip web 1 şi web 2 

în funcţie de natura sarcinii. 

2.3. Promovarea unui model de învăţare 

centrat pe elev şi articularea unor situaţii de 

învăţare asistată de calculator în mod 

individualizat în funcţie de performanţele 

şcolare individuale şi de profilul psihologic 

al elevilor; organizarea situaţiilor de 

învăţare utilizând platforme de elearning 

(ex. AEL) 

2.4. Dezvoltarea abilităţii de a utiliza TIC 

în mod critic şi creativ 

 

3.1. Dezvoltarea abilităţii de a crea 

conţinuturi educaţionale digitale simple 

(grafice, tabele, scheme) utilizând 

aplicaţiile de tip office curente 

3.2.  Dezvoltarea abilităţii de a crea 

conţinuturi educaţionale digitale interactive 

(secvenţe progresive de sarcini de învăţare) 

3.3. Dezvoltarea abilităţii de a crea aplicaţii 

de (auto)evaluare corespunzătoare unor 

obiective pedagogice date 

 

Gama de variabile 

- resurse educaţionale disponibile pe Internet în limba română sau în limbi străine 

cunoscute de elevi 
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- strategiile de învătare vor viza diferite abordări în funcţie de continut şi de nivelul de 

performanţă şi de interesele elevilor  

 

Ghid pentru evaluare 

La evaluare se va urmări: 

- gradul de independenţă în utilizarea computerului 

- capacitatea de a stimula la elevi motivaţia pentru implicarea în învăţarea asistată de 

calculator şi colaborarea/ comunicarea cu egali şi alte persoane relevante 

- spiritul critic în utilizarea resurselor digitale 

 

Cunoştin ţe 

- operare PC: cunoştinţe elementare de hardware, cunoştinţe elementare de utilizarea 

sistemelor de operare de tip windows, cunoştinţe elementare de utilizarea aplicaţiilor de 

tip office (editoare de text, foi de calcul, imagini, browsere Internet şi aplicaţii de email). 

- utilizarea unor aplicaţii specifice de instruire asistată de calculator şi elearning. 

- dezvoltarea de resurse educaţionale pentru activităţi curriculare sau extracurriculare. 

 

Aptitudini 

- de comunicare prin intermediul aplicaţiilor web 1, web 2, email  

- de utilizare independentă şi pertinentă a computerului în predare 

- de utilizare critică şi creativă a resurselor existente 

- de crearea unor conţinuturi digitale care să sprijine procesul curent de predare-învăţare 

- flexibilitate şi adaptabilitate. 

 

DOMENIUL DE COMPETEN ŢĂ: Învăţare permanentă 

UNITATEA DE COMPETEN ŢĂ 3: Comunicarea în limbi străine 
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Documentele europene precum şi cercetarea de faţă justifică necesitatea dobândirii 

competenţelor cheie de către cadrele didactice, fără ca aceasta să facă obiectul exclusiv al 

unui domeniu specific. Această unitate de competentă face parte din cadrul domeniului 

de competenţe transversale de învăţare permanentă, domeniu prin care cadrele didactice 

formează şi se formează. 

Şcoala este un factor important în dezvoltarea competenţelor de învăţare permanentă ale 

elevilor şi acest fapt subliniază rolul pe care profesorul îl are ca elevii să îşi dezvolte 

aceste competenţe pentru a putea fi adaptabili şi flexibili la schimbările din cadrul 

societăţii şi competitivi pe piaţa muncii, cu posibilitatea de a face alegeri diferite pe 

parcursul întregii vieţi.  

Comunicarea în limbă/ limbi străine este una dintre cele opt competenţe cheie de învăţare 

permanentă, pe care orice individ trebuie să le dezvolte şi presupune capacitatea de a 

înţelege, de a lucra şi de a interpreta conceptele, alături de gânduri, trăiri şi opinii, atât în 

scris cât şi oral în lima respectivă. Un alt aspect esenţial al acestei competenţe este cel 

referitor la interculturalitate şi multiculturalitate, deschiderea spre comunicare şi spre alte 

culturi.  

În cadrul principiilor comune privind competenţele şi calificarea cadrelor didactice un 

accent important este acordat mobilităţii şi proiectelor pe care profesorii sau orice 

persoană implicată în procesul de educaţie ar trebui să le realizeze. Acest lucru implică o 

mai bună cunoaştere a diferitelor contexte şi poate fi considerată atât rezultatul cât şi 

factorul declanşator al dobândirii competenţei de comunicare în limbă străină. Această 

competentă este puternic legată de sporirea şanselor şi oportunităţilor de a câştiga noi 

cunoştinţe în domenii cât mai variate şi deschiderea spre un spaţiu complex.         
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Din chestionarul administrat cadrelor didactice respondente în cadrul acestei cercetări, 

putem observa o serie de rezultate care încurajează necesitatea includerii acestei unităţi 

de competentă în cadrul domeniului transversal de învăţare permanentă. Cadrele 

didactice au fost chestionate cu privire la competenţele pe care consideră că le-au 

dobândit în urma cursurilor de formare la care au participat sau la care au fost formatori 

în ultimii doi ani, iar procentajul acordat dobândirii acestei competenţe de comunicare în 

limbi străine este de 5,1%, comparativ mai mic decât procentajul obţinut pentru alte 

competenţe. Ceea ce indică însă nevoia formării în acest sens este procentajul de 49% 

obţinut de la itemul 7, referitor la ceea ce ar dori profesorii să dezvolte în viitor. Acest 

lucru justifică continuarea acestui proces şi reflectă o nevoie care momentan este slab 

acoperită în acest domeniu. Pe de altă parte un procent de 25,4% dintre profesori 

consideră că si-au dezvoltat în foarte mare măsură aceste competenţe de comunicare în 

limbă străină în cadrul altor activităţi urmate, 21,9 % şi 23,4%, consideră că în mare 

măsură sau parţial, dar există şi un procent de 12,1% şi 10,8% care oferă răspunsuri din 

sfera foarte puţin sau deloc, susţinând necesitatea continuării acestui proces de formare. 

Menţionam rolul profesorului în dezvoltarea competenţelor de învăţare permanentă la 

elevi, fapt relevat şi de rezultatele cercetării, conform cărora 98,3% consideră acest lucru 

ca fiind necesar.  

 

Descrierea unităţii de competenţă: Comunicarea în limbi străine  

Elemente de competentă 

 

1. Însuşirea şi dezvoltarea cunoştinţelor 

de bază în limba străină  

 

 

 

 

 

 

 

Criterii de realizare 

 

1.1. Organizează şi transmite conţinuturi 

raportate la nivelul, vârsta, 

capacitatea de înţelegere şi 

complexitatea unităţii de conţinut 

selectate. 

1.2. Stabileşte obiective concrete care pot 

fi atinse şi evaluate conform 

strategiei propuse iniţial şi adaptată 

conţinutului informaţional. 
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2. Organizează transmiterea şi însuşirea 

de cunoştinţe în limba respectivă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Valorifică rezultatele obţinute în 

procesului de învăţare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Stabileşte tematici de discuţie legate 

de domeniul predării. 

2.2. Sunt incluşi în cadrul activităţii de 

predare termeni care descriu procese sau 

evenimente şi care pot fi utilizaţi în 

înţelegerea conţinutului activităţilor 

didactice 

2.3. Activitatea didactică est concepută 

astfel încât să permită dezvoltarea 

abilităţilor şi deprinderilor de comunicare 

atât pentru cadrul didactic cât şi pentru 

elev. 

2.4. Stimulează interesul pentru 

diversitate, respect şi cunoaştere, precum 

şi deschiderea către identificarea 

aspectelor noi în cadrul sau în afara 

domeniului de studiu 

 

3.1. Observarea rezultatelor activităţii, a 

eficienţei obiectivelor propuse şi a 

gradelor de libertate în utilizarea 

cunoştinţelor obţinute în procesul de 

învăţare. 

3.2. Evaluarea gradului în care însuşirea 

acestor competenţe permite o mai bună 

acumulare şi utilizare a cunoştinţelor 

dobândite. 

3.3 Încurajează explorarea oportunităţilor 

de dezvoltare personală şi profesională, 

raportat la nivelul de studiu şi vârsta celui 

care învaţă. 
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Gama de variabile 

Strategiile de învăţare pot fi diferite în funcţie de nivelul şi interesul celor implicaţi (elevi 

sau profesori) 

Activităţile sunt diferenţiate în funcţie de nivel şi de conţinut 

Pot fi utilizate materiale şi resurse complementare manualelor, precum resursele 

informaţionale de tip Internet etc. 

Sunt folosite metode de transmitere şi receptare a informaţiei cât mai variate (ex: 

dezbaterea, jocul de rol, argumentarea, explicaţia etc.) 

 

Ghid pentru evaluare: 

Se va urmări gradul în care este însuşit corect un anumit conţinut după criterii prestabilite  

Capacitatea de adaptare a conţinutului la specificul şi la capacitatea de înţelegere a celui 

care învaţă. 

Adaptarea obiectivelor la posibilităţile concrete de realizare 

 

Cunoştin ţe: 

Cunoştinţe necesare domeniului de predare precum şi cunoştinţe din domenii diferite care 

să susţină activitatea de predare şi de învăţare şi care să suplimenteze capacitatea 

informaţională expusă 

 

Aptitudini: 

Interes pentru nou şi perfecţionare 

Autoevaluare 

Obiectivitate 

Flexibilitate şi adaptabilitate 

Folosirea ICT 

Comunicare 

Înţelegere 

Tolerantă 

Empatie 
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UNITATEA DE COMPETEN ŢĂ: Învăţare permanentă 

UNITATEA DE COMPETEN ŢĂ 4: Deschiderea spre alte culturi şi spre 

creaţie artistică 

 

Complexitatea contextului european actual şi măsurile luate în ceea ce priveşte 

dezvoltarea în diferite domenii,  justifică necesitatea luării în considerare a conceptelor de 

multiculturalitate şi de interculturalitate şi a efectelor aferente acestora. Mobilitatea 

persoanelor în acest context, mobilitate ce poate avea la bază motivaţii diferite (găsirea 

unui loc de muncă, curiozitate şi explorarea altor culturi, nevoie de schimbare etc.) a 

devenit o trăsură definitorie a societăţii. Respectul reciproc, înţelegerea şi deschiderea 

sunt trăsături fundamentale care reduc gradul de frustrare şi conflictualitatea în 

managementul acestor situaţii, dar ele nu se pot forma doar prin acţiunea trecerii timpului 

ci presupun un efort conştient şi voluntar, formare şi sensibilizare la conţinuturi. Coerenţa 

acestor acţiuni trebuie să fie influenţată şi prin educaţiei, ca proces determinant în 

înţelegerea şi acceptarea diversităţii ca mijloc de îmbogăţire a trăsăturilor personale şi a 

contextului cultural general. Deschiderea spre alte culturi contribuie la o mai bună 

integrare şi acceptare, reducerea sau înlăturarea unor prejudecăţi şi creşterea şanselor şi 

oportunităţilor de adaptabilitate şi de flexibilitate în conjuncturi diferite.  

Din aplicarea chestionarului cadrelor didactice, putem observa o variaţie a procentajului 

obţinut pentru categoria de răspunsuri aferente ”deschiderii spre alte culturi şi spre creaţie 

artistică”. 1,8% dintre profesori au răspuns că şi-au dezvoltat această competenţă în 

cadrul cursurilor de formare pe care le-au urmat, iar un procent de 27,9% consideră că ar 

dori să îl dezvolte, ceea ce indică nevoia insistării asupra procesului de dezvoltare a 

acestei competenţe în contextul românesc. Considerând că mobilităţile, activităţile 

extraşcolare, programele/ proiectele, parteneriatele, simpozioanele/ conferinţele, etc. sunt 

o alternativă a dobândirii sau perfecţionării acestei competenţe, am sondat opinia cadrelor 

didactice pentru a vedea în ce măsură aceştia consideră că acest lucru s-a întâmplat. 

Procentajele ne indică faptul că  doar 15,5 % consideră că le-au dezvoltat în mare măsură, 

în timp ce 23,2 % consideră că le-au dezvoltate în mică măsură şi 19, 2 % deloc, cu 

răspunsuri şi pentru categoriile mare măsură şi parţial cuprinse între 18 şi 19 %. Această 

distribuţie poate fi considerată ca un indicator al gradului în care cadrele didactice 



 190

conştientizează importanţa şi necesitatea acestei formări, convergent cu rezultatele de mai 

sus. 4,6% dintre respondenţi consideră printre competenţele noi necesar a fi dezvoltate se 

regăseşte şi cea a deschiderii spre alte culturi şi spre creaţie. Acest lucru indică fie un 

nivel scăzut de informare al respondenţilor cu privire la contextul actual şi la necesitatea 

includerii acesteia în activitatea didactică, fie resurse limitate de a accesa formarea în 

aceste domeniu ( financiare, logistice, etc.). 

Considerăm astfel justificată introducerea unui domeniu de competenţă distinct şi cu 

valoare transversală în ceea ce priveşte deschiderea spre alte culturi şi spre creaţie.  

 

Descrierea unităţii de competenţă 4: Deschiderea spre alte culturi şi spre creaţie 

artistică 

Elemente de competenţă 

  

1. Identificarea caracteristicilor care 

definesc culturi diferite şi dezvoltarea 

capacitaţii de înţelegere şi de explicare a 

acestora. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Criterii de realizare 

 

1.1. Transmiterea şi însuşirea de 

conţinuturi raportate la nivelul de 

vârstă şi de şcolarizare al elevului. 

1.2. Folosirea de metode adecvate care să 

susţină procesul de transmitere a 

informaţiilor şi atingerea obiectivelor 

stabilite (ex: jocul de rol, analizarea 

unor motivaţi personale/ generale în 

luarea unor decizii, etc.). 

1.3. Sunt stabilite împreună cu grupul de 

lucru criteriile de analiză a unei 

situaţii sau a unui context pentru 

dezvoltarea gândirii critice şi lărgirea 

perspectivelor de abordare, raportat 

la vârsta şi pregătirea elevilor şi a 

gradului de expunere a acestora la 

diferite situaţii (unele contexte 

presupun accentuarea unora sau 
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2. Dezvoltarea abilităţilor de raportarea 

raţională şi emoţională la diferite situaţii 

şi a capacităţilor de gestionare a 

acestora.(profesor sau elev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Evaluarea şi validarea cunoştinţelor 

acumulate 

altora dintre aspecte). 

 

2.1. Proiectarea activităţilor în vederea 

atingerii unor obiective concrete de 

sensibilizare, informare, analiză şi 

formarea de atitudini pozitive, de 

valorizare a diferitelor culturi şi 

încurajarea creativităţii în acest sens. 

2.2. Evidenţierea beneficiilor punctuale şi 

generale ale unei bune cunoaşteri a 

caracteristicilor diferitelor culturi şi a 

influenţei acestora în context european şi 

mondial la procesele de dezvoltare şi 

cunoaştere. 

2.3. Oferă posibilitatea de a exploata 

aceste informaţii la nivel personal şi 

profesional şi lărgirea sferei decizionale 

prin înţelegerea pluralităţi situaţionale; o 

mai mare mobilitate, capacitate de 

adaptare şi de exprimare şi creativitate 

culturală prin integrarea unor concepte 

aferente.  

3.1. Evaluarea calităţii cunoştinţelor 

acumulate prin simularea unor situaţii 

practice însoţite de aplicarea unei strategii 

de soluţionare. 

3.2. Stabilirea unor modalităţi de 

exprimare culturală, de promovare a 

valorilor şi a contribuţiilor în acest 

domeniu (integrarea tuturor cunoştinţelor 

şi atitudinilor aferente şi capacitatea de a 
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le pune în practică). 

 

 

Gama de variabile 

 

Stiluri de învăţare: vizual, auditiv, kinetic/ ludic, conceptual 

 

Ghid pentru evaluare: 

Capacitatea de a înţelege şi accepta diversitatea culturală şi valenţele aferente; 

Capacitatea de a stabili obiective pentru a dezvolta atât în plan personal (profesori) cât şi 

profesional (la elevi) aceste competenţe; 

Capacitatea de extragere a conţinuturilor relevante şi de a stimula creativitatea; 

Găsirea unor modalităţi alternative în dezvoltarea acestor competenţe. 

 

Cunoştin ţe: 

- discriminare între diferite valori culturale şi înţelegerea acestei diversităţi; 

- cunoştinţe despre evoluţia culturală la nivel european şi mondial şi despre modul în care 

aceasta a influenţat dezvoltarea actuală. 

 

Aptitudini: 

Adaptabilitate 

Flexibilitate  

Gândire critică 

Argumentare logică 

Toleranţă 

Conceptualizare 

Respect 

Iniţiativă 
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Modalit ăţi de realizare: 

- campanii de sensibilizare 

- mobilităţi 

- parteneriate 

- implicare în activităţi culturale etc. 

 

DOMENIUL DE COMPETEN ŢĂ: Învăţare permanentă 

UNITATEA DE COMPETEN ŢĂ 5: Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat 

 

Spiritul de iniţiativă şi spiritul antreprenorial reprezintă unul dintre factorii cheie ai 

dezvoltării economice şi sociale. Economia europeană actuală nu poate fi concepută fără 

antreprenoriat, iar viitorul va fi marcat de o şi mai puternică dezvoltare a acestuia. 

Spiritul de iniţiativă şi antreprenoriatul sunt formate prin educaţie, luând forma concretă 

de a ajuta persoanele să îşi pună ideile în practică. 

În 2006, Consiliul şi Parlamentul Europei (Education Council, 2006) a adoptat un set de 

recomandări asupra competenţelor cheie necesare învăţării pe tot parcursul vieţii, 

competenţa denumită spirit de ini ţiativă şi antreprenoriat  fiind una dintre cele opt 

competenţe cheie. Recomandarea conţine următoarea definiţie a competenţei de a învăţa 

să înveţi: 

” Spiritul de iniţiativă şi antreprenoriatul se referă la abilitatea unui individ de a-şi pune 

ideile în practică. Acesta include creativitate, asumarea riscului, precum şi abilitatea de 

a planifica şi gestiona proiecte pentru a atinge obiectivele stabilite. Acesta îi sprijină pe 

indivizi, nu doar în viaţa lor cotidiană de acasă şi în societate, dar şi în cea profesională, 

să fie capabili să recunoască şi folosească oportunităţile, şi este un fundament pentru 

mai multe abilităţi şi cunoştinţe specifice necesare în stabilirea şi contribuţia la 

activităţile sociale sau comerciale. Acesta include conştientizarea valorilor etice şi 

promovarea unei bune guvernări.” (Education Council, 2006) 
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Cercetarea de faţă a investigat şi dezvoltarea acestei competenţe în rândul profesorilor de 

gimnaziu şi liceu. Doar 2% dintre cadrele didactice chestionate au afirmat că şi-au 

dezvoltat această competenţă prin cursurile de formare la care au participat, în timp de 

29% au declarat că doresc să îşi dezvolte în viitor această competenţă. Deci, o proporţie 

importantă a cadrelor didactice recunosc importanţa dezvoltării acestei competenţe şi 

doresc să se formeze în acest domeniu. În ceea ce priveşte oportunităţile de dezvoltare a 

competenţelor de învăţare permanentă oferite de şcoala românească, mulţi profesori au 

afirmat că accentul se pune pe teorie, în dauna aplicării în practică, conţinutul învăţării 

fiind astfel rupt de realitatea socială. 

 

Aceste constatări ale studiului de faţă, cât şi recomandările europene în această privinţă 

ne determină să sugerăm completarea standardului ocupaţional al profesorului de 

gimnaziu-liceu cu unitatea de competenţă “Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat”, care să 

fie subordonată domeniului de competenţă “Învăţare permanentă”. 

 

Descrierea unităţii de competenţă: Spirit de ini ţiativă şi antreprenoriat 

ELEMENTE DE 

COMPETENŢĂ 

CRITERII DE REALIZARE 

1. Favorizează înţelegerea 

globală a funcţionării societăţii 

1.1. Conţinutul efectiv al predării este relaţionat cu 

funcţionarea generală a societăţii, din punct de vedere 

economic, dar nu numai. 

1.2. Oferă exemple şi modele din viaţa reală. 

1.3. Insistă pe valorile etice ale societăţii. 

2. Dezvoltă cunoştinţele şi 

abilităţile de managementul 

situaţiilor conflictuale şi 

negociere 

2.1. Responsabilizează elevii prin oferirea sarcinilor 

de management de situaţii conflictuale, adecvate 

vârstei lor. 

2.2. Stimulează elevii în dezvoltarea abilităţilor de 

negociere. 

2.2. Încurajează elevii să lucreze atât individual, cât şi 

în echipă. 

3. Încurajează atitudinile de 3.1. Situaţiile educative favorizează la elevi atitudinile 
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luare a iniţiativei şi asumare a 

riscului 

de luare a iniţiativei, asumare a riscului, manifestare a 

autonomiei . 

3.2. Recompensează elevii pentru luarea iniţiativei. 

 

Gama de variabile 

Funcţionarea generală a societăţii : desprinderea unei imagini globale despre contextul în 

care trăiesc şi muncesc oamenii, înţelegere generală a lumii muncii şi a economiei, 

sesizarea oportunităţilor. 

Managementul proiectelor: include abilitatea de a planifica, organiza, gestiona, conduce 

şi delega, analiza, comunica, sumariza, evalua, raporta. 

 

Ghid pentru evaluare 

La evaluare se va urmări: 

Capacitatea de oferi elevilor o imagine globală asupra funcţionării societăţii. 

Capacitatea de a forma abilităţile de management al proiectelor. 

Gradul de încurajare a atitudinilor de luare a iniţiativei de către elevi. 

 

Cunoştin ţe 

Cunoştinţe economice/ antreprenoriale generale. 

Cunoştinţe generale despre piaţa muncii. 

Actualizarea informaţiilor politico - economice din societate. 

Cunoştinţe despre managementul proiectelor. 

Metode educative de stimulare a iniţiativei. 

 

Aptitudini 

De gândire critică 

Antreprenoriale 

De comunicare 

De management de proiecte 

Munca în echipă 

Interes pentru nou 



 196

 

MODIFICARE  la DOMENIUL DE COMPETEN ŢĂ: Dezvoltare 

profesională 

REDENUMIRE: DOMENIUL DE COMPETEN ŢĂ: Managementul carierei 

INTRODUCEREA UNITĂŢII DE COMPETEN ŢĂ: Managementul carierei 

Descrierea unităţii de competenţă: Managementul carierei 

ELEMENTE DE 

COMPETENŢĂ 

CRITERII DE REALIZARE 

1. Identifică nevoile proprii de 

dezvoltare personală şi 

profesională 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se informează cu privire la 

documentele cadru în domeniul 

educaţiei şi formarii 

 

 

 

3. Cunoaşte cerinţele etice, 

normele privind calitatea şi 

principiul invăţării permanente 

în activitatea didactică 

 

 

1.1. Nevoile de formare se stabilesc pe baza 

recomandărilor supervizorilor (inspectori, directori, 

profesori metodişti, formatori), ţinând cont de nevoile 

personale, dar şi ale scolii pe care o deserveşte.  

1.2. Nevoile de formare sunt revizuite periodic, în 

funcţie de dinamica domeniului de specializare, a 

reglementarilor la nivel european, naţional, local 

(etice, calitate, de politici, legislative). 

 

2.1. Identifică politicile şi legislaţia la nivel european 

naţional, local relevante pentru domeniul educaţiei şi 

formării. 

2.2. Integrează cele mai noi cerinţe din documentele 

de politici şi legislative în planul de carieră. 

 

3.1. Identifică documentele care reglementează etica, 

învăţarea permanentă şi calitatea în activitatea 

didactică. 

3.2. Se ghidează după cerinţele etice, de calitate şi de 

învăţare permanentă în construirea planului de carieră. 

 

4.1. Realizează periodic recenzia literaturii de 

specialitate. 
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4. Actualizează conceptele cheie 

şi analizează noutăţile din 

domeniul de specializare 

 

 

 

 

 

 

5. Dezvoltă competenţe pentru 

derularea orei de specialitate, a 

orei de consiliere (dirigenţie), a 

activităţilor extracurriculare 

 

6. Se informează cu privire la 

tendinţele pieţei muncii, 

oportunităţi de studiu şi formare 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dezvoltă şi îmbunataţeste 

continuu planul de carieră 

4.2. Selectează publicaţii pe baza criteriilor de 

relevanţă, prestigiu şi actualitate. 

4.3. Participă la sesiuni de comunicare, manifestări 

ştiinţifice. 

4.4. Cunoştinţele achiziţionate sunt integrate în 

sistemul de cunoştinţe existent. 

 

5.1.  Include în planul de carieră activitaţi de formare 

variate pentru dezvoltarea competenţelor de 

specialitate şi a competenţelor transversale. 

5.2. Alică noile competenţe în lucrul cu elevii. 

  

6.1. Identifică şi utilizează surse credibile de 

informare. 

6.2. Identifică şi utilizează instrumente şi mijloace 

credibile de informare (format electronic sau pe 

hârtie). 

6.3. Integrează informaţii despre piaţa muncii, 

oportunităţi de studiu şi formare în activităţile cu 

elevii. 

6.4. Colaborează cu instituţii educaţionale, ale pieţei 

muncii, de consiliere 

 

7.1. Identifică la timp şi cu acurateţe punctele slabe în 

dezvoltarea personală şi profesională. 

7.2.  Integrează noile direcţii de dezvoltare personală 

şi profesională în planul de carieră. 

 

Gama de variabile 

Definiea termenilor: consilierea carierei, planificarea carierei, explorarea carierei, 

dezvoltarea carierei, managenetul carierei. 
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Ghid de evaluare 

La evaluare se va urmări: capacitatea de planificare a carierei, explorare a carierei, 

dezvltare a carierei 

 

Cunostinte: 

-din domeniul de specializare 

-din domenii conexe 

 

Aptitudini si atitutdini: 

-de managentul timpului 

-de autoevaluare 

-interes pentru nou 

-motivaţia spre autodepăşire  

-obţinerea succesului şi performanţei în activitatea didactică 

-evitarea plafonării şi corectitudine faţă de adevărul ştiintific 

 

COMPLETARE la DOMENIUL DE COMPETEN ŢĂ: Relaţia şcoală-familie-

comunitate 

UNITATEA DE COMPETEN ŢĂ 1: Coordonarea activităţilor extra şcolare 

INTRODUCERE Element de competenţă 3: Managementul proiectelor 

 

Descrierea elementului de competenţă: Managementul proiectelor 

ELEMENTE DE 

COMPETENŢĂ 

CRITERII DE REALIZARE 

3. Management de proiect  

 

3.1. Realizează analiza de nevoi la nivelul şcolii-

clasei. 

3.2. Stabileste tematica, activităţile, scopul şi 

obictivele proiectului. 

3.3. Stabileşte resursele umane necesare proiectului, 

echipele de lucru, resursele de timp şi materiale 
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necesare. 

3.4. Completează o cerere de proiect corect, conform 

instrucţiunilor specifice. 

3.5. Colaborează cu elevii, profesorii, managementul 

şcolii, ONG, autorităţi locale, parteneri internaţionali 

în implemnetarea proiectului. 

3.6. Dezvoltă la elevi competenţe de management al 

proiectelor. 

 

Gama de variabile 

Tipurile de activităţi extraşcolare: se includ proiecte educaţionale sau pe alte teme de 

interes. 

 

Ghid de evaluare 

 

Evaluarea va include: numărul proiectelor şi rezultatele obţinute prin proiectele derulate  

Cunoştin ţe: din domeniul managentului de proiect 

Aptitudini şi atitudini: 

-capacitate de analiză şi sinteză 

-lucru in echipă 

-iniţiativă 

-creativitate 

-perseverenţă şi capacitate de lucru sub presiunea timpului 

 

COMPLETARE la DOMENIUL DE COMPETEN ŢĂ: Relaţia şcoală-familie-

comunitate 

INTRODUCEREA UNIŢII DE COMPETEN ŢĂ 4: Competenţe sociale şi 

civice 
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Aceste competenţe sunt necesare în societatea actuală şi permit individului să se adapteze 

la un context în continuă schimbare, ţinând cont de diversitatea cu care se confruntă în 

alegerea celor mai bune opţiuni la nivel personal şi individual. Sunt promovate 

înţelegerea dimensiunilor de multi-culturalitate şi socio-economice în context european, 

interacţiunea dintre identitatea culturală specifică şi cea europeană, promovarea unor 

concepte şi valori ce ţin de drepturi civile, egalitate, cetăţenie europeană, democraţie etc.  

Datele statistice relevă că profesorii si-au însuşit în urma cursurilor de formare din ultimii 

doi ani competenţe civice şi sociale (44%), aceştia identifică o nevoie de continuare a 

acestui proces şi doresc să îşi dezvolte această competentă (25,4%). În cadrul altor tipuri 

de activităţi precum mobilităţi, programe sau proiecte, profesorii susţin că şi-au dezvoltat 

în mică măsură sau deloc aceste competenţe (38,8% şi 40,8%), reflectând necesitatea 

dezvoltării ei pentru fiecare individ. Profesorii deţin un rol cheie în facilitatea dobândirii 

acesteia de către elevi, prin transmiterea corectă a conceptelor şi a aplicabilităţii acestora. 

 

Descrierea unităţii de competenţă: Competenţe sociale şi civice 

Elemente de competentă  

 

1. Dezvoltarea cadrului conceptual şi 

clarificarea valorilor aferente 

competenţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterii de realizare  

 

1.1 Defineşte conceptele raportat la 

nivelul de vârstă şi la capacitatea de 

înţelegere a celui care învaţă (fie 

profesor sau elev). 

1.2 Stabileşte modul, contextul şi 

necesitatea dobândirii acestora prin 

argumentarea la diferite niveluri. 

1.3 Evaluează posibilităţile de utilizare a 

conceptelor şi a semnificaţiilor 

corecte ale acestora şi o mai bună 

înţelegere a contextului european 

actual. 

 

2.1 Analizează modul în care sunt 
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2. Dezvoltarea modului de utilizare a 

acestor competenţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

înţelese diferitele contexte la cel care 

învaţă se află şi cum poate să acţioneze. 

2.2 Stimulează la elevi participarea activă 

la viata socială prin evaluarea corectă a 

situaţiilor şi a modalităţilor de gestionare 

ale acestora, rezolvarea de probleme. 

2.3 Înţelege diferite puncte de vedere şi le 

respectă în cadrul activităţilor dezvoltate. 

 

Gama de variabile 

 

 Evaluare:  

Capacitatea de a stabili obiective concrete şi de atingere a acestora 

Capacitatea de înţelegere şi de transmitere corectă a conţinuturilor 

 

Cunoştin ţe: 

Legislaţia în domeniu şi reglementări specifice, istoricul şi complexitatea conceptelor 

utilizate  

Diversitatea culturală şi socio-economică 

 

Aptitudini: 

Înţelegere 

Coeziune 

Rezolvarea de probleme 

Tolerantă 

Negociere 

Empatie 
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XII. PROPUNERE  

CURRICULUM PENTRU FORMAREA CADRELOR DIDACTICE 
DE GIMNAZIU-LICEU 

pentru dezvoltarea competenţelor de învăţare permanentă 

 
 

Nota generală de prezentare a programului  

Prezentul document cuprinde programul pilot pentru modulele de formare continuă a 

cadrelor didactice, oferta educaţională adresată profesorilor de gimnaziu / liceu şi 

consilierilor şcolari. 

Această ofertă se caracterizează prin continuitate, accesibilitate graduală şi utilitate 

practică şi urmareşte: 

1. sprijinirea performanţei profesionale a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar; 

2. ameliorarea continuă a procesului de utilizare a resurselor umane de care dispune 

societatea. 

Proiectarea curriculară a fost realizat în consens cu mesajele-cheie ale Memorandumului 

privind învăţarea permanentă (2001) 

Prezentul program particularizează următoarele domenii de competenţe-cheie stabilite la 

nivel european: 

- competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice; 

- „a învăţa sa înveţi”; 

- competenţe digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru 

gestionarea informaţiei şi comunicarea electronică); 

- competenţe antreprenoriale. 

Pentru aceste module de formare, structura curriculumului este următoarea: 

- Competenţe generale, 

- Valori şi atitudini, 

- Competenţe specifice şi continuturi, 

- Sugestii metodologice. 



 203

Competenţele generale reprezintă ansambluri structurate de cunoştinte şi deprinderi, a 

căror dezvoltare este preconizată pe durata liceului. 

Valorile şi atitudinile sunt selectate pentru a fi promovate – prin învăţare – pe întreg 

parcursul formării. 

Competenţele specifice (derivate din competenţele generale), urmând a fi dezvoltate pe 

parcursul fiecărui modul, sunt corelate cu conţinuturi ale învăţării si prezentate distinct, 

pentru fiecare modul. 

Conţinuturile învăţării sunt grupate în următoarele opt module tematice: 

- A învăţa să înveţi, 

- Competenţe digitale, 

- Deschiderea spre alte culturi şi craţie artistică, 

- Iniţiativă şi spirit antreprenorial, 

- Managementul carierei, 

- Managementul proiectelor, 

- Competenţe interpersonale, sociale şi civice. 

 

Detalierea acestora a fost realizată astfel încât să corespundă nevoilor educaţionale şi 

specificului vârstei adulte, oferind, în acelasi timp contexte  tematice adecvate pentru 

dezvoltarea competenţelor specifice. 

Sugestiile metodologice oferă exemple de demersuri didactice care pot fi utilizate pentru 

dezvoltarea competenţelor specifice particularizate la nivelul fiecărui 

modul tematic. 

Competenţele generale sunt grupate la nivelul fiecărui modul şi corelate cu unităţile de 

competenţă specifice. 

Domeniul Competenţe de învăţare permanentă, prin natura sa, impune interesul major 

pentru dezvoltarea dimensiunilor atitudinale şi valorice ale personalitatii. 

 

Scopul programului: Dezvoltarea competenţelor de învăţare permanentă necesare 

carierei didactice 

 

Au fost selectate, pentru a fi promovate prin învăţare, urmatoarele valori şi atitudini : 
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- respect şi încredere în sine şi în ceilalţi; 

- recunoasterea unicităţii fiecarei persoane; 

- receptivitate la emoţiile celorlalti; 

- valorizarea relaţiilor interpersonale; 

- valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor; 

- adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare; 

- motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu profesional; 

- responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră; 

- interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea 

cunoaşterii; 

- orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în viitor. 

 

Module: 

1. A învăţa să înveţi  

2. Competenţe digitale/ICT  

3. Deschiderea spre alte culturi şi spre creaţie artistică  

4. Managementul carierei  

5. Iniţiativă şi spirit antreprenorial  

6. Managementul proiectelor  

7. Competenţe interpersonale, sociale şi civice  

 

Titlul modulului 1: A înv ăţa să înveţi 

Durata modulului: 20 ore 

Scopul modulului: Dezvoltarea unităţii de competenţă “A învăţa să înveţi” (motyivatie, stiluri, 

metode şi tehnici de învăţare eficientă) 

Obiectivele modulului:  

Dezvoltarea competenţelor specifice de formarea unor tehnici eficiente de învăţare, dezvoltarea 

abilităţilor metacognitive ale elevilor 

Competenţele specifice 

dezvoltate 

Conţinuturi/activit ăţi Timpul dedicat 

fiecărei activităţi 

1. Stimulează motivaţia 1.1. Foloseşte strategii pentru a creşte valoarea 6 ore 
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pentru învăţare a elevilor 

şi îi ajută să îşi dezvolte 

strategii de automotivare 

acordată învăţării (ex. stimulează autodialogul 

pozitiv, face legături între învăţarea şcolară şi viaţa 

profesională, recompensează reuşita, diferenţiază 

între motivaţia intrinsecă şi cea extrinsecă şi 

acţionează adecvat etc.) 

1.2. Foloseşte strategii pentru a dezvolta la elevi 

sentimentele de control şi încredere în forţele proprii 

1.3. Favorizează dezvoltarea la elevi a strategiilor de 

menţinere a motivaţiei pentru învăţare (ex. 

managementul timpului, stabilirea unui plan şi 

evitarea amânării, crearea unei rutine de studiu, 

managementul stresului, pregătirea pentru test şi 

managementul anxietăţii de testare, menţinerea 

atenţiei în clasă, controlul mediului de învăţare, 

învăţarea prin cooperare, alimentaţie şi odihnă 

adecvată, etc.) 

2. Ajutor acordat  elevilor  

în formarea unor tehnici 

eficiente de învăţare, în 

funcţie de caracteristicile 

individuale 

2.1. Utilizează strategii pentru a dezvolta la elevi 

abilităţile de înţelegere a materialului de învăţat (ex. 

favorizează gândirea critică, utilizează analogii, etc.) 

2.2. Foloseşte tehnici de organizare a materialului 

(ex. hărţi mentale, grafice, tabele, diagrame, scheme, 

favorizează luarea eficientă a notiţelor şi folosirea 

sublinierilor pe text, realizarea unui rezumat, etc.) 

2.3. Foloseşte tehnici adecvate de integrare a 

materialului (ex. repetarea, auto-testarea, folosirea 

mnemotehnicilor, revizuirea materialului, etc.) 

6 ore 

3. Dezvoltarea abilităţilor 

metacognitive ale elevilor 

3.1. Dezvoltă la elevi cunoştinţe şi abilităţi 

metacognitive în raport cu vârsta acestora 

3.2. Utilizează strategii de dezvoltare a 

metacogniţiilor (ex. reflectarea, planificarea, 

monitorizarea înţelegerii, etc.) 

6 ore 
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3.3. Aplică strategiile de dezvoltare a 

metacogniţiilor atât individual, cât şi în grup, prin 

cooperarea între elevi 

 

Timp acordat 

evaluării: 2 ore 

 

 

 

Metode şi mijloace utilizate:  Tehnici şi stiluri de învăţare, analogii, hărţi mentale, grafice, tabele, 

diagrame,  sublinieri pe text, realizarea unui rezumat, scheme mnemotehnice,  auto-testarea, 

revizuirea materialului,  reflectarea, planificarea, monitorizarea înţelegerii.  

 

Metode de evaluare: 

Specificul metodelor de evaluare este strâns corelat cu competenţele dezvoltate deja prin module 

anterioare. 

Sunt utilizate mai ales probe de evaluare orale şi activităţi practice. 

Evaluarea (continuă şi sumativă) surprinde progresul în dezvoltarea competenţelor specifice. 

 

Sugestii cu privire la resurse umane implicate (recomandari cu privire la echipa de 

fomatori/institutia care ar putea sa preia programul). 

Se recomandă formatori din rândul cadrelor didactice cu pregătire superioară în ştiinţele educaţiei, cu 

experienţă în procesul de formare continuă a adulţilor şi care au statut de formator acreditat. 

Programul poate fi preluat de orice instituţie acreditată ca centru de formare profesională / continuă a 

adulţilor. 

 

Bibliografie: 

MEC, CNDIPT – Manual de scriere a unităţilor de competentă, Anexă la OMEC nr. 3974 / 2005 

xxx - Programe şcolare pentru Aria curriculară Consiliere şi Orientare, Clasele a IX-a – a XII-a, 

Bucureşti, 2006. 

*** - Council of the European Union, Commission of the European Communities, “Proposal for a 

Recommendation of the European Parliament and of the Council on Key Competences for Lifelong 

Learning”, Brussels, 10.11.2005, COM(2005)548 final. 
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Titlul modulului 2: Competente digitale/ICT 

Durata modulului: 25 h X 3  
Justificare a propunerii de modul 

Toate CCD-urile include în oferta lor de formare cursuri de TIC. Majoritatea acestor cursuri sunt de iniţiere computerială 
pentru profesorii de diferite discipline (navigare Internet, utilizare programe de email, aplicaţii de tip MS Office etc.). O 
mare parte dintre profesori au beneficiat până în prezent de astfel de cursuri introductive. Nevoia de formare în utilizarea 
calculatorului rămâne încă pentru acei profesori care nu au urmat încă astfel de cursuri. 
Nu luăm în calcul cursurile de perfecţionare dedicate profesorilor de informatică, acestea fiind bine reprezentate în cadrul 
tuturor ofertelor de formare investigate.  
Există puţine cursuri dedicate special dezvoltării abilităţilor profesorilor de a integra în mod pertinent din punct de vedere 
pedagogic resursele digitale în procesul didactic (vezi analiza ofertelor de formare). Cunoştinţele de acest tip, sunt 
dobândite în principal în cadrul celor două programe în domeniu derulate la nivel naţional şi anume Intel-teach şi AEL. 
Rapoartele de impact indică totuşi faptul că practic profesorii de diferite discipline nu au suficiente cunoştinţe şi 
deprinderi de bază de utilizarea computerului, fapt pentru care cursurile AEL sunt nevoite să preia în bună parte şi partea 
de initiere computerială. Abilităţile de planificare pedagogică şi reflecţie asupra modalităţilor optime de integrare a 
computerului în clasă şi activităţile extraşcolare se dobândesc preponderent în cadrul programului IntelTeach. Pentru 
maximizarea potenţialului TIC pentru activitatea de învăţare a elevilor, ofertele existente pot fi completate de un program 
de formare specializat pe resurse digitale specifice curriculumului naţional. 
 
Scopul modulului:  

Abilitarea profesorilor de diferite discipline în integrarea resurselor TIC în procesul didactic 

Obiectivele modulului: 

- dezvoltarea abilităţilor de utilizarea a computerului pentru dezvoltarea personală şi 

profesională 

- dezvoltarea capacităţii de integrare a mijloacelor TIC în activitatea de predare-învăţare 

- dezvoltarea independenţei de utilizare a TIC în activitatea didactică şi a capacităţii de creare 

de noi resurse 

 

 

Competentele specifice 

dezvoltate 

Continuturi/activitati Timpul 

dedicat 

fiecarei 

activiatti 

1. Utilizarea editoarelor de 

text, imagine; a navigatoare 

Internet, a  aplicaţiilor email 

şi de  transfer de date 

1.1. Editarea în MS Word a unor planuri de lecţie/ 

materiale didactice 

1.2. Testarea cunoştinţelor utilizând foi de calcul MS 

Excel,  

1.3. Realizarea unei prezentări a rezultatelor unor 

25 ore 
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proiecte educaţionale în MS PowerPoint 

1.4. Căutarea şi salvarea unor informaţii (programe 

şcolare etc.) pe siteul web al Ministerului Educaţiei 

1.5. Schimbul de informaţii între colegi utilizând 

programe de email (MS Outlook sau de tip web) 

 

2. Utilizarea de platforme 

elearning sau de resurse 

digitale în activitatea de 

predare învăţare  

2.1. Simularea unor lecţii AEL în faţa colegilor 

2.2. Planificarea unor situaţii de învăţare care să 

includă manipularea unor resurse educaţionale 

digitale 

25 ore 

3. Dezvoltarea 

independenţei de utilizare a 

TIC în activitatea didactică 

şi a capacităţii de creare de 

noi surse 

3.1. Editarea unui număr de cinci elemente de 

conţinut cu reprezentare grafică din materialele 

didactice utilizate în predare în format digital (ex. 

tabele, grafice, desene etc) 

3.2. Elaborarea (adaptarea) de teste de cunoştinţe 

utilizând foi de calcul MS Excel sau sisteme dedicate 

web 

25 ore 
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Metode si mijloace utilizate: 

- prezentare frontală 

- simulări, exerciţii, - discuţii de grup 

- laboratorul de informatică  

- server cu platforma AEL , - conţinuturi/ lecţii AEL 

 

Metode de evaluare: 

- simulare în grupul de colegi 

- portofoliu cu resurse de predare, - teste de cunoştinţe  

 

Sugestii cu privire la resurse umane implicate (recomandari cu privire la echipa de 

fomatori/institutia care ar putea sa preia programul). 

Formatorii pentru acest programul de formare ar putea fi selectaţi din rândul celor care 

derulează programele Intel-Teach şi AEL, din rândul personalului CCD sau DPPD, alţi experţi. 

Se impune însă o bună formare anterioară a acestora în cadrul unui program de formare a 

formatorilor care ar putea fi condus de experţi la nivel naţional sau internaţional. 

 

Bibliografie: 

FOSNOT, C. T. Constructivism: Theory, perspectives and practice. New York.: Teachers 

College, Columbia University, 1996. 

ISTRATE, O. Design web. Bucureşti.: Academia Online, (Online: www.academiaonline.ro) 

2003. 

NEACŞU, I. (1990). Instruire şi învăţare. Teorii. Modele. Strategii. Ed. Stiintifică. Bucuresti. 

NOVEANU, E. The Internet and the Changing Education Paradigm. (Online: http://www.elit-

education.ro/a51-proceedings.htm), 2005. 

PANITZ. T. (1996). Collaborative versus cooperative learning. (www.lgu.ac.uk-deliberations-

collab.learning-panity2.html) 

SCBEUERMANN, F.; MULDER, M. Bridging to the future of education. In: European 

Journal Vocational Training No. 27/ September-December 2002. 

UNESCO's ICT Competency Standards for Teachers, Towards ICT Skills for Teachers. Online: 

http://cst.unesco-ci.org/sites/projects/cst/default.aspx. 

*** Standard Ocupational pentru Profesorul gimnaziu - liceu, Consiliul pentru Standarde 

Ocupaţionale şi Atestare, Unitatea de Cercetare şi Servicii Tehnice, Bucureşti 1999 
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Titlul modulului 3: Deschiderea spre alte culturi şi creaţie  

Durata modulului: 20 de ore 

 

Scopul modulului: dezvoltarea unităţii de competenţă ”Deschiderea spre alte culturi şi creaţie” 

Obiectivele modulului: 

1. Înţelegerea necesităţii cunoaşterii diferitelor culturi în context european; 

2. Însuşirea de informaţii şi concepte şi îmbunătăţirea capacităţii de utilizare a acestora în 

activitatea practică; 

3. Promovarea atitudinilor pozitive şi deschiderii spre multiculturalitate şi evidenţierea 

beneficiilor diversităţii culturale; 

4. Stimularea creativităţii şi adaptării la o lume în continuă schimbare; 

5. Eficientizarea utilizării noii competenţe prin dezvoltarea de mijloace de evaluare adecvate. 

 

Competenţele specifice 

dezvoltate 

Conţinuturi/activit ăţi Timpul dedicat 

fiecărei 

activităţi 

1. Identificarea 

caracteristicilor definitorii 

diferitelor culturi şi a 

influenţei acestora în 

societate 

1.1. Managementul informaţiilor cu privire la 

diversitatea culturală şi selectarea informaţiilor 

relevante şi adecvate temei; 

1.2. Managementul resurselor personale în 

gestionarea noilor conţinuturi şi planificarea 

activităţilor de învăţare; 

 

4 ore 

2. Explicarea diferenţelor şi 

asemănărilor dintre diferite 

culturi  

2.1. Managementul informaţiilor prin folosirea 

resurselor informaţionale adecvate şi sensibilizarea 

capacităţii de gândire critică; 

2.2. Autocunoaştere şi cunoaşterea celorlalţi  prin 

folosirea metodelor interactive, a jocului de rol. 

6 ore 

3. Dezvoltarea abilităţilor de 

raportare raţională şi 

3.1. Autocunoaştere şi capacitatea de a înţelege 

perspective diferite; 

6 ore 
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emoţională la diversitate; 

dezvoltarea capacităţilor 

creative 

3.2. Managementul resurselor personale prin 

dezvoltarea de noi modalităţi de interpretare a 

diferitelor contexte şi de înţelegere a codurilor 

culturale specifice altor culturi, utilizarea acestor 

coduri în exerciţii aplicative; 

3.3. Dezvoltarea calităţii relaţiilor sociale şi 

acceptarea diversităţii nu ca opus ci ca alternativă; 

3.4. Stimularea creativităţii prin stabilirea unor 

sarcini specifice 

4. Evaluarea conţinuturilor 

transmise şi învăţate  

4.1. Autocunoaştere şi creativitate prin analiza unor 

situaţii concrete şi a modalităţilor de acţiune şi/ sau 

soluţionare 

4 ore 
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Metode si mijloace utilizate: 

- informarea cu ajutorul mijloacelor media,  

- folosirea unor exemple şi modele din viaţa reală sau relevante pentru tematica 

respectivă; 

- analiza unor comportamente şi atitudini polare; 

- analogia cu alte situaţii; 

- crearea unei situaţii ipotetice şi dezvoltarea mijloacelor de gestionare şi acţiune; 

- jocul de rol; 

- jocuri de conştientizare a diferitelor aspecte: poziţiei faţă de anumite judecăţi, valori, 

rezultate culturale; 

- exerciţii de stimulare a creativităţii şi de utilizare a elementelor diferitelor culturi; 

- lucrul în grupuri cât mai variate pe teme anumite tematici 

- autoevaluarea.  

 

Metode de evaluare: 

- se utilizează metode specifice fiecărei tematici abordate; 

evaluarea capacităţii de utilizare şi integrare a noilor cunoştinţe în cadrul activităţilor 

practice. 

 

Sugestii cu privire la resurse umane implicate (recomandări cu privire la echipa de 

formatori/ institu ţia care ar putea să preia programul). 

- se recomandă formatori cu experienţă în procesul de formare al adulţilor şi în 

domeniul vizat 

 

Bibliografie: 

***Key competences for lifelong learning -European reference framework, brochure 

2008 (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf) 

Botnariuc, P. Consilierea multiculturală. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 

*** CEJI training on religious diversity and anti discrimination – Istanbul, 2008 

 *** Programe şcolare pentru Aria Curriculară Consiliere şi Orientare, clasele a IX-a – 

a XII-a, Bucureşti, 2006. 
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Titlul modulului 4: Managementul carierei 

Durata modulului: 44 ore 

Scopul modulului: Dezvoltarea competenţei de management eficient al carierei 

Obiectivele modulului:  

Dezvoltarea competenţelor si atitudinilor specifice pentru planificarea, explorarea, dezvoltarea si 

managenetul carierei 

 

Competentele specifice 

dezvoltate 

Continuturi/activitati Timpul 

dedicat 

fiecarei 

activiatti 

1. Familiarizarea cu 

conceptele si teoriile 

fundamentale ale consilierii 

carierei 

 

2. Dezvoltarea competentelor 

de planificare a carierei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Concepte: consiliere, consilierea carierei, 

orientare educationala si profesionala, consiliere 

permanenta- similitudini si diferneteiri specifce 

1.2. Teorii: Holland, teoriile dezvoltarii carierei 

 

2.1. Instrumente pentru analiza propriilor nevoi 

de formare si dezvoltare personala si profesionala 

prin: 

-autoevaulare (analiza SWOT) 

-chetsionare de interese, abilitati, aptitudini, 

instrumente online de autevaluare a 

competentelor 

-elaborarea portofoliului personal care include 

fise de evaluare in urma inspectiilor, ecomandari 

directori, profesori metodişti, formatori 

2.2 surselor de informare cu privire la politicile si 

legislatia in domeniul consilierii carierei 

- COMISIA EUROPEANA 

-MedC 

-Euroguidance 

6 ore 

 

 

 

 

18 ore 
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-AJOFM 

2.3. surse de informare specifice domeniului 

consilierii carierei 

-reteaua centrelor de consiliere din imnvatamantul 

preuniversitar 

-reteaua AJOFM si EURES 

-CEDEFOP, EURYDICE 

-EUROGUIDANCE 

-PLOTEUS, -EUROPASS 

si familiarizarea cu site-urile web aferente 

2.4. Instrumente specifice domeniului consilierii 

carierei 

-PLOTEUS 

-documente EUROPASS 

-chestionare de interese, abilitati si aptitudini 

(www.go.ise.ro, Interoptions, JVIS, BTPAC) 

2.5. documente care reglementeaza calitatea 

serviciilor in domeniul consilierii carierei 

-Cod etic si standarde de calitate (la nivel national 

si european) 

-Standarde ocupationale si competente specifice 

domeniului (la  nivel national si european) 

2.6. motoare de cautare specifice, baze de date, 

publicatii recunoscute national si international 

-CNCSIS – pentru verificarea jurnalelor 

romanesti recunoscute la nivel national si 

international 

-Euroguidance 

-IAEVG 

-PROQUEST 

2.7 cerinte pentru participarea a sesiuni si 
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3. Dezvoltarea competentelor 

de explorare a carierei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dezvoltarea competentelor 

de dezvoltare si mangenet al a 

carierei 

 

simpozioane stiintifice 

-cerinte in redactarea unui articol de specialitate 

-realizarea unui calendar al evenimentelor pentru 

3 luni 

 

3.1.surse de informare despre piata muncii la 

nivel local, national, european 

-AJOF 

-Rapoarte ale Institutului National de Statistica 

-Euroguidance 

3.2. cerintele documentelor EUROPAS 

-tipul de documente 

-utilitate 

- modalitati de completare 

3.3. luarea deciziilor cu privire la oportunitatile 

edu cationale si profesionale 

-procesul luarii unei decizii 

-decizie informata versus decizia luata la 

intamplare 

-consecinte ale deciziilor 

4.1. stabilirea obiectivelor de scurta si lunga 

durata penru dezvoltarea carierei 

4.2. dezvoltarea unui plan al careirei (pasi de 

urmat, durata, resurse disponibile) si a 

modalitatilor de revizuire 

 

 

 

 

 

12 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ore 

 

 

 

 

Timp acordat 

evaluării: 2 

ore 
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Metode si mijloace utilizate:  Discutii de grup, dezbateri pentru întelegerea conceptelor  si teoriilor  

specifice domeniului consilierii carierei;  vizite la centre / cabinele de consiliere scolara sau de 

mediere a muncii si discutii cu practicieni; exercitii si actiivtati de stabilire a obiectivelor, luarea 

deciziilor; jocuri de rol si simulari privind completarea unui CV si participarea la interviu; utilizari  

ale site-urilor web si intrumentelor electronice pentru planificarea si explorarea carierei. 

 

Metode de evaluare:  

Sunt utilizate mai ales probe de evaluare orale şi activităţi practice (proiecte individuale si de grup, 

portofolii, conducerea in grupuri mici a unor sesiuni de informare/formare in domeniul consilierii 

carierei, participarea la dezbateri). 

Evaluarea (continuă şi sumativă) surprinde progresul în dezvoltarea competenţelor specifice 

 

Sugestii cu privire la resurse umane implicate (recomandari cu privire la echipa de 

fomatori/institutia care ar putea sa preia programul). 

Se recomandă formatori din rândul cadrelor didactice/cnsilierilor cu pregătire in domeniul consilierii 

carierei, cu experienţă în procesul de formare continuă a adulţilor, şi care au statut de formator 

acreditat. 

Programul poate fi preluat de orice instituţie acreditată ca centru de formare profesională / continuă a 

adulţilor. 

 

Bibliografie: 

Jigău, M. Consilierea carierei. Sigma, Bucureşti: 2001. 

Jigău, M. (coord.) Codul etic în consiliere. Standarde de calitate în consiliere, AFIR, 

Bucureşti: 2004. 

Jigău, M. (coord.) Consilierea carierei adulţilor . AFIR, Bucureşti: 2003. 

Jigău, M. (coord.) Tehnologiile informatice şi de comunicare în consilierea carierei. Bucureşti: 

AFIR, 2003. 

Jigău, M. (coord.) Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici. AFIR, Bucureşti: 2003. 

MEC, CNDIPT – Manual de scriere a unităţilor de competentă, Anexă la OMEC nr. 3974 / 2005 

*** Programe şcolare pentru Aria curriculară Consiliere şi Orientare, Clasele a IX-a – a XII-a, 

Bucureşti, 2006. 

***Council Resolution on Better Integrating Lifelong Guidance into Lifelong Learning Strategies - 

5th Education, Youth and Culture Council meeting. Bruxelles: 2008. 
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Titlul modulului 5: Spirit de ini ţiativă şi antreprenoriat 

Durata modulului: 20 ore 
Scopul modulului: Dezvoltarea unităţii de competenţă “Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat” 
Obiectivele modulului:  
Dezvoltarea competenţelor si atitudinilor specifice pentru intelegerea functionarii societatii, si a 
necesitatii de asumare a riscului 
 
Competentele specifice 

dezvoltate 

Continuturi/activitati Timpul 

dedicat 

fiecarei 

activiatti 

1. Favorizarea înţelegerii 

globale a funcţionării 

societăţii  

1.1. Conţinutul efectiv al predării este relaţionat cu 

funcţionarea generală a societăţii, din punct de 

vedere economic. 

1.2. Elevilor le sunt oferite exemple şi modele din  

viaţa reală. 

1.3. Se insistă pe valorile etice ale societăţii.  

6ore 

2. Dezvoltarea cunoştinţelor  

şi abilităţilor de 

managementul proiectelor şi 

negociere 

2.1. Elevii sunt responsabilizaţi prin oferirea 

sarcinilor de management de proiecte, adecvate 

vârstei lor. 

2.2. Elevii sunt stimulaţi în dezvoltarea abilităţilor 

de negociere. 

2.2. Elevii sunt încurajaţi să lucreze atât individual, 

cât şi în echipă. 

6 ore 

3. Încurajarea atitudinilor  

de  iniţiativă şi asumare a 

riscului 

3.1. Situaţiile educative favorizează la elevi 

atitudinile de iniţiativă, asumare a riscului, 

manifestare a autonomiei. 

3.2. Elevii sunt recompensaţi pentru eficienţa 

iniţiativelor lor. 

6 ore 

 

Timp 

acordat 

evaluării: 2 

ore 
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Titlul modulului 6: Managementul proiectelor 

Durata modulului: 20 ore 

Scopul modulului: Dezvoltarea competentelor de management al proiectelor educationale 

Metode si mijloace utilizate: exemple şi modele din  viaţa reală, simularea de proiecte, 

negocierea, iniţierea unui plan de afaceri  

 

Metode de evaluare:  

Specificul metodelor de evaluare este strâns corelat cu competenţele dezvoltate deja prin module 

anterioare. 

Sunt utilizate mai ales probe de evaluare orale şi activităţi practice. 

Evaluarea (continuă şi sumativă) surprinde progresul în dezvoltarea competenţelor specifice. 

 

Sugestii cu privire la resurse umane implicate (recomandari cu privire la echipa de 

fomatori/institutia care ar putea sa preia programul). 

Se recomandă formatori din rândul cadrelor didactice cu pregătire superioară în ştiinţele educaţiei, 

cu experienţă în procesul de formare continuă a adulţilor, şi care au statut de formator acreditat. 

Programul poate fi preluat de orice instituţie acreditată ca centru de formare profesională / continuă 

a adulţilor. 

 

Bibliografie: 
 
MEC, CNDIPT – Manual de scriere a unităţilor de competentă, Anexă la OMEC nr. 3974 / 2005 

xxx - Programe şcolare pentru Aria curriculară Consiliere şi Orientare, Clasele a IX-a – a XII-a, 

Bucureşti, 2006. 

*** - Council of the European Union, Commission of the European Communities, “Proposal for a 

Recommendation of the European Parliament and of the Council on Key Competences for Lifelong 

Learning”, Brussels, 10.11.2005, COM(2005)548 final. 
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Obiectivele modulului:  

-Sa defineasca termenii specifici managentului de proiect 

-Sa identifice sursele de informare si finatare a proiectelor  

-Sa realizeze aplicatii privind redactarea unui prioect (cereri de finantare) 

-Sa aplice munca in echipa si in retea in redactarea unei cereri de finantare. 

 
Competentele specifice 

dezvoltate 

Continuturi Timpul dedicat 

fiecarei 

activiatti 

1. Familiarizarea cu 

teremenii de baza utilizati in 

managenetul proiectelor 

1.1. termeni utilizati 

Proiect, echipa, buget, calitate, management de 

proiect, leadership, managenetul schimbarii, 

managenetul strassului, managentul timpului, 

managenetul resurselor umane 

 

3 ore 

2. Familizarizarea cu fazele 

unui proiect 

2.1. fazele proiectului 

Analiza de nevoi, scopul, obiectivete, beneficiari, 

planificarea activitatilor si rezultatelor asteptate, 

echipa proiectului, stabilirea bugetului, activitati de 

diseminare,  modalitati de monitorizare si evaluare  

3 ore 

3. Redactarea unei cereri de 

finantare 

3.1. redactarea unui proiect, tinand cont de cerintele 

specifice ale cererilor de finantare in domeniul 

educational 

-identificarea surselor de finantare din Romania si 

UE  

-identificarea domeniilor, a tipurilor de finantari si a 

termenelor de depunere 

-stablirea planului de proiect  

-analiza formularului de aplicatie pentru identificarea 

categoriilor de informatii necesare 

-stabilirea echipei de redactadre a cererii de finantare 

-stabilirea tremenelor pentru redactare 

6 ore 
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-redactarea cererii de aplicatie 

4. Dezvoltarea 

competentelor de munca in 

echipa si in retea  

4.1. echipa 

-ce este echipe 

- roluri in echipa, 

- fazele dezvoltarii unei echipe 

4.2. reteaua 

- tipuri de retele (perosnale si profesionale) 

-modalitati de colaborare in cadrul proiectelor  

6 ore  

 

 

Timp 

acordat 

evaluării: 2 

ore 

 
 

 

 

Metode si mijloace utilizate: aplicatii Internet pentru identificarea surselor de finantare,  simulari 

epntru redactarea unei cereri de finantare, exercitii de identificare a retelelor peronale si 

profesionale , activitati de grup  

 

Metode de evaluare: Implicarea in activităţile practice de redactare a unei cereri de finanatre, 

implicarea in dezbateri, completarea de chestionare. 

 

Sugestii cu privire la resurse umane implicate (recomandari cu privire la echipa de 

fomatori/institutia care ar putea sa preia programul). 

Se recomandă formatori cu pregatire si experienta in domeniul managenetului de proiect şi care au 

statut de formator acreditat. 

Programul poate fi preluat de orice instituţie de formare profesională / continuă a adulţilor. 

 

Bibliografie: 

Eysenk, H., Eysenk, M. Descifrarea comportamentului uman. Ed. Teora, Bucuresti: 1999. 

Stancioiu, I., Militaru, G. Management - Elemente fundamentale. Ed. Teora, Bucuresti: 1998 

Danet, A. Managenetul proiectelor. Ed. Economica, Bucuresti: 2000. 

***Suport de curs Manageentul proiectelor. Proiect ICC, 2001. 
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Titlul modulului 7: Competente interpersonale, sociale şi civice 

Durata modulului: 24 ore 

Scopul modulului: Extinderea competenţelor sociale ale profesorilor în contextul diversităţii 

specifice globalizării şi evoluţiei în comunicare 

Obiectivele modulului:  

- Dezvoltarea abilităţilor de colaborare, comunicare şi interrelaţionare 
- Dezvoltarea cunoştinţelor şi clarificarea valorilor ce ţin de drepturi civile, egalitate, cetăţenie 
europeană şi democratică 
 
 
Competentele specifice 

dezvoltate 

Continuturi Timpul dedicat 

fiecarei 

activiatti 

- dezvoltarea capacităţii de 
utilizare corectă a 
conceptelor aferente 
competenţei 

- utilizarea unor modalităţi de definire şi de înţelegere 
din perspective multiple a cadrului conceptual şi 
stimularea gândirii critice şi creative (ex. construirea 
unor demersuri logice, explicarea conceptelor de 
egalitate, dreptate, democraţie, cetăţenie şi drepturi 
civile) 
- dezbateri cu tematică specifică (Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene şi a declaraţiilor 
internaţionale) 

4 ore 

- dezvoltarea capacităţii de 
comunicare constructivă şi 
colaborare în diferite 
contexte 

- exersarea unor metode şi tehnici de comunicare şi 
exprimare (dezbateri în grup, susţinerea şi 
argumentarea unor puncte de vedere, persuasiunea, 
manipularea, comunicarea asertivă) 
- simularea unor situaţii de angajarea efectivă 
împreună cu alte persoane în domeniul public  

10 ore 

înţelegerea diferitelor puncte 
de vedere 

- utilizarea unor metode şi tehnici care permit 
exersarea atitudinilor pozitive de toleranţă, 
deschidere, gestionarea stresul şi frustrării, distincţia 
între sfera personală şi cea profesională  
- solidaritatea şi interesul în rezolvare de probleme ce 
afectează comunitatea locală sau comunitatea în 
general 
- simularea unor situaţii conflictuale, analizarea 
opţiunilor şi propunerea unor modalităţi de 
soluţionare 

10 ore 
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Metode si mijloace utilizate:  

- prezentare frontală 
- simulări, exerciţii 
- discuţii de grup 
- joc de rol 
- jocuri de conştientizare a diferitelor aspecte: poziţiei faţă de anumite judecăţi, valori, rezultate 
culturale 
 
Metode de evaluare:  

- simulare  
- portofoliu cu resurse didactice  
- teste de cunoştinţe 

Sugestii cu privire la resurse umane implicate (recomandari cu privire la echipa de 
fomatori/institutia care ar putea sa preia programul). 
 

- se recomandă formatori cu experienţă în procesul de formare al adulţilor şi în domeniul vizat 

 

Bibliografie: 

Key competences for lifelong learning -European reference framework, brochure 2008 
(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf) 

Consilierea multiculturală, Petre Botnariuc, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 
CEJI training on religious diversity and anti discrimination – Istanbul, 2008 

Programe şcolare pentru Aria Curriculară Consiliere şi Orientare, clasele a IX-a – a XII-a, 
Bucureşti, 2006. 
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ANEXE 
 
Anexa 1: Chestionar pentru cadrele didactice 
 
Studiu privind „Rolul profesorului în formarea competenţelor de învăţare permanentă ale 
elevilor” , Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 2008 

 
CHESTIONAR 

pentru profesori   

 
 
I. Implicarea personal ă în activit ăţi de înv ăţare permanent ă: 
 

1. Care este importanţa pe care o acordaţi învăţării permanente pentru dezvoltarea 
dumneavoastră personală şi profesională? (acordaţi o notă de la 1 la 5, unde 1 - minim şi 
5 - maxim) 

 
1   2   3   4   5 

 
 
2. Ce cursuri de formare aţi urmat/ aţi fost formator în perioada 2006-2008? 

 
Nr 
crt 

Titlul cursului de formare Durata Cursul a fost făcut la o 
instituţie de 
stat/privată 

Cursul a fost 
acreditat/nu a fost 
acreditat 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

 

 
Stima ţi colegi, 
  
Acest chestionar face parte din cercetarea “Rolul profesorului în formarea competenţelor de învăţare permanentă ale 
elevilor” derulată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, departamentul de Consiliere şi Învăţare Permanentă pe parcursul 
anului 2008. 
  
În contextul evoluţiilor tehnologice şi schimbărilor economice şi sociale rapide din societatea contemporană, dezvoltarea 
competenţelor de învăţare permanentă reprezintă un element esenţial. Scopul prezentului chestionar este de a contura o 
imagine realistă cu privire la implicarea cadrelor didactice din România în activităţi de învăţare permanentă, cât şi de a 
surprinde percepţia profesorilor cu privire la dezvoltarea competenţelor de învăţare permanentă la elevi.  
 
În acest scop, vă solicităm opinia cu privire la domeniul investigat. Părerile dumneavoastră vor fi luate în considerare în 
conturarea modelului final în calitate de colaboratori în cercetarea realizată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 
  
Vă mulţumim! 
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3. Enumeraţi cel puţin 3 argumente pentru care v-aţi înscris la cursurile de formare 
continuă: 

………………………….………………………….…………………………. 
………………………….………………………….…………………………. 
…………………………………………………….…………………………. 
………………………….………………………….…………………………. 
 
4. Precizaţi cel puţin 3 competenţe pe care consideraţi că le-aţi dezvoltat în urma cursurilor 

de formare continuă la care aţi participat în decursul ultimilor doi ani şcolari (2006-2008): 
………………………….………………………….…………………………. 
…………………………………………………….…………………………. 
………………………….………………………….…………………………. 
………………………….………………………….…………………………. 
 
 
5. Ce alte cursuri de formare continuă aţi dori să urmaţi? 
…………………………………………………….…………………………. 
…………………………………………………….…………………………. 
…………………………………………………….…………………………. 
………………………….………………………….…………………………. 
 
 
6. Ce alte competenţe de învăţare permanentă consideraţi că aţi dobândit derulând activităţi 

ca: mobilităţi, activităţi extraşcolare, programe/proiecte, parteneriate, 
simpozioane/conferinţe etc.? În tabelul de mai jos, notaţi pentru fiecare dintre acestea: 

 
Nr. 
crt. 

Competen ţă de învăţare 
permanent ă 

În foarte 
mare 
măsur ă 

În mare 
măsur ă 

 
Parţial  

În mic ă 
măsur ă 

 
Deloc 

1. Comunicarea în limba 
maternă 

     

2 Comunicarea în limbi 
străine 

     

3 Competenţe digitale 
(utilizare TIC) 

     

4 Competenţe de bază în 
matematică, ştiinţă şi 
tehnologie 

     

5 Spirit antreprenorial      
6 Competenţe 

interpersonale, sociale şi 
civice 

     

7 Competenţa de a învăţa să 
înveţi 

     

8 Deschidere spre alte culturi 
şi spre creaţie artistică 

     

9 Dezvoltarea carierei      
10    Capacitate de adaptare la 

schimbare 
     

11    Motivaţie, receptivitate la nou, 
inovare 

     

12    Curiozitate, interes pentru 
cunoaştere 

     

13 Altele 
(specificaţi)………………….. 
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7. Ce competenţe de învăţare permanentă doriţi să vă dezvoltaţi în viitor? 
(bifaţi trei dintre acestea): 
 

Nr. crt.  Competen ţă de învăţare permanent ă  
1. Comunicarea în limba maternă  
2 Comunicarea în limbi străine  
3 Competenţe digitale (utilizare TIC)  
4 Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie  
5 Spirit antreprenorial  
6 Competenţe interpersonale, sociale şi civice  
7 Competenţa de a învăţa să înveţi  
8 Deschidere spre alte culturi şi spre creaţie artistică  
9 Dezvoltarea carierei  
10    Capacitate de adaptare la schimbare  
11    Motivaţie, receptivitate la nou, inovare  
12    Curiozitate, interes pentru cunoaştere  
13    Altele (specificaţi) 

………………….. 
 

 
8. Care este motivaţia dumneavoastră pentru a vă implica în activităţi de învăţare 

permanentă? Menţionaţi cel puţin două aspecte: 
…………………………………………………….…………………………. 
…………………………………………………….…………………………. 
…………………………………………………….…………………………. 
………………………….………………………….…………………………. 
 
9. Care sunt factorii care v-au împiedicat să vă implicaţi în activităţi de învăţare 

permanentă? Menţionaţi cel puţin doi factori: 
…………………………………………………….…………………………. 
…………………………………………………….…………………………. 
…………………………………………………….…………………………. 
………………………….………………………….…………………………. 
 
10. În opinia dumneavoastră, ce „noi” competenţe ar presupune cariera didactică  
în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii. Enumeraţi câteva dintre acestea: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
II. Dezvoltarea competen ţelor de înv ăţare permanent ă la elevi 

 
11. Consideraţi necesară dezvoltarea competenţelor de învăţare permanentă la elevi? 

a. Da 
b. Nu 
c. Nu ştiu 

 
12. Competenţele de învăţare permanentă ale elevilor se pot dezvolta cel mai bine în cadrul 

(încercuiţi unul sau mai multe răspunsuri): 
a. orei de specialitate 
b. orei de consiliere 
c. activităţilor extracurriculare 
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d. în alt cadru, precizaţi care …………………………………………...…….. 
 

13. Ierarhizaţi domeniile consilierii /învăţării permanente necesare elevilor în viaţa activă pe 
care şcoala le dezvoltă în cea mai mare măsură. (5 -dezvoltată în cea mai mare măsură, 
1 - deloc dezvoltată): 

 
1 Autocunoaştere şi dezvoltare personală  
2 Comunicare, abilităţi sociale şi emoţionale  
3 Managementul învăţării  
4 Planificarea carierei  
5 Stil de viaţă  

 
14. Credeţi că actualele generaţii de elevi sunt receptive la tendinţa de a învăţa pe tot 

parcursul vieţii? 
a. Sunt foarte receptive 
b. Sunt receptive 
c. Sunt parţial receptive 
d. Nu sunt receptive 
e. Nu sunt deloc receptive 
Motivaţi răspunsul ……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

15. Consideraţi că şcoala românească oferă suficiente oportunităţi de dezvoltare a 
competenţelor de învăţare permanentă pentru elevi? 

a. Oferă foarte multe oportunităţi 
b. Oferă multe oportunităţi 
c. Parţial oferă oportunităţi  
d. Nu oferă oportunităţi 
e. Nu oferă deloc oportunităţi 
Motivaţi răspunsul ……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

 
 

Date de identificare: 

Judeţul: 

Şcoala: 

Mediul (rural-urban): 

Disciplina pe care o predaţi: 

Funcţia (profesor, diriginte, consilier, cadru de conducere): 

Ciclurile de predare (gimnazial, liceal, SAM): 

Sex: 

Vârsta: 

 

Vă mulţumim! 
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Anexa 2: Instructaj aplicare chestionare în judeţe  

 
Instructaj privind aplicarea chestionarului  

“Rolul profesorului în formarea competenţelor de învăţare permanentă la elevi” 
 
 
Stimaţi colegi, 
 
Cercetarea “Rolul profesorului în formarea competenţelor de învăţare permanentă la 
elevi” derulată de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, departamentul de Consiliere 
Permanentă - se desfăşoară la nivel naţional, implicând în medie 2 judeţe din toate cele 8 
regiuni de dezvoltare din România. 
 
Vă rugăm să aplicaţi chestionarul în judeţul dumneavoastră pe un eşantion format din: 
 

- 15 profesori consilieri 
- 21 profesori : 7 profesori gimnaziu, 7 profesori liceu, 7 profesori SAM 

o câte un profesor din fiecare arie curriculară (pentru fiecare dintre cele 3 
niveluri educaţionale) 

o dacă un profesor predă şi la gimnaziu şi la liceu/SAM, vă rugăm să nu îi 
daţi 2 chestionare spre completare. Rămâne la latitudinea dumneavoastră 
în ce eşantion să îl includeţi (fie gimnaziu, fie liceu, fie SAM) 

o eşantionul “liceu” include atât liceele teoretice/umaniste, cât şi cele 
tehnologice. Toţi cei 7 profesori (pentru un anumit nivel educaţional) pot 
fi din aceeaşi localitate/unitate şcolară. 

 
Vă rugăm să aplicaţi chestionarele în perioada 13-20 octombrie. 
 
Chestionarele vor fi centralizate de către coordonatorul CJAP în perioada 20-22 
octombrie şi trimise către ISE până la data de 24 octombrie (data poştei). 
 
Coordonatorul CJAP va colecta toate chestionarele (36/judeţ) şi le va expedia către 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei într-o singură tranşă, utilizând plicul special primit la 
Conferinţa Euroguidance. NU trebuie să aplicaţi timbru şi nu trebuie să achitaţi o taxă, 
plicul trebuie doar sigilat şi introdus în cutia poştală, ISE urmând să achite contavaloare 
expedierii. 
Dacă alegeţi să aplicaţi chestionarele în variantă electronică, le puteţi trimite către ISE tot 
electronic la adresele: euroguidance@ise.ro sau c_speranta@ise.ro 
 
Rezultatele cercetării la nivel naţional vor fi centralizate de către ISE într-un raport de 
cercetare, cu menţionarea contribuţiilor aduse de fiecare judeţ în parte. 
 
Vă mulţumim pentru colaborare ! 
Departamentul Consiliere şi Învăţare Permanentă 
Institutul de Ştiine ale Educaţiei 
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Anexa 3 : Prelucarea statistica a datelor din cercetarea de teren  
 
Caracteristici ale eşantionului 

Jud.   
1 2 0,4% 
2 36 6,9% 
3 37 7,1% 
4 37 7,1% 
5 27 5,2% 
6 37 7,1% 
7 34 6,5% 
8 36 6,9% 
9 48 9,2% 
10 35 6,7% 
11 34 6,5% 
12 26 5,0% 
13 14 2,7% 
14 2 0,4% 

15 41 7,9% 
16 36 6,9% 
17 38 7,3% 

Total 520 100,0% 

 
Reg.   

1 63 12,1% 
2 122 23,5% 
3 34 6,5% 
4 74 14,2% 
5 114 21,9% 
6 14 2,7% 
7 72 13,8% 
8 27 5,2% 

Total 520 100,0% 

 
 
Distribu ţia în funcţie de gen: 
Nr. crt. 

 
Total Total 

1. Feminin 440 84,6% 
2 Masculin 80 15,4% 
 Total 520 100,0% 

 
Distribu ţia în funcţie de vârsta: 
Nr. crt. 

 
Total Total 

1. 22-29 ani 126 24,2% 
2 30-39 ani 208 40,0% 
3 40-49 ani 97 18,7% 

Distributia esantionului pe zone geo-economice

1; 12,1%

2; 23,5%

3; 6,5%
4; 14,2%

5; 21,9%

6; 2,7%

7; 13,8%

8; 5,2%
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4 50+ ani 89 17,1% 
 Total 520 100,0% 

 
Distribu ţia în funcţie de vârsta: 
Nr. crt. 

 
Total Total 

1. GIM 169 32,5% 
2 LIC 216 41,5% 
3 SAM 124 23,8% 
4 Instituţii  11 2,1% 
 Total 520 100,0% 

 
Distribu ţia în funcţie de încadrare (funcţie): 
Nr. crt. 

 
Total Total 

1. Profesor 304 58,5% 
2 Consilier 205 39,4% 
3 Pers.conducere 11 2,1% 
 Total 520 100,0% 

 
Distribu ţia în funcţie de aria curriculară: 
Nr. crt. 

 
Total Total 

1 Limbă şi comunicare 67 12,9% 
2 Matematică şi ştiinţe ale naturii 69 13,3% 
3 Om şi societate 204 39,2% 
4 Arte 18 3,5% 
5 Educaţie fizică şi sport 22 4,2% 
6 Tehnologii 38 7,3% 
7 Consiliere şi orientare 78 15,0% 
 NonR 24 4,6% 
 Total 520 100,0% 
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4,8%

95,2%

Rural
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32,5%
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23,8%

2,1%

GIM

LIC
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Alt (institutii)

Functie

39,4%

2,1%
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Profesor

Consilier

Pers.conducere

Arie curriculara12,9%

13,3%

39,2%

3,5%

4,2%

7,3%

15,0%

4,6%

Limbă şi comunicare
Matematică şi şt iin ţe ale naturii
Om şi societate
Arte
Educaţie fizică şi sport
Tehnologii
Consiliere şi orientare
NonR
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I. Implicarea personală în activităţi de învăţare permanentă: 

7. Care este importanţa pe care o acordaţi învăţării permanente pentru dezvoltarea dumneavoastră 
personală şi profesională? (acordaţi o notă de la 1 la 5, unde 1 - minim şi 5 - maxim) 

      1 2 3 4 5 6 
F_sex F 440 1   8 112 309 10 
  M 80 2 1 2 27 47 1 
F_virsta 22-29 ani 126     5 43 76 2 
  30-39 ani 208 2 1 2 50 150 3 
  40-49 ani 97     2 28 65 2 
  50+ ani 89 1   1 18 65 4 
F_nivel GIM 169 1 1 2 46 116 3 
  LIC 216 1   4 53 155 3 
  SAM 124     4 39 77 4 
  Instituţii  11 1     1 8 1 
F_func Profesor 315 2 1 9 89 205 9 
  Consilier 205 1   1 50 151 2 
F_arie Limbă şi comunicare 67     1 16 48 2 
  Matematică şi ştiinţ 69     2 18 48 1 
  Om şi societate 204 1 1 5 55 140 2 
  Arte 18     1 5 11 1 
  Educaţie fizică şi sport 22       5 16 1 
  Tehnologii 38 1   1 13 22 1 
  Consiliere şi orientare 78 1     21 55 1 
  NonR 24       6 16 2 
  Total 520 3 1 10 139 356 11 

 
      1 2 3 4 5 6 Medie 

F_sex F 440 0,2% 0,0% 1,8% 25,5% 70,2% 2,3% 4,693 
  M 80 2,5% 1,3% 2,5% 33,8% 58,8% 1,3% 4,468 
F_virsta 22-29 ani 126 0,0% 0,0% 4,0% 34,1% 60,3% 1,6% 4,573 
  30-39 ani 208 1,0% 0,5% 1,0% 24,0% 72,1% 1,4% 4,683 
  40-49 ani 97 0,0% 0,0% 2,1% 28,9% 67,0% 2,1% 4,663 
  50+ ani 89 1,1% 0,0% 1,1% 20,2% 73,0% 4,5% 4,718 
F_nivel GIM 169 0,6% 0,6% 1,2% 27,2% 68,6% 1,8% 4,657 
  LIC 216 0,5% 0,0% 1,9% 24,5% 71,8% 1,4% 4,695 
  SAM 124 0,0% 0,0% 3,2% 31,5% 62,1% 3,2% 4,608 
  Instituţii  11 9,1% 0,0% 0,0% 9,1% 72,7% 9,1% 4,500 
F_func Profesor 315 0,6% 0,3% 2,9% 28,3% 65,1% 2,9% 4,614 
  Consilier 205 0,5% 0,0% 0,5% 24,4% 73,7% 1,0% 4,724 
F_arie Limbă şi comunicare 67 0,0% 0,0% 1,5% 23,9% 71,6% 3,0% 4,723 
  Matematică şi ştiinţ 69 0,0% 0,0% 2,9% 26,1% 69,6% 1,4% 4,676 
  Om şi societate 204 0,5% 0,5% 2,5% 27,0% 68,6% 1,0% 4,644 
  Arte 18 0,0% 0,0% 5,6% 27,8% 61,1% 5,6% 4,588 
  Educaţie fizică şi sport 22 0,0% 0,0% 0,0% 22,7% 72,7% 4,5% 4,762 
  Tehnologii 38 2,6% 0,0% 2,6% 34,2% 57,9% 2,6% 4,486 
  Consiliere şi orientare 78 1,3% 0,0% 0,0% 26,9% 70,5% 1,3% 4,675 
  NonR 24 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 66,7% 8,3% 4,727 
  Total 520 0,6% 0,2% 1,9% 26,7% 68,5% 2,1% 4,658 
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8. Ce cursuri de formare aţi urmat/ aţi fost formator în perioada 2006-2008? 
 Număr cursuri   
1 0 27 5,2% 
2 1 83 16,0% 
3 2 112 21,5% 
4 3 115 22,1% 
5 4 89 17,1% 
6 5 94 18,1% 
 Total 520 100,0% 
 Medie  2,842 

 
 Absolvent curs   
1 Da 493 94,8% 
2 Nu 27 5,2% 
 Total 547 100,0% 

 
   Participare la curs 
     DA NU DA NU 

F_sex F 440 416 24 94,5% 5,5% 
  M 80 77 3 96,3% 3,8% 
F_virsta 22-29 ani 126 116 10 92,1% 7,9% 
  30-39 ani 208 197 11 94,7% 5,3% 
  40-49 ani 97 94 3 96,9% 3,1% 
  50+ ani 89 86 3 96,6% 3,4% 
F_nivel GIM 169 161 8 95,3% 4,7% 
  LIC 216 204 12 94,4% 5,6% 
  SAM 124 117 7 94,4% 5,6% 
  Instituţii  11 11   100,0% 0,0% 
F_func Profesor 315 297 18 94,3% 5,9% 
  Consilier 205 196 9 95,6% 4,4% 
F_arie Limbă şi comunicare 67 64 3 95,5% 4,5% 
  Matematică şi ştiinţe  69 68 1 98,6% 1,4% 
  Om şi societate 204 194 10 95,1% 4,9% 
  Arte 18 13 5 72,2% 27,8% 
  Educaţie fizică şi sport 22 20 2 90,9% 9,1% 
  Tehnologii 38 35 3 92,1% 7,9% 
  Consiliere şi orientare 78 76 2 97,4% 2,6% 
  NonR 24 23 1 95,8% 4,2% 
  Total 520 493 27 94,8% 5,2% 

 
 Cursuri Cursuri Persoane 
1 Cursuri de limbi straine 8 0,5% 8 0,8% 
2 Cursuri ITC 181 12,2% 158 15,8% 
3 Cursuri de specialitate 551 37,3% 325 32,6% 
4 Cursuri pedagogie/ consiliere 580 39,2% 366 36,7% 
5 Management/ proiecte europene 94 6,4% 82 8,2% 
6 Altele 64 4,3% 58 5,8% 
 Total 1478 100,0% 997 100,0% 
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 Număr de menţionări pe persoană 
  1 2 3 4 5 
C_1 8 136 179 205 70 
C_2 0 21 82 116 12 
C_3 0 1 49 37 0 
C_4 0 0 14 8 0 
C_5 0 0 1 0 0 
C_6 0 0 0 0 0 

 
    C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 

F_sex F 1238 6 149 460 482 83 58 
  M 240 2 32 91 98 11 6 
F_virsta 22-29 ani 369  43 133 157 22 14 
  30-39 ani 570 5 72 223 210 32 28 
  40-49 ani 282 2 30 106 110 24 10 
  50+ ani 257 1 36 89 103 16 12 
F_nivel GIM 525 1 78 182 202 32 30 
  LIC 583 4 75 213 230 40 21 
  SAM 339 3 25 140 138 22 11 
  Instituţii  31  3 16 10  2 
F_func Profesor 889 6 120 325 335 64 39 
  Consilier 589 2 61 226 245 30 25 
F_arie Limbă şi comunicare 171 1 28 58 65 15 4 
  Matematică şi ştiinţe  197  25 64 79 19 10 
  Om şi societate 588 3 70 212 235 33 35 
  Arte 48 1 7 18 18 2 2 
  Educaţie fizică şi sport 55 2 8 21 19 4 1 
  Tehnologii 116  8 51 45 9 3 
  Consiliere şi orientare 225  25 96 89 9 6 
  NonR 78 1 10 31 30 3 3 
  Total 1478 8 181 551 580 94 64 
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    C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 

F_sex F 1238 0,5% 12,0% 37,2% 38,9% 6,7% 4,7% 
  M 240 0,8% 13,3% 37,9% 40,8% 4,6% 2,5% 
F_virsta 22-29 ani 369 0,0% 11,7% 36,0% 42,5% 6,0% 3,8% 
  30-39 ani 570 0,9% 12,6% 39,1% 36,8% 5,6% 4,9% 
  40-49 ani 282 0,7% 10,6% 37,6% 39,0% 8,5% 3,5% 
  50+ ani 257 0,4% 14,0% 34,6% 40,1% 6,2% 4,7% 
F_nivel GIM 525 0,2% 14,9% 34,7% 38,5% 6,1% 5,7% 
  LIC 583 0,7% 12,9% 36,5% 39,5% 6,9% 3,6% 
  SAM 339 0,9% 7,4% 41,3% 40,7% 6,5% 3,2% 
  Instituţii  31 0,0% 9,7% 51,6% 32,3% 0,0% 6,5% 
F_func Profesor 889 0,7% 13,5% 36,6% 37,7% 7,2% 4,4% 
  Consilier 589 0,3% 10,4% 38,4% 41,6% 5,1% 4,2% 
F_arie Limbă şi comunicare 171 0,6% 16,4% 33,9% 38,0% 8,8% 2,3% 
  Matematică şi ştiinţe  197 0,0% 12,7% 32,5% 40,1% 9,6% 5,1% 
  Om şi societate 588 0,5% 11,9% 36,1% 40,0% 5,6% 6,0% 
  Arte 48 2,1% 14,6% 37,5% 37,5% 4,2% 4,2% 
  Educaţie fizică şi sport 55 3,6% 14,5% 38,2% 34,5% 7,3% 1,8% 
  Tehnologii 116 0,0% 6,9% 44,0% 38,8% 7,8% 2,6% 
  Consiliere şi orientare 225 0,0% 11,1% 42,7% 39,6% 4,0% 2,7% 
  NonR 78 1,3% 12,8% 39,7% 38,5% 3,8% 3,8% 
  Total 1478 0,5% 12,2% 37,3% 39,2% 6,4% 4,3% 
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    Propretate     Acreditare       
Curs Total stat privat NonR Da Nu NonR Durata 
C-1 8 6 2   5 3   1,125 
C-2 181 169 12   161 17 3 1,453 
C-3 551 349 197 5 400 141 10 1,714 
C-4 580 496 80 4 375 199 6 1,263 
C-5 94 74 18 2 64 28 2 1,534 
C-6 64 52 12   33 31   1,082 
Total 1478 1146 321 11 1038 419 21 1,460 

 
    Propretate     Acreditare       
Curs Total stat privat NonR Da Nu NonR Durata 
C-1 8 75,0% 25,0% 0,0% 62,5% 37,5% 0,0% 1,125 
C-2 181 93,4% 6,6% 0,0% 89,0% 9,4% 1,7% 1,453 
C-3 551 63,3% 35,8% 0,9% 72,6% 25,6% 1,8% 1,714 
C-4 580 85,5% 13,8% 0,7% 64,7% 34,3% 1,0% 1,263 
C-5 94 78,7% 19,1% 2,1% 68,1% 29,8% 2,1% 1,534 
C-6 64 81,3% 18,8% 0,0% 51,6% 48,4% 0,0% 1,082 
Total 1478 77,5% 21,7% 0,7% 70,2% 28,3% 1,4% 1,460 

 
9. Enumeraţi cel puţin 3 argumente pentru care v-aţi înscris la cursurile de formare continuă: 
 

 
Item 3 Item 8 

Nr. crt. 
 

    

1 dezvoltare personala 158 32,0% 214 41,2% 
2 dezvoltarea carierei 349 70,8% 295 56,7% 
3 obtinerea de cunostinte 205 41,6% 122 23,5% 
4 obtinerea de abilitati 156 31,6% 113 21,7% 
5 contacte sociale 57 11,6% 33 6,3% 
6 placerea de a cunoaste 113 22,9% 173 33,3% 
 Total 493 100,0% 520 100,0% 
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10. Precizaţi cel puţin 3 competenţe pe care consideraţi că le-aţi dezvoltat în urma cursurilor de 

formare continuă la care aţi participat în decursul ultimilor doi ani şcolari (2006-2008): 
Nr. crt. 

 
Item 4 Item 7 

1 comunicarea în limba materna 100 20,3% 15 2,9% 
2 comunicarea în limbi straine 25 5,1% 255 49,0% 
3 cometente digitale 122 24,7% 173 33,3% 
4 competene de baza în matematică, ştiinţă şi tehnologie 14 2,8% 41 7,9% 
5 Spirit antreprenorial 10 2,0% 151 29,0% 
6 Competenţe interpersonale, sociale şi civice 217 44,0% 132 25,4% 
7 Competenţa de a învăţa să înveţi 28 5,7% 74 14,2% 
8 Deschidere spre alte culturi şi spre creaţie artistică 9 1,8% 145 27,9% 
9 Dezvoltarea carierei 46 9,3% 170 32,7% 

10 Capacitate de adaptare la schimbare 42 8,5% 123 23,7% 
11 Motivaţie, receptivitate la nou, inovare 52 10,5% 115 22,1% 
12 Curiozitate, interes pentru cunoaştere 22 4,5% 92 17,7% 

      
13 managementul clasei 34 6,9%   
14 formarea ca formator 14 2,8%   
15 managemntul proiectelor 22 4,5%   
16 competenţe profesionale specifice 198 40,2%   

 Total 493 100,0% 520 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distributia esantionului in functie de motivatia adusa pentru participarea la cursurile:
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11. Ce alte cursuri de formare continuă aţi dori să urmaţi? 

  Absolvite Dorite 
1 Cursuri de limbi straine 8 0,8% 49 9,4% 
2 Cursuri ITC 158 15,8% 60 11,5% 
3 Cursuri de specialitate 325 32,6% 254 48,8% 
4 Cursuri pedagogie/ consiliere 366 36,7% 160 30,8% 
5 Management/ proiecte europene 82 8,2% 74 14,2% 
6 Cursuri de limbi straine 58 5,8% 3 0,6% 

 Total 997 100,0% 520 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Ce alte competenţe de învăţare permanentă consideraţi că aţi dobândit derulând activităţi ca: 

mobilităţi, activităţi extraşcolare, programe/proiecte, parteneriate, simpozioane/conferinţe etc.? În 
tabelul de mai jos, notaţi pentru fiecare dintre acestea: 

Nr. 
crt. 

Competenţă de învăţare permanentă În foarte 
mare 
măsură 

În mare 
măsură 

 
Parţial 

În mică 
măsură 

 
Deloc 

NonR 

1. Comunicarea în limba maternă 85 42 71 130 182 10 
2 Comunicarea în limbi străine 139 120 128 66 59 8 
3 Competenţe digitale (utilizare TIC) 60 60 98 161 134 7 
4 Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi 

tehnologie 189 136 73 63 50 9 
5 Spirit antreprenorial 98 87 141 134 53 7 
6 Competenţe interpersonale, sociale şi civice 24 8 47 212 223 6 
7 Competenţa de a învăţa să înveţi 27 26 86 180 194 7 
8 Deschidere spre alte culturi şi spre creaţie 

artistică 85 93 103 127 105 7 

Distributia esantionului in functie de competentele dobandite ca urmare a participarii la curs
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9 Dezvoltarea carierei 23 15 79 200 197 6 
10 Capacitate de adaptare la schimbare 18 17 68 208 203 6 
11 Motivaţie, receptivitate la nou, inovare 17 10 39 223 225 6 
12 Curiozitate, interes pentru cunoaştere 11 5 30 212 256 6 
13 Altele (specificaţi) 1 0 2 1 3 513 

  
 

Nr. 
crt. 

Competenţă de învăţare permanentă În foarte 
mare 
măsură 

În mare 
măsură 

 
Parţial 

În mică 
măsură 

 
Deloc 

NonR Medie 

 Punctaj 4 3 2 1 0   
1. Comunicarea în limba maternă 15,5% 7,7% 13,0% 23,8% 33,3% 1,8% 1,447 
2 Comunicarea în limbi străine 25,4% 21,9% 23,4% 12,1% 10,8% 1,5% 2,418 
3 Competenţe digitale (utilizare TIC) 11,0% 11,0% 17,9% 29,4% 24,5% 1,3% 1,515 
4 Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi 

tehnologie 34,6% 24,9% 13,3% 11,5% 9,1% 1,6% 2,687 
5 Spirit antreprenorial 17,9% 15,9% 25,8% 24,5% 9,7% 1,3% 2,084 
6 Competenţe interpersonale, sociale şi civice 4,4% 1,5% 8,6% 38,8% 40,8% 1,1% 0,829 
7 Competenţa de a învăţa să înveţi 4,9% 4,8% 15,7% 32,9% 35,5% 1,3% 1,049 
8 Deschidere spre alte culturi şi spre creaţie 

artistică 15,5% 17,0% 18,8% 23,2% 19,2% 1,3% 1,856 
9 Dezvoltarea carierei 4,2% 2,7% 14,4% 36,6% 36,0% 1,1% 0,963 
10 Capacitate de adaptare la schimbare 3,3% 3,1% 12,4% 38,0% 37,1% 1,1% 0,909 
11 Motivaţie, receptivitate la nou, inovare 3,1% 1,8% 7,1% 40,8% 41,1% 1,1% 0,776 
12 Curiozitate, interes pentru cunoaştere 2,0% 0,9% 5,5% 38,8% 46,8% 1,1% 0,644 
13 Altele (specificaţi) 0,2% 0,0% 0,4% 0,2% 0,5% 93,8% 1,286 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Ce competenţe de învăţare permanentă doriţi să vă dezvoltaţi în viitor? 
(bifaţi trei dintre acestea): 
12. Care este motivaţia dumneavoastră pentru a vă implica în activităţi de învăţare permanentă? 

Menţionaţi cel puţin două aspecte: 
13. Care sunt factorii care v-au împiedicat să vă implicaţi în activităţi de învăţare permanentă? 

Menţionaţi cel puţin doi factori: 
1 lipsa timp 236 45,4% 
2 costuri prea mari 226 43,5% 
3 nivel calitativ scazut al cursului 58 11,2% 
4 motive personale 165 31,7% 
 Total 520 100% 
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14. În opinia dumneavoastră, ce „noi” competenţe ar presupune cariera didactică  
în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii. Enumeraţi câteva dintre acestea: 

1 comunicarea în limba materna 33 6,3% 
2 comunicarea în limbi straine 27 5,2% 
3 cometente digitale 75 14,4% 
4 competene de baza în matematică, ştiinţă şi tehnologie 1 0,2% 
5 Spirit antreprenorial 14 2,7% 
6 Competenţe interpersonale, sociale şi civice 158 30,4% 
7 Competenţa de a învăţa să înveţi 25 4,8% 
8 Deschidere spre alte culturi şi spre creaţie artistică 24 4,6% 
9 Dezvoltarea carierei 53 10,2% 

10 Capacitate de adaptare la schimbare 84 16,2% 
11 Motivaţie, receptivitate la nou, inovare 68 13,1% 
12 Curiozitate, interes pentru cunoaştere 27 5,2% 
13 managementul clasei 15 2,9% 
14 formarea ca formator 10 1,9% 
15 managemntul proiectelor 92 17,7% 
16 competenţe profesionale specifice 33 6,3% 

 Total 520 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Dezvoltarea competenţelor de învăţare permanentă la elevi 

 
11. Consideraţi necesară dezvoltarea competenţelor de învăţare permanentă la elevi? 

1 DA 511 98,3% 
2 NU 1 0,2% 
3 NU STIU 3 0,6% 
4 NONR 5 1,0% 
 TOTAL 520 100,0% 

 
16. Competenţele de învăţare permanentă ale elevilor se pot dezvolta cel mai bine în cadrul (încercuiţi 

unul sau mai multe răspunsuri): 
    Test Z  
1 orei de specialitate 361 69,4% 1-2 0,748 
2 orei de consiliere 372 71,5%   
3 activităţilor extracurriculare 424 81,5% 2-3 3,832 
 Total 520 100,0%   

Distributia esantionului in functie de "noile" competente cerute de cariera didactica
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    Specialit Consiliere extracuric Specialit Consiliere extracuric 

F_sex F 440 305 316 359 69,3% 71,8% 81,6% 
  M 80 56 56 65 70,0% 70,0% 81,3% 
F_virsta 22-29 ani 126 87 83 103 69,0% 65,9% 81,7% 
  30-39 ani 208 148 155 172 71,2% 74,5% 82,7% 
  40-49 ani 97 70 71 81 72,2% 73,2% 83,5% 
  50+ ani 89 56 63 68 62,9% 70,8% 76,4% 
F_nivel GIM 169 119 123 140 70,4% 72,8% 82,8% 
  LIC 216 153 155 176 70,8% 71,8% 81,5% 
  SAM 124 80 84 98 64,5% 67,7% 79,0% 
  Instituţii  11 9 10 10 81,8% 90,9% 90,9% 
F_func Profesor 304 211 219 242 69,4% 72,0% 79,6% 
  Consilier 205 145 145 172 70,7% 70,7% 83,9% 
  Pers.conducere 11 5 8 10 45,5% 72,7% 90,9% 
F_arie Limbă şi comunicare 67 52 48 55 77,6% 71,6% 82,1% 
  Matematică şi ştiinţe  69 46 55 60 66,7% 79,7% 87,0% 
  Om şi societate 204 144 149 163 70,6% 73,0% 79,9% 
  Arte 18 13 7 12 72,2% 38,9% 66,7% 
  Educaţie fizică şi sport 22 14 18 18 63,6% 81,8% 81,8% 
  Tehnologii 38 25 28 31 65,8% 73,7% 81,6% 
  Consiliere şi orientare 78 49 50 63 62,8% 64,1% 80,8% 
  NonR 24 18 17 22 75,0% 70,8% 91,7% 
  Total 520 361 372 424 69,4% 71,5% 81,5% 
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17. Ierarhizaţi domeniile consilierii /învăţării permanente necesare elevilor în viaţa activă pe care 

şcoala le dezvoltă în cea mai mare măsură. (5 -dezvoltată în cea mai mare măsură, 1 - deloc 
dezvoltată): 

Nr. 
crt.  

Competenţă de învăţare permanentă 5 4 3 2 1 NonR 

Nivel
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crt. 
1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 84 94 88 93 116 72 
2 Comunicare, abilităţi sociale şi emoţionale 53 101 105 114 101 73 
3 Managementul învăţării 71 101 100 103 100 72 
4 Planificarea carierei 87 105 98 102 81 74 
5 Stil de viaţă 146 77 84 61 105 74 

 
Nr. 
crt. 

Competenţă de învăţare permanentă 5 4 3 2 1 NonR  

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 16,2% 18,1% 16,9% 17,9% 22,3% 13,8% 3,133 
2 Comunicare, abilităţi sociale şi emoţionale 10,2% 19,4% 20,2% 21,9% 19,4% 14,0% 3,230 
3 Managementul învăţării 13,7% 19,4% 19,2% 19,8% 19,2% 13,8% 3,126 
4 Planificarea carierei 16,7% 20,2% 18,8% 19,6% 15,6% 14,2% 2,968 
5 Stil de viaţă 28,1% 14,8% 16,2% 11,7% 20,2% 14,2% 2,793 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. Credeţi că actualele generaţii de elevi sunt receptive la tendinţa de a învăţa pe tot parcursul vieţii? 

 
Receptivitate f.recept Recept. Partial Nu sunt Deloc NonR  

 4 3 2 1 0 NonR 
 

 12 100 325 59 17 7  
 2,3% 19,2% 62,5% 11,3% 3,3% 1,3% 2,940 
 
        

Motivaţi răspunsul ……………………………………………………………. 
 

101 52 10,0% 
102 96 18,5% 
201 6 1,2% 
202 25 4,8% 
301 13 2,5% 
302 13 2,5% 
400 20 3,8% 
500 18 3,5% 
502 1 0,2% 
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601 16 3,1% 
602 45 8,7% 
700 19 3,7% 
800 37 7,1% 

 
 

19. Consideraţi că şcoala românească oferă suficiente oportunităţi de dezvoltare a competenţelor de 
învăţare permanentă pentru elevi? 

 
Receptivitate f.recept Recept. Partial Nu sunt Deloc NonR  

 4 3 2 1 0 NonR 
 

 23 125 320 39 6 7  
 4,4% 24,0% 61,5% 7,5% 1,2% 1,3% 2,766 

 
Motivaţi răspunsul ……………………………………………………………. 
 

101 85 16,3% 
102 187 36,0% 
201 30 5,8% 
202 54 10,4% 
301 27 5,2% 
302 79 15,2% 
400 33 6,3% 
500 39 7,5% 

 
 
 

Oportunitati ale invatamantului romanesc pentru 
invatarea pe tot parcursul vietii
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Anexa 4: Cadrul competenţelor consilierului carierei IAEVG 

Cadrul interna ţional al standardelor de competenţă IAEVG 
 

Un inventar de referinţă al competenţelor profesionale specifice profesiei de 
consilier al carierei este oferit de Intrenational Association for Educaţional and 
Vocational Counselling – IAEVG, care stabileşte 11 competenţe cheie (valabile pentru 
toţi practicienii) şi 10 competenţe specializate. 

.  
Cadrul interna ţional al competenţelor 

pentru consilierii de orientare 
IAEVG, 2003 

Competenţe-cheie 
C 1 Demonstrează un comportament etic şi o conduită profesională adecvate în 

îndeplinirea rolurilor şi responsabilităţilor 
C 2 Demonstrează susţinerea şi conducerea clientului în procesul de învăţare, în 

dezvoltarea carierei şi în rezolvarea problemelor personale ale acestuia 
C 3 Demonstrează conştientizarea şi aprecierea diferenţelor culturale ale clientului 

pentru a interacţiona în mod eicient cu toate categoriile de populaţie 
C 4 Integrează teoria şi cercetarea în practica orientării, dezvoltării carierei, consilierii 

şi consultării 
C 5 Demonstrează abilitatea de a proiecta, implementa, şi evalua programe şi 

intervenţii de consiliere şi orientare 
C 6 Demonstrează conştientizarea propriilor capacităţi şi limite 
C 7 Demonstrează abilitatea de a comunica eficient cu colegii sau clienţii, utilizând un 

nivel adecvat al limbajului 
C 8 Demonstrează cunoaşterea unor informaţii actualizate despre educaţie, formare, 

tendinţele de angajare, piaţa muncii şi aspecte sociale 
C 9 Demonstrează deschidere socială şi multiculturală 
C 10 Demonstrează abilităţi de cooperare eficace într-o echipă de profesionişti 
C 11 Demonstrează cunoaşterea procesului de dezvoltare a carierei pe parcursul întregii 

vieţi 

Competenţe specializate 

1. Evaluare 
Analiza caracteristicilor şi nevoilor beneficiarilor individuali sau grupuri, cât şi a 
contextului în care trăiesc aceştia. Se utilizează diferite instrumente pentru a surprinde 
aspectele relevante ale personalităţii clientului şi a le utiliza pentru o bună dezvoltare a 
carierei clientului 
1.1. Conceptualizează şi diagnostichează cu acurateţe şi în întregime nevoile clientului, 

pe baza unor diferite instrumente şi tehnici de evaluare 
1.2. Utilizează datele obţinute în urma evaluării în mod adecvat şi corespunzător a 
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situaţiei 
1.3. Identifică situaţiile care necesită trimiterea la servicii specializate 
1.4. Facilitează trimiterea la alţi specialişti prin iniţierea contactului între diferitele 

servicii şi indivizi 
1.5. Menţine liste actualizate ale serviciilor complementare pentru recomandarea spre 

alţi specialişti 
1.6. Realizează analize de nevoi ale contextelor clientului 
2. Orientare educaţională 
Asistarea individului în selectarea cursurilor, realizarea planurilor educaţionale, depăşirea 
dificultăţilor de învăţare, pregătirea pentru ciclul de învăţământ superior sau pentru 
formare sau inserţia pe piaţa muncii. Adesea se realizează în grupuri mari spre deosebire 
de consiliere care se face de obicei individual sau în grupuri mici. 
2.1. Demonstrează interes pentru potenţialul studentului şi abilitatea de a-I facilita 

îndeplinirea obiectivelor proprii 
2.2. Orientează indivizii şi grupurile de studenţi în dezvoltarea planurilor educaţionale 
2.3. Asistă studenţii în procesul luării deciziilor 
2.4. Asistă studenţii în îmbunătăţirea autocunoaşterii 
2.5. Asistă studenţii în selectarea cursurilor/ traseelor educaţionale 
2.6. Asistă studenţii în depăşirea dificultăţilor de învăţare 
2.7. Motivează şi ajută studenţii să ia parte în programe internaţionale de schimb 
2.8. Se consultă cu părinţii asupra programului şi performanţelor academice ale 

copiilor 
2.9. Asistă profesorii în îmbunătăţirea metodologiilor de predare 
2.10. Asistă profesorii în implementarea orientării în cadrul curriculumului 
3. Dezvoltarea carierei 
Dezvoltarea atitudinilor, concepţiilor şi competenţelor care facilitează stăpânirea 
sarcinilor de dezvoltare profesională, abilitatea de a planifica şi a se adapta la tranziţia 
către rolurile muncii pe parcursul vieţii. Utilizează e obicei un model al dezvoltării.  
3.1. Cunoaşterea unor aspecte ale dezvoltării carierei şi ale dinamicii 

comportamentelor profesionale 
3.2. Demonstrează cunoaşterea unor factori legali pertinenţi şi a implicaţiilor asupra 

dezvoltării carierei 
3.3. Planifică, proiectează şi implementează programe şi intervenţii de dezvoltarea 

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

planificarea stadiilor de tranziţie: tranziţia de la şcoală la locul de muncă, 
reorientări în carieră, pensionare, concediere, restructurări 

3.5. Identifică factorii de influenţă (familia, prietenii, oportunităţi de educaţie şi 
finanţare) şi atitudini părtinitoare (stereotipuri ce ţin de gen, rasă, vârstă şi cultură) 
în luarea deciziilor pentru cariară 

3.6. Asistă indivizii în stabilirea obiectivelor, identificarea strategiilor de a le realiza, şi 
reevaluarea continuă a obiectivelor, valorilor, intereselor şi deciziilor de carieră 

3.7. Cunoaşterea unor servicii sau agenţii specializate pentru trimiterea clienţilor în 
probleme de angajare, financiare, sociale şi aspecte personale 

3.8. Cunoştinţe despre materiale informative de planificarea carierei şi sisteme 
informatizate de informare în carieră, Internet, şi alte resurse online 
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3.9. Abilitatea de a utiliza adecvat aceste resurse şi tehnici de dezvoltarea carierei 
3.10. Abilitatea de a utiliza resursele pentru dezvoltarea carierei proiectate pentru a 

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

3.11. Ajutarea clienţilor să îşi construiască propriile proiecte de viaţă şi carieră 
4. Consiliere 
Determinarea reflecţiei despre sine în scopul clarificării imaginii de sine, identificării 
opţiunilor, luării deciziilor şi rezolvarea dificultăţilor. 
4.1. Înţelegerea principalilor factori ai dezvoltării personale a clientului şi ai dinamicii 

comportamentului lor individual 
4.2. Demonstrează empatie, respect şi o relaţie constructivă cu clientul 
4.3. Utilizează tehnici de consiliere individuală 
4.4. Utilizează tehnici de consiliere de grup 
4.5. Răspunde nevoilor specifice ale studenţilor aflaţi în situaţie de risc 
4.6. Asistă clienţii în: 

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

4.7. Ajută clienţii să dezvolte un plan personal de viaţă 
4.8. Detectarea şi trimiterea cazurilor care intră în competenţa altor servicii 

specializate către acestea 
5. Managementul informaţiilor 
Colectarea, organizarea, menţinerea şi diseminarea informaţiilor pertinente despre 
educaţie, formare, ocupaţii, oportunităţi de angajare, şi asistarea clienţilor pentru o 
utilizare optimă a acestora. 
5.1. Cunoaşterea legislaţiei legate de sistemul de educaţie, formare şi muncă la nivel 

local, naţional şi internaţional 
5.2. Cunoaşterea echivalării diplomelor şi calificărilor profesionale obţinute în diferite 

ţări 
5.3. Colectarea, organizarea, diseminarea şi oferirea de informaţii actualizate despre: 

5.3.1.  educaţie şi formare 
5.3.2. informaţii despre ocupaţii 
5.3.3. oportunităţi de angajare 
5.3.4. altele (sănătate, petrecerea timpului liber…) 

5.4. Utilizarea TIC pentru a oferi informaţii despre oportunităţile de studiu şi angajare 
(baze de date, programe informatizate de orientarea carierei şi Internet) 

5.5. Asistă clienţii în accesarea şi utilizarea cu sens a informaţiilor despre educaţie şi 
muncă 
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6. Consultare şi coordonare 
Oferirea de informare, orientare şi sfaturi profesionale, părinţilor, profesorilor, 
directorilor care doresc să sprijine elevii în luarea deciziilor despre cariere. Crearea de 
surse de trimitere pentru studenţi referitor la programe, servicii şi reţele de consiliere. 
6.1. Se consultă cu părinţii, profesorii, tutorii, asistenţii sociali, administratori şi alţi 

agenţi sporirea activităţii lui cu studenţii 
6.2. Demonstrează abilităţi interpersonale necesare pentru a crea şi menţine relaţii de 

consultare, obiective şi schimbările comportamentale dorite 
6.3. Demonstrează abilităţi în colaborarea cu organizaţii (universităţi, companii, 

municipalităţi şi alte instituţii) 
6.4. Interpretează şi explică concepte şi informaţii noi în mod eficace 
6.5. Coordonează personalul şcolii şi al comunităţii pentru a aduna resurse pentru 

studenţi 
6.6. Utilizează un proces de trimitere eficace pentru asistarea clienţilor în utilizarea 

unor programe, servicii, şi reţele speciale 
6.7. Abilitatea de a coordona şi stimula creativitatea studenţilor de a construi propriile 

lor programe (în ce priveşte studiul şi munca) 
6.8. Abilitatea de a-şi contura o bună imagine ca profesionist 
7. Cercetare şi evaluare 
Studierea aspectelor legate de consiliere şi orientare, precum: procesele de învăţare, 
comportamente profesionale şi modalităţi de dezvoltare a acestora, valori. Examinarea 
eficacităţii intervenţiilor.  
7.1. Cunoaşterea metodologiei cercetării, a tehnicilor de culegerea şi analiza datelor 
7.2. Promovarea proiectelor de cercetare în legătură cu orientarea şi consilierea 
7.3. Utilizarea metodelor de prezentare pentru raportarea rezultatelor cercetării 
7.4. Interpretarea rezultatelor cercetării 
7.5. Integrarea rezultatelor cercetării în practica de orientare şi consiliere 
7.6. Evaluarea programelor şi intervenţiilor de orientare, aplicarea de tehnici actuale şi 

modele de evaluare de program 
7.7. Informarea la zi în ce priveşte noile descoperiri din cercetare 
8. Managementul de programe/servicii 
Proiectarea, implementarea, şi evaluarea intervenţiilor adresate diferitelor populaţii ţintă. 
8.1. Identificarea populaţiei ţintă 
8.2. Realizarea de analize de nevoi 
8.3. Inventariază resurse relevante pentru planificarea şi implementarea de program 
8.4. Cunoştinţe despre literatura, tendinţele şi aspectele curente relevante 
8.5. Promovează conştientizarea comunităţii asupra programelor şi serviciilor 
8.6. Administrează (proiectează, implementează, supervizează) programe şi intervenţii 
8.7. Evaluează eficacitatea intervenţiilor 
8.8. Utilizează rezultatele pentru a determina îmbunătăţirea programului prin oferirea 

de rccomandări instituţionale 
8.9. Abilităţi de organizarea şi administrarea serviciilor educaţionale, de consiliere, 

orientare şi plasament 
8.10. Îndrumă şi supervizează personalul 
8.11. Promovează dezvoltarea personalului 
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9. Dezvoltarea capacităţii comunitare 
Încurajarea colaborării între partenerii din comunitate pentru evaluarea capitalului uman 
şi nevoilor comunităţii, cât şi dezvoltarea de planuri care să răspundă unor obiective 
economice, sociale, educaţionale sau de angajare ale comunităţii.  
9.1. Abilitatea de dezvoltare a relaţiilor cu parteneri cheie din comunitate 
9.2. Realizarea de analize asupra resurselor materiale şi umane 
9.3. Realizează analize ale nevoilor comunităţii 
9.4. Colaborează cu comunitatea pentru o utilizarea eficientă a acestor resurse pentru a 

răspunde nevoilor acesteia 
9.5. Colaborează cu comunitatea pentru dezvoltarea, implementarea şi evaluarea 

planurilor de acţiune pentru a răspunde obiectivelor de natură economică, socială, 
educaţională şi profesională 

9.6. Colaborează cu reţelele de resurse la nivel local, naţional şi internaţional în scopul 
orientării şcolare şi profesionale (i.e. IAEVG) 

10. Plasare 
Sprijinirea indivizilor în efortul de obţinere a unui loc de muncă prin însuşirea tehnicilor 
de căutare a unui loc de muncă şi crearea oportunităţilor de angajare. 
10.1. Învaţă clienţii strategii de căutare a unui loc de muncă 
10.2. Utilizează Internetul în procesul căutării locurilor de muncă 
10.3. Prezintă clienţilor oportunităţile de muncă şi le facilitează selectarea slujbei 

potrivite 
10.4. Menţine legătura cu angajatori şi ofertanţi de educaţie şi formare pentru a obţine 

informaţii despre ofertele acestora 
10.5. Se consultă cu decidenţii din domeniu 
10.6. Urmăreşte clienţii după încheierea procesului de consiliere/angajare 
10.7. Pune în corespondenţă indivizii cu locuri vacante adecvate de muncă sau studiu 

sau formare 
10.8. Sprijină clienţii în menţinerea locului de muncă 
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Anexa 5: Modelul american al standardelor de competenţă (NCDA) dezvoltat de 
Asociaţia Naţionale pentru Dezvoltarea Carierei din SUA 
 
 
Modelul american al standardelor de competenţă (NCDA) 
Asociaţia Naţionale pentru Dezvoltarea Carierei din SUA 
 
C 1. Teoria dezvoltării carierei 
Consilierul 
demonstrează 
cunoştinţe 
despre: 

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

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

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

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

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

clientului/grupului, nevoile individuale, stărilor psihologice şi 
sarcinilor de dezvoltare  

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

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

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

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

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

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

11. motiva şi încuraja clienţii să înceapă pregătirea pentru şi să iniţieze 
tranziţia rolurilor prin identificarea surselor informaţiilor şi 
experienţelor relevante, obţinerea şi interpretarea informaţiilor şi 
experienţelor şi dobândirea abilităţilor necesare pentru tranziţia de 
rol 

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

13. sprijini şi motiva clienţii în examinarea rolurilor din viaţa activă şi a 
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proporţiei dintre lucru, timp liber, familie şi comunitate în carieră 
C 3. Evaluare individuală şi de grup 
Demonstrează 
abilitatea de a: 

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

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

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

4. evalua şi selectează instrumente valide şi fidele adecvate genului, 
naţionalităţii, etniei şi trăsăturilor psihofizice ale clientului  

5. utiliza instrumente informatizate de testare în mod eficace şi adecvat 
6. selecta, administrează, interpretează tehnicile de evaluare adecvate 

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

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

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

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

C 4. Resurse de informare 
 
Demonstrează 
cunoştinţe 
despre: 

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

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

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

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

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

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

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

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

implementarea şi administrarea programelor de dezvoltarea carierei 
5. prognoză, analiză de politici, alocarea resurselor şi controlul calităţii 
6. abordări ale conducerii pentru evaluare şi feedback, schimbare 

organizaţională, luarea deciziilor, rezolvarea conflictelor,  
7. standarde şi criterii profesionale pentru programele de dezvoltarea 
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carierei 
8. implementare a programelor de dezvoltarea carierei individuale şi de 

grup pentru grupuri ţintă specifice 
9. instruieşte clienţii pentru o utilizare adecvată a sistemelor 

computerizate de informarea şi planificarea carierei  
10. planificare, organizare şi administrare a centrelor comprehensive de 

resurse pentru carieră 
11. implementare a programelor de dezvoltarea carierei în colaborare cu 

alţi specialişti 
12. identificare şi evaluare a competenţelor personalului 
13. susţine campanii de marketing şi relaţii publice în cadrul activităţilor 
şi serviciilor de dezvoltarea carierei 

C 6. Mentorat, Consultare şi creşterea performanţelor 
Demonstrează 
abilitatea de: 

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

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

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

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

abilităţilor angajaţilor şi dezvoltă programe de formare pentru 
îmbunătăţirea performanţei 

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

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

beneficiari după diferite criterii precum genul, etnia, naţionalitatea şi 
caracteristicile psiho-fizice 

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

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

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

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

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

8. pleda pentru dezvoltarea carierei şi angajarea unor beneficiari 
diverşi 

9. proiecta şi oferi programe şi materiale de dezvoltarea carierei pentru 
persoane aflate în zone dezavantajate 

C 8. Supervizarea 
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Demonstrează 
abilitatea de a: 

1. evalua performanţa consilierilor şi de a le dezvolta competenţa  
2. recunoaşte propriile limite şi de a căuta supervizare sau de a trimite 

clienţii către alţi specialişti atunci când situaţia o impune 
3. utiliza supervizarea în mod regulat pentru menţinerea şi 

îmbunătăţirea performanţelor de consiliere 
4. deţine cunoştinţe despre modelele şi teoriile supervizării 
5. oferi o supervizare eficace consilierilor carierei cu diferite niveluri 

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

1. codul etic şi standardele de calitate în profesia de consilier de 
orientare 

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

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

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

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

1. înţelegere şi realizare de cercetări şi evaluări în consilierea şi 
dezvoltarea carierei 

2. redactare a unui proiect de cercetare 
3. utilizare a tipurilor şi proiectelor de cercetare adecvate consilierii şi 

dezvoltării carierei 
4. transmitere a rezultatelor cercetării referitoare la eficacitatea 

programelor de consilierea carierei 
5. proiectare, realizare şi utilizare a rezultatelor programelor de 

evaluare 
6. proiectare a programelor adecvate de evaluare pentru diferite 

categorii de beneficiari 
7. aplicare a procedurilor statistice adecvate cercetării în dezvoltarea 

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

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

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

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

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

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

 



 254

 Anexa 6: Codul etic şi standardele de calitate în consilierea carierei, România 
 

STRUCTURA CODULUI ETIC ŞI STANDARDELOR DE CALITATE ÎN 
CONSILIEREA CARIEREI 

 
Secţiunea A. RELAŢIILE CU PERSOANELE CONSILIATE 

 
A.1. Precizarea poziţiei consilierului 

a. Responsabilitatea profesională 
b. Oferta şi vizibilitatea serviciilor 
c. Abilitarea clientului 
d. Încrederea 
e. Stabilirea limitelor profesionale 

A.2. Confidenţialitatea 
a. Prevenirea problemelor legate de confidenţialitate 
b. Confidenţialitatea înregistrărilor 

A.3. Egalitatea şanselor 
a. Şanse echivalente persoanelor consiliate 
b. Depăşirea dificultăţilor de integrare 
c. Accesul la serviciile de consiliere 
d. Centrarea pe persoana consiliată 
e. Imparţialitatea 

A.4. Informarea clientului 
a. Accesul la informaţii 
b. Categorii de informaţii 
c. Calitatea informaţiilor 
d. Managementul informaţiilor 

A.5. Relaţia personală cu clienţii 
a. Respectarea persoanei consiliate 
b. Evitarea relaţiilor contra-productive 
c. Valorizarea persoanei consiliate 
d. Comunicarea eficientă 
e. Asumarea răspunderii faţă de persoana consiliată 

A.6. Persoane cu cerinţe speciale de consiliere 
a. Servicii specializate 
b. Integrarea socio-profesională 

A.7. Testarea clientului 
a. Construirea instrumentelor 
b. Condiţii de administrare 
c. Securitatea instrumentelor de testare 
d. Limitele competenţei psihometrice 

A.8. Evaluarea şi interpretarea rezultatelor 
a. Proiectarea evaluării clientului 
b. Acurateţea rezultatelor 
c. Responsabilitatea în evaluare 

A.9. Rezolvarea problemelor etice 
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a. Semnalarea problemelor etice 
b. Consecinţe ale încălcării Codului etic 

A.10. Finalizarea relaţiei de consiliere 
a. Motive 
b. Asigurarea continuităţii 

A.11. Aspecte financiare ale consilierii 
a. Obligaţii de plată 
b. Situaţii speciale 
c. Avantaje necuvenite 

 
Secţiunea B: FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONAL Ă 

 
B.1. Formarea profesională iniţială 

a. Nivel de studii 
b. Specializări 
c. Competenţe necesare 

B.2. Formarea profesională continuă 
a. Formare continuă 
b. Informare profesională personală 
c. Deschidere şi flexibilitate 

B.3. Utilizarea tehnologiei informatice şi de comunicare – TIC 
a. Avantaje şi limite 
b. Consilierea asistată tehnologic 

B.4. Consilierul formator 
a. Cerinţe de competenţă 
b. Evaluarea formării 
c. Etica profesională 

 
Secţiunea C: EVALUAREA CONSILIERILOR 

 
C.1. Termenii desfăşurării activit ăţii 

a. Aria de competenţă 
b. Utilizarea resurselor 

C.2 Supervizare şi consultanţă 
a. Niveluri de supervizare / consultanţă 
b. Relaţii de supervizare / consultanţă 

C.3. Evaluarea şi monitorizarea activităţii consilierului 
a. Tipuri de evaluare profesională 
b. Instrumente de evaluare 
c. Rezultatele evaluării 
d. Monitorizare 

 
Secţiunea D: ACTIVITATEA ŞTIIN ŢIFIC Ă 

 
D.1. Subiecţii cercetării ştiin ţifice 

a. Atitudinea faţă de subiect 
b. Obţinerea consimţământului subiecţilor 
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D.2. Desfăşurarea cercetării 
a. Norme generală de procedură 
b. Calitatea cercetării 

D. 3. Publicarea rezultatelor cercetării 
a. Nedistorsionarea rezultatelor 
b. Acurateţea rezultatelor 

D.4. Recunoaşterea contribuţiilor la cercetare 
a. Recunoaşterea rezultatelor predecesorilor 
b. Recunoaşterea contribuţiei colaboratorilor 

 
 

Secţiunea E: RELAŢIA CU TERŢII 
 
E.1. Colaborare 

a. Natura colaborării 
b. Informarea terţilor 
c. Relaţia cu comunitatea locală 

E.2. Persoane semnificative pentru client 
a. Colaborarea cu familia / rudele sau reprezentanţii legali 
b. Grupul de prieteni 

E.3. Persoane şi institu ţii ca surse de informaţii 
a. Surse de informaţii 
b. Instituţii de învăţământ 
c. Cadre didactice 
d. Agenţii de plasarea forţei de muncă 
e. Ofertanţi de locuri de muncă 
f. Asociaţii profesionale 

 
Secţiunea F. MANAGEMENT INSTITU ŢIONAL 

 
F.1. Elaborarea şi evidenţa documentelor 

a. Documente administrative 
b. Baze de date 
c. Gestionarea datelor 

F.2. Coordonarea activităţilor 
a. Organizarea activităţilor 
b. Îndrumarea personalului 
c. Colaborarea cu instituţiile coordonatoare 

F.3. Activitatea de marketing şi atragere de fonduri 
a. Strategii de marketing 
b. Resurse de auto-informare 
c. Atragerea de fonduri 

F.4. Asigurarea bazei materiale 
a. Resurse şi dotări 
b. Instrumente de specialitate 
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Anexa 7: Standarde ale competenţelor consilierilor carierei, realizate în cadrul proiectuli 
MEVOC, ISE 2003-2006 
 
 

Categorii de cunoştin ţe, 
abilit ăţi şi competenţe 

Standarde ale competenţelor Ce reprezintă acest standard? 

 

Cunoştin ţe actualizate 
despre oportunităţile de 
educaţie şi formare 

Consilierii trebuie sa-şi actualizeze cunostintele în 
acest domeniu, intrucat oportunitatile de educatie şi 
formare pe plan national şi international se schimba 
frecvent. Consilierii trebuie sa parcurga regulat 
paginile web şi buletinele informative ale instututiilor, 
respectiv ministerelor cu care au relatii profesionale. 
Clientii trebuie sa aiba incredere ca informatia 
furnizata de consilier este de actualitate, caci pentru 
clienti este dificil sa işi faca o imagine generala 
despre ofertele existente. 
 

 

Abilitatea de identificare a 
nevoilor de formare ale 
clienţilor pentru dezvoltarea 
lor profesională 

Consilierii trebuie sa-şi actualizeze cunostintele în 
acest domeniu, intrucat oportunitatile de educatie şi 
formare pe plan national şi international se schimba 
frecvent. Consilierii trebuie sa parcurga regulat 
paginile web şi buletinele informative ale instututiilor, 
respectiv ministerelor cu care au relatii profesionale. 
Clientii trebuie sa aiba incredere ca informatia 
furnizata de consilier este de actualitate, caci pentru 
clienti este dificil sa işi faca o imagine generala 
despre ofertele existente. 
 

 

 

 

 

Educaţie şi 
formare  

 

Capacitatea de a oferi 
informa ţii relevante despre 
domenii specifice de 
studiu/formare 

Este important pentru consilieri sa aiba o perspectiva 
larga asupra oportunitatilor de educatie şi formare, 
dar şi asupra cerintelor de abilitati şi competenţe 
pentru diferite ocupatii. Una dintre sarcinile 
consilierului este sa asigure clientilor informatii 
relevante despre educatia/formarea continua 
concordante cu planul individual de cariera. De 
obicei, clientii insişi nu au aceasta perspectiva larga 
asupra tendintelor de pe piaţa muncii şi de aceea se 
bazeaza pe consilier. 
 

Cunoştin ţe şi monitorizarea 
activă a realizărilor de pe 
piaţa muncii şi a tendinţelor 
în care se înscriu sursele 
relevante de informaţii din 
acest domeniu 

Consilierii trebuie sa se mentina la curent cu situatia 
actuala şi de viitor a pietei muncii. Consilierii de orientare 
trebuie sa fie informati despre ce se intampla pe piaţa 
muncii în prezent şi în perspectiva, daca vor sa ofere 
sprijÎn consistent clientilor şi sa faciliteze apropierea dintre 
aspiratiile individuale şi cerintele exterioare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie şi 
profesie 

 

Informa ţii 
despre piaţa 
muncii 

Cunoştin ţe despre ocupaţii şi 
actorii-cheie, cerinţe, 
perspective şi oportunit ăţi de 
formare pentru respectivele 
ocupaţii; acces la sursele 
relevante de informaţii din 
acest domeniu 

Consilierii trebuie sa inteleaga bine lumea ocupatiilor 
pentru care ofera orientare, dar şi caile pe care sa le 
parcurga o persoana aflata la inceputurile carierei intr-un 
domeniu dat, în termeni de abilitati, calificari şi durata. 
Acest demers include: imaginea generala a ocupatiei, în 
particular pasii de urmat pentru ascensiunea în cariera; 
rolurile, obligatiile şi oportunitatile pe care 
ocupatia/profesia le descrie; cerintele pentru practicarea 
ocupatiei în sensul abilitatilor, competenţelor sau 
calificarilor solicitate; caile de acces şi de calificare 
profesională. 
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  Cunoştin ţe despre ofertele 
de muncă existente şi despre 
sursele de informaţie pentru 
găsirea locurilor de muncă 
vacante 

Consilierii trebuie sa cunoasca oportunitatile existente, 
precum şi sursele de informare despre acestea, pentru a-şi 
orienta clientii către cele mai potrivite dintre ele. 

 

Cunoştin ţe despre 
caracteristicile generale ale 
diferitelor grupuri- ţintă şi 
capacitatea de a dezvolta 
strategii de consiliere 
adaptate la caracteristicile 
grupului- ţintă 

În activitatea curenta, consilierii pot lucra cu diferite 
grupuri-tinta. Criteriile dupa care le consideram 
diferite sunt, de exemplu: sexul, vârsta , etnia, 
cultura, abilitatile, nivelul calificarii. Pentru a fi eficienti 
cu fiecare grup-tinta, consilierii trebuie sa foloseasca 
diferite strategii de orientare. Consilierii trebuie sa 
aiba cunostinta de caracteristicile grupurilor-tinta şi 
de specificul strategiilor de orientare în vederea 
adaptarii acestora din urma. 
 

Abilit ăţi sociale de bază 
pentru a lucra cu grupuri-
ţintă dificile 

Consilierea este un proces interactiv şi interpersonal. 
Schimburile de tip empatic dintre consilier şi client, în care 
clientul se simte în largul sau, sunt conditionate de posesia 
şi exercitarea abilitatilor de baza şi a unor abilitati sociale. 
Abilitatile sociale precum ascultarea şi limbajul corporal 
sunt esentiale pentru comunicarea eficienta dintre indivizi. 
Aceste abilitati pot fi valorificate diferit cu diferite 
grupuri-tinta. 
 

Abilitatea de a identifica 
persoanele aflate în situaţii 
dificile care le afectează 
abilit ăţile de luarea deciziei 
(de ex.: boală, droguri, 
domiciliu etc.) şi capacitatea 
de a-i îndruma către un 
specialist 

Clientii se pot prezenta cu diferite categorii de 
probleme, pe care ei insişi nu le recunosc. 
Consilierii trebuie sa fie capabili sa analizeze 
situatia generala a clientilor, intrucat clientii pot 
avea probleme care trebuie rezolvate inainte de 
inceperea propriu-zisa a procesului de consiliere. 
Nu se asteapta de la consilieri sa fie în masura a 
rezolva toate problemele, ci sa cunoasca 
organizatiile potrivite şi cum sa indrume clientii 
către acestea pentru sprijÎn specializat. 

 

 

 

 

 

 

Comunicarea 
cu clientul 

Abilitatea de a promova 
ini ţiativa individual ă pentru 
asumarea responsabilităţii 
de management al carierei 

Consilierii trebuie sa fie capabili sa işi abiliteze clientii 
pentru a dori şi a putea sa ia chiar ei deciziile cele mai 
potrivite în cunostinta de cauza. Doar clientii cu o buna 
constiinta de sine sunt în masura sa inteleaga cand au 
nevoie de ajutor şi în consecinta cand pot face ei insişi 
schimbari sau cand sa caute ajutor specializat. 
 

Abilitatea de a oferi 
informa ţii şi îndrumare în 
mod clar şi inteligibil 

Diferite categorii de grupuri-tinta sau indivizi au 
diferite moduri de a foloşi ori de a interpreta sursele 
de informatii. Consilierii trebuie sa fie capabili sa 
analizeze nevoile clientilor şi sa adapteze informatiile 
Aşa incat sa le fie utile clientilor. Consilierii 
interpreteaza şi prezinta informatia pe intelesul 
grupului-tinta sau al indivizilor cu care lucreaza. 
 

 

 

 

 

 

Practica de 
consiliere 

 

 

 

Abilit ăţi de 
coaching 

Abilitatea de a motiva 
clienţii 

Procesul de consiliere nu este eficient în absenta 
acceptarii de către clienti a rezultatelor obtinute. De 
aceea, consilierii trebuie sa ii pregateasca pe clienti 
pentru rezultate şi sa ii abiliteze în a actiona pe baza 
acestora. 
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 Capacitatea de a ajuta şi în 
acelaşi timp de a păstra 
distanţa profesională 

Consilierea este un proces de tip empatic, bazat pe 
intelegerea situatiei şi a problemelor clientului. Cu 
toate acestea, consilierul nu trebuie sa se implice 
emotional, intrucat faptul ar afecta abilitatea sa de a 
oferi ajutor impartial. Consilierii trebuie sa se 
protejeze în faţă unei implicari personale exagerate, 
pentru a evita fenomenul de epuizare. 
 

Abilit ăţi de intervievare Acestea sunt abilitati de baza în procesul de 
consiliere. Consilierii trebuie sa fie capabili sa obtina 
informatii de la clienti pentru a facilita desfasurarea 
procesului de consiliere. 
 

Abilit ăţi de bază în 
comunicarea şi consilierea 
prin telefon 

Pentru consilieri este importanta cunoasterea şi 
stapanirea elementelor paralingvistice şi a principiilor 
comunicarii, deoarece printr-o adresare simpla ei 
transmit clientilor sentimentul ca sunt inteleşi la nivel 
rational, emotional şi social. Aceasta este temelia pe 
care se construieste o relatie de consiliere productiva 
şi prin care se motiveaza clientii. 
 

Abilit ăţi de analizare a 
nevoilor clienţilor 

Una dintre cele mai importante competenţe ale 
consilierilor este capacitatea de a analiza nevoile 
clientilor. Numai astfel le pot oferi ajutor. Consilierii 
trebuie sa fie capabili sa işi diferentieze perceptiile 
emotionale de abilitatea analitica de a oferi ajutor 
rational şi realist clientilor pentru dezvoltarea 
constiintei de sine, gasirea solutiilor şi luarea 
deciziilor profesionale. 
 

Abilitatea de a identifica 
acele competenţe ale 
clienţilor specifice angajării 
pe cont propriu şi 
antreprenoriatului şi 
capacitatea de a le oferi 
informa ţii relevante 

Inceperea unei afaceri pe cont propriu este un mod de viata 
cu multe avantaje, cum ar fi flexibilitatea sau 
autocontrolul. în România, 11.9% din populatia curent 
activa pe piaţa muncii este formata din patroni, 
intreprinzatori privati şi lucratori pe cont propriu*. 
Consilierii trebuie sa fie capabili sa identifice clientii care 
au competenţe de a lucra pe cont propriu sau de tip 
antreprenorial şi sa ii incurajeze în asumarea riscurilor 
corespunzatoare dezvoltarii unei idei de afaceri, unui plan 
de afaceri. Consilierii trebuie sa detina informatii relevante 
despre programele de sprijÎn pentru tinerii intreprinzatori 
şi sa stie cum sa furnizeze aceste informatii clientilor. 

*Sursa: Recensamantul populaţiei şi al locuintelor, martie 
2002. Institutul National de Statistica 
http://www.insse.ro/rpl2002rezgen/29.pdf 

 

 

 

Evaluare  

Cunoştin ţe despre testele de 
aptitudini/abilit ăţi şi testele 
de interese care există şi se 
utilizează în consilierea 
carierei 

Consilierii trebuie sa aiba o intelegere cuprinzatoare a 
testelor psihometrice şi comportamentale utilizate în 
prezent în consiliere. Ei trebuie sa fie capabili sa aleaga 
acele teste relevante pentru a-şi ajuta clientii sa işi clarifice 
abilitatile, punctele tari şi slabe, precum şi sa dobandeasca 
o mai buna cunoastere de sine în ceea ce priveste 
elaborarea planurilor de educatie şi cariera. Cu toate 
acestea, consilierii trebuie sa inteleaga limitele testelor şi 
sa fie capabili sa le interpreteze rezultatele în mod adecvat 
– daca este cazul, prin consultarea unui psiholog. 
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 Abilitatea de administra 
teste de aptitudini, abilităţi şi 
interese, de a le interpreta 
corect rezultatele şi de a da 
îndrumări adecvate pe baza 
acestora 

Consilierii trebuie sa aiba o intelegere cuprinzatoare a 
testelor psihometrice şi comportamentale utilizate în 
prezent în consiliere. Ei trebuie sa fie capabili sa aleaga 
testele relevante pentru a-şi ajuta clientii sa işi clarifice 
abilitatile, punctele tari şi slabe, precum şi sa dobandeasca 
o mai buna cunoastere de sine în ceea ce priveste 
elaborarea planurilor de educatie şi cariera. Cu toate 
acestea, consilierii trebuie sa inteleaga limitele testelor şi 
sa fie capabili sa interpreteze rezultatele în mod adecvat – 
daca este cazul, prin consultarea unui psiholog. 
 

Cunoştin ţe despre 
oportunit ăţile clienţilor pe 
piaţa muncii şi capacitatea 
de a integra aceste 
cunoştin ţe în procesul de 
consiliere 

Consilierii trebuie sa foloseasca baza de cunoastere despre 
oportunitatile de ocupare existente şi despre 
abilitatile/competenţele cerute în vederea compatibilizarii 
abilitatilor/competenţelor şi nevoilor cu oportunitatile 
curente şi de viitor de pe piaţa muncii. Aceasta este 
necesar pentru asigurarea angajarii clientilor pe termen 
scurt şi lung. în consecinta, consilierii trebuie sa işi 
actualizeze regulat cunostintele din domeniu (de exemplu, 
cerinte profesionale in 
“Ghidul ocupatiilor” www.go.ise.ro). 
 

Cunoştin ţe despre procesele 
formale şi informale de 
solicitare a unui loc de 
muncă 

Consilierii trebuie sa işi actualizeze informatiile despre 
metodele de a solicita un loc de munca în legatura cu 
domeniul industrial, caracteristicile regionale şi nevoile 
pietei muncii. în acelaşi timp, trebuie sa adapteze aceste 
informatii la procedurile concrete de solicitare a unui loc 
de munca, la domeniul profesional şi la pregatirea 
clientului. 
 

Potrivirea 
omului cu 
ocupaţia şi 
plasarea forţei 
de muncă 

Cunoştin ţe despre selecţia 
ofertelor de muncă după 
abilit ăţile şi resursele 
identificate ale clienţilor şi 
capacitatea de a-i învăţa pe 
clienţi cum să selecteze 
singuri aceste oferte  

Consilierii trebuie sa ii poata ajuta pe clienti în 
recunoasterea şi interpretarea abilitatilor cerute de fiecare 
ocupatie si, pe aceasta baza, sa realizeze compatibilizarea 
abilitatilor/competenţelor cu postul de munca. în acelaşi 
timp, consilierii trebuie sa fie capabili sa transfere 
cunostintele lor despre compatibilitatea trasatura-factor la 
cazuri concrete. 
 

 

Etică  Conştientizarea 
standardelor etice şi a 
codului de comportament 
profesional 

Consilierii trebuie sa stie despre existenta codului etic al 
profesiei şi sa il respecte. Ei trebuie sa işi actualizeze 
continuu cunostintele în acest domeniu (de exemplu, 
standardele etice la www.iaevg.org sau standardele de 
calitate în munca de consiliere la www.cnrop.ise.ro). 
 

 

 

 

 

Atitudine pozitiv ă şi 
motivată în relaţie cu situaţii 
şi clienţi dificili 

Pentru a fi un bun profesionist, consilierul trebuie sa ofere 
servicii de calitate. Aceasta inseamna sa identifice nevoile 
clientului şi apoi sa faciliteze demersurile necesare pentru 
indeplinirea lor. Consilierea este o profesie exigenta, care 
solicita practicianului capacitatea de a face faţă unui nivel 
de stres şi tensiune si, în anumita masura, implicarea lui în 
aspecte personale. 
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Gândire pozitivă chiar şi în 
situaţii mai puţin 
încurajatoare 

Unii clienti se afla în situatii dificile şi în anumite stari de 
indispozitie din cauza viitorului incert sau a deciziilor de 
cariera inca neexprimate. Consilierii trebuie sa imbine 
toate aceste aspecte în mod pozitiv şi realist, la un nivel de 
entuziasm care sa motiveze astfel de clienti. Pentru ca 
maniera pozitiva de a prezenta lucrurile sa fie autentica şi a 
nu se deteriora în contact cu starea de indispozitie a 
clientilor, se impune pastrarea distantei profesionale. 
 

Lipsa de teamă faţă de noile 
experienţe şi schimbări 

Din cauza modificarii continue a cerintelor de 
abilitati/competenţe din numeroase ocupatii şi a mediilor 
de provenienta a clientilor cu nevoi şi probleme diverse, 
consilierul de orientare trebuie sa aiba capacitatea de 
adaptare la schimbari şi experienţe noi. Mai exact, 
consilierul trebuie sa fie favorabil utilizarii de noi metode 
şi instrumente şi sensibil la dezvoltarea organizationala 
interna şi la dezvoltarile mai largi ale pietei muncii 
(europeana şi internationala; de exemplu, EUROPASS la 
http://www.edu.ro/cnred.htm). 
 

Ascultare activă Ascultarea activa este mai mult decât o maniera de a afisa 
politete şi empatie. Este important pentru consilieri sa fie 
capabili sa identifice nevoile clientilor şi sa vina în 
intampinarea acestor nevoi. Pe langa faptul ca asculta ceea 
ce clientii au de spus, consilierii trebuie sa le surprinda 
expresiile nonverbale (În parte, limbajul corporal). 
 

Conştientizarea limbajului 
corporal al clienţilor şi 
capacitatea de a-şi controla 
propriul limbaj corporal 

80% din volumul comunicarii noastre cu un interlocutor 
este nonverbal, iar limbajul corporal este o parte a 
comunicarii nonverbale. De aceea, consilierii trebuie sa fie 
constienti de propriul limbaj corporal şi de semnificatia pe 
care o acorda elementelor sale. Ei trebuie sa foloseasca un 
limbaj activ, autocontrolat şi adaptat la dispozitia 
clientilor. Deasemenea, sa fie capabili sa recepteze şi sa 
inteleaga limbajul corporal al clientilor şi sa raspunda ori 
cel putÎn sa ia în considerare expresiile nonverbale ale 
acestora. 
 

 

 

Abilit ăţi 
personale 

Toleranţă şi conştientizare a 
originilor şi diferenţelor 
culturale 

Consilierii intalnesc clienti din diferite medii culturale, 
inclusiv minoritati etnice. De aceea, consilierii trebuie sa 
fie constienti de diferentele culturale, nu numai în sensul 
adaptarii procesului de consiliere la mediul cultural de 
provenienta al clientului, dar şi în sensul limitarii 
problemelor care pot aparea în consilierea de grup intre 
clientii cu origini culturale diferite. 
 

 

 

Personalitate  

 

 

 

 

Managementul 
timpului  

Managementul activităţilor: 
capacitatea de planificare şi 
desfăşurare a activităţilor 

Consilierii trebuie sa fie capabili sa-şi planifice şi sa-şi 
organizeze propriile activităţi, dar în acelaşi timp sa 
respecte programul de lucru, pentru a-şi indeplini sarcinile, 
a lucra eficient şi a impune seriozitate în relatia lor cu 
clientii.Consilierii trebuie sa poata lucra în echipa şi sa 
delege sarcini colegilor/colaboratorilor. Deasemenea, sa fie 
favorabili supervizarii şi observatiilor critice, sa işi 
pastreze domeniul de referinta şi sa nu se implice în toate 
problemele care apar.  
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timpului Self-management: abilitatea 
de a stabili priorităţi, de a se 
concentra pe activităţi, de a 
identifica urgenţele şi de a 
schimba calendarul 
activităţii la nevoie 

Consilierii trebuie sa işi adapteze programul de lucru la 
urgentele care apar, precum şi sa işi stabileasca priorităţiîn 
vederea abordarii eficiente a cazurilor cu centrare pe 
nevoile clientilor. Consilierii trebuie sa fie receptivi la 
feedback şi intervizare în cadrul echipei. 
 

Stres şi 
frustrare  

Abilitatea de a gestiona 
stările de stres şi frustrare 

Prin natura profesiei, consilierii ofera feedback şi sprijÎn în 
numeroase feluri, dar rareori primesc acelaşi tip de reactie 
de la clientii lor. în schimb, au de a face cu clienti slab 
motivati sau nesiguri în privinta viitorului. De aceea, 
consilierii trebuie sa fie pregatiti sa reziste la stres şi 
frustrare şi sa pastreze distanta profesională faţă de 
problemele clientilor. Consilierii trebuie sa se poata adresa 
comunitatii consilierilor şi sa mentina o retea locala 
functionala spre care sa indrume clientii aflati în situatii 
specifice. în plus, consilierilor trebuie sa li se ofere 
supervizare şi intervizare. 
 

Conştientizarea propriilor 
capacităţi şi abilitatea de a 
interveni asupra propriilor 
limite identificate 

Consilierii trebuie sa fie constienti de propriile lipsuri în 
relatie cu sarcinile de lucru. Ei trebuie sa poata identifica 
situatiile în care este binevenita interventia altor specialisti 
şi sa ii indrume pe clienti spre acestia. Consilierii trebuie 
sa incerce compensarea propriilor lipsuri profesionale 
identificate. 

 

 

 

Formare 
continuă  Deschiderea spre formare şi 

dezvoltare permanentă 
Informatiile pe care le detÎn consilierii suporta modificari 
induse de schimbarile din diferite profesii. De aceea, 
consilierii trebuie sa participe la activităţi de cercetare sau 
cel putÎn sa fie la curent cu luarile de pozitie şi publicatiile 
din domenii relevante pentru consiliere. Motivatia pentru 
formare continua prespune asumarea unui scop personal de 
a construi o punte intre “ceea ce este şi ceea ce ar trebui sa 
fie” şi “cum sa ajung acolo”. Competitia este binevenita şi 
în acest domeniu. 
 

 

Abilit ăţi TIC  

Utilizarea TIC 
şi 
managementul 
informa ţiei 

Abilit ăţi de bază în TIC 
(Word, motoare de căutare 
Internet, email) 

Un bun management al informatiei se face prin utilizarea 
resurselor TIC. Avantajul este ca informatiile despre 
clienti şi despre organizatii se pot centraliza, personaliza şi 
ordona dupa criterii variate. Abilitatile de baza în TIC pot 
fi gasite la http://www.ictskills.org. Pentru abilitati 
suplimentare în TIC, consilierii pot beneficia de formare 
continua (de exemplu, prin ECDL România la 
http://www.ecdl.org.ro). 
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