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Notă de prezentare 

Prezentul document cuprinde programele şcolare pentru aria curriculară Consiliere şi orientare, 

clasele  a IX – a XII-a, ofertă educaţională adresată profesorilor diriginţi din învăţământul liceal şi 

consilierilor şcolari. 

Această ofertă se caracterizează prin continuitate, accesibilitate graduală şi utilitate practică pentru orele 

alocate ariei curriculare Consiliere şi orientare, prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.  

Noua ofertă educaţională pentru aria curriculară Consiliere şi orientare intenţionează să urmărească în 

prezent, simultan, următoarele direcţii: 

1. facilitarea accesului la întreaga ofertă de educaţie şi formare profesională; 

2. sprijinirea bunei inserţii socio-profesionale viitoare a tinerilor; 

3. ameliorarea continuă a procesului de utilizare a resurselor umane de care dispune societatea. 

Pe parcursul diferitelor niveluri de educaţie, toate disciplinele contribuie la dezvoltarea în plan personal, 

social şi profesional a elevilor şi la dobândirea abilităţilor necesare succesului şi reuşitei. În cadrul 

Consilierii şi orientării, preocuparea pentru cele trei aspecte menţionate mai sus devine centrală, 

focalizarea pe acestea fiind explicită. În principal, elevii beneficiază, în cadrul orelor alocate în aria 

curriculară Consiliere şi orientare, de sprijin pentru conştientizarea conexiunilor între ceea ce învaţă şi 

utilitatea abilităţilor şi a cunoştinţelor dobândite, pentru viaţa reală.  

Conştientizarea transferului de abilităţi şi de cunoştinţe în activitatea şcolară şi în viaţa reală 

sporeşte motivaţia şi interesul elevilor pentru învăţare.  

Proiectarea curriculară a fost realizată în consens cu mesajul cheie nr. 5 al Memorandumului privind învăţarea 

permanentă
∗, respectiv regândirea consilierii şi orientării. În finalizarea documentului, au fost valorificate 

reperele metodologice pentru aria curriculară Consiliere şi orientare
**, document orientativ pe baza căruia se 

desfăşurau până în prezent activităţile specifice orelor de Consiliere şi orientare şi/ sau de Dirigenţie.  

Programele şcolare pentru aria curriculară Consiliere şi orientare particularizează următoarele domenii de 

competenţe-cheie stabilite la nivel european***: 

• competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice; 

• „a învăţa să înveţi”; 

• competenţe digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea 

informaţiei şi comunicarea electronică); 

• competenţe antreprenoriale. 

                                                 
∗ “Memorandum privind învăţarea permanentă”, elaborat de Comisia Europeană, Barcelona, 2000. 
** “Consiliere şi Orientare. Ghid metodologic”, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional pentru 
Curriculum, Bucureşti, 2001. 
*** 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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Pentru învăţământul liceal, structura curriculumului  este următoarea: 

• Competenţe generale  

• Valori şi atitudini  

• Competenţe specifice şi conţinuturi 

• Sugestii metodologice 

Competenţele generale reprezintă ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi, a căror dezvoltare 

este preconizată pe durata liceului. 

Valorile şi atitudinile sunt selectate pentru a fi promovate – prin învăţare – pe întreg parcursul şcolarităţii. 

Competenţele specifice (derivate din competenţele generale), urmând a fi dezvoltate pe parcursul fiecărui 

an şcolar, sunt corelate cu conţinuturi ale învăţării şi prezentate distinct, pentru clasa a IX-a, a X-a, a XI-a 

şi a XII-a. 

Conţinuturile învăţării sunt grupate în următoarele cinci module tematice: 

• Autocunoaştere şi dezvoltare personală 

• Comunicare şi abilităţi sociale 

• Managementul informaţiilor şi al învăţării 

• Planificarea carierei 

• Calitatea stilului de viaţă 

 

Detalierea acestora la nivelul fiecărui an de studiu al învăţământului liceal a fost realizată astfel încât să 

corespundă nevoilor educaţionale şi specificului de vârstă a elevilor, oferind, în acelaşi timp contexte 

tematice adecvate pentru dezvoltarea competenţelor specifice. 

 

Sugestiile metodologice oferă exemple de demersuri didactice care pot fi utilizate pentru dezvoltarea 

competenţelor specifice vizate de aria curriculară Consiliere şi orientare, particularizate la nivelul fiecărui 

modul tematic şi al fiecărui an de studiu al învăţământului liceal. 
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Competenţe generale 

1. Explorarea resurselor personale care influenţează planificarea carierei 

2. Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea dezvoltării personale şi 
profesionale 

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

4. Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională 

5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate 

 
 
 
 

Valori şi atitudini 

Domeniul Consiliere şi orientare, prin natura sa, impune interesul major pentru dezvoltarea dimensiunilor 

atitudinale şi valorice ale personalităţii, în context educaţional – fundament al caracterului viitorului adult. 

Astfel, prin Consiliere şi orientare au fost selectate, pentru a fi promovate prin învăţare, pe întreg 

parcursul şcolarităţii, următoarele valori şi atitudini: 

� respect şi încredere în sine şi în ceilalţi; 

� recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane; 

� receptivitate la emoţiile celorlalţi; 

� valorizarea relaţiilor interpersonale; 

� valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor; 

� adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare; 

� motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi 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. 
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Clasa a IX-a 

Competenţe specifice şi conţinuturi 

1. Explorarea resurselor personale care influenţează planificarea carierei 

 Competenţe specifice Conţinuturi 
1.1 Argumentarea importanţei încrederii în 

sine, pentru evoluţia personală 
1.2 Examinarea caracteristicilor specifice 

adolescenţei 

Autocunoaştere şi dezvoltare personală 
Autocunoaştere: 
- încredere în sine 
- factori care influenţează încrederea în sine 
Creştere şi schimbare: 
- adolescenţa: caracteristicile dezvoltării fizice, 
cognitive, emoţionale 

2. Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea dezvoltării personale şi profesionale 

 Competenţe specifice Conţinuturi 
2.1 Exersarea comunicării eficiente 

2.2 Aplicarea tehnicilor de autocontrol 
emoţional 

Comunicare şi abilităţi sociale 
Comunicare: 
- forme de comunicare eficientă 
Autocontrol emoţional: 
- tehnici de autocontrol emoţional 

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

 Competenţe specifice Conţinuturi 
3.1 Exersarea abilităţilor de utilizare a unor 

resurse de informare variate, referitoare 
la propria activitate 

3.2 Analizarea corespondenţelor dintre 
resursele personale de învăţare şi 
cerinţele şcolare, în context liceal 

Managementul informaţiilor şi al învăţării 
Managementul informaţiilor: 
- resurse informatice şi comunicaţionale de informare 
cu privire la învăţare, muncă şi carieră 

Managementul învăţării: 
- tipuri de învăţare 
- tipuri şi niveluri de performanţe în învăţare 
- cerinţe şcolare 

4. Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională 

 Competenţe specifice Conţinuturi 
4.1 Analizarea conceptului de carieră şi a 

factorilor care influenţează alegerea 
carierei 

Planificarea carierei 
Planificarea şi dezvoltarea carierei: 
- cariera: definire 
- factorii care influenţează alegerea carierei 

5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate 

 Competenţe specifice Conţinuturi 
5.1 Identificarea caracteristicilor relaţiilor 

sociale, din perspectiva calităţii acestora 
5.2 Analizarea relaţiei dintre stilul de viaţă şi 

alegerea carierei 

Calitatea stilului de viaţă 
Calitatea relaţiilor sociale: 
- factori care ameliorează calitatea relaţiilor sociale 
- factori care deteriorează calitatea relaţiilor sociale 
(de ex., violenţa domestică) 

- relaţii sociale optime 
Calitatea opţiunilor privind cariera: 
- alegerea carierei din perspectiva stilului de viaţă 
intenţionat 
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Clasa a X-a 
Competenţe specifice şi conţinuturi 

1. Explorarea resurselor personale care influenţează planificarea carierei 

 Competenţe specifice Conţinuturi 
1.1 Identificarea relaţiei dintre calităţile 

personale, valorile personale şi reuşita 
personală 

1.2 Elaborarea unui plan de dezvoltare a 
resurselor personale 

Autocunoaştere şi dezvoltare personală 
Autocunoaştere: 
- calităţi şi valori personale 
- reuşita personală 
Managementul resurselor personale: 
- tipuri de resurse personale 
- utilizarea optimă a resurselor personale 

2. Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea dezvoltării personale şi profesionale 

 Competenţe specifice Conţinuturi 
2.1 Proiectarea unei strategii de 

comunicare eficientă în familie 
2.2 Elaborarea unui plan de îmbunătăţire 

a autocontrolului emoţional 

Comunicare şi abilităţi sociale 
Comunicarea: 
- comunicarea eficientă în familie: moduri de realizare 
Managementul emoţiilor: 
- practicarea autocontrolului emoţional în diferite 
situaţii de viaţă 

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

 Competenţe specifice Conţinuturi 
3.1 Exersarea deprinderilor de utilizare a 

tehnologiilor informatice şi 
comunicaţionale, pentru clarificarea 
traseului educaţional şi profesional 

3.2 Analizarea stilurilor de învăţare care pot 
conduce la obţinerea succesului şcolar 

Managementul informaţiilor şi al învăţării 
Managementul informaţiilor: 
- căutarea pe Internet a informaţiilor despre învăţare, 
muncă şi carieră  

- E-learning-ul ca sistem educaţional alternativ; 
învăţarea on-line: avantaje şi limite 

Managementul învăţării: 
- succes şcolar; performanţă şcolară: caracteristici, 
factori favorizanţi / frenatori 

- rolul stilurilor de învăţare în optimizarea învăţării 

4. Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională 

 Competenţe specifice Conţinuturi 
4.1 Exersarea abilităţilor de elaborare a 

planului de carieră de scurtă şi lungă 
durată 

4.2 Analizarea consecinţelor (avantaje şi 
dezavantaje) privind continuarea 
traseului educaţional sau inserţia 
profesională 

Planificarea carierei 
- planul de carieră după finalizarea învăţământului 
obligatoriu: obiective, resurse, obstacole, acţiuni 

- opţiuni alternative (consecinţe, avantaje, limite): 
continuarea traseului educaţional în ciclul superior 
al liceului/ inserţia profesională;  

- resurse necesare îndeplinirii obiectivelor propuse 

5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate 

 Competenţe specifice Conţinuturi 
5.1 Analizarea informaţiilor, serviciilor şi 

resurselor care promovează un stil de 
viaţă de calitate 

5.2 Analizarea unor fenomene cu consecinţe 
negative asupra vieţii tinerilor şi a 
stilului de viaţă sănătos 

Calitatea stilului de viaţă  
Calitatea vieţii personale: 
- calitatea vieţii şi stilul de viaţă; stilul de viaţă de 
calitate ca resursă a performanţei în activitatea 
şcolară/ profesională 

Calitatea relaţiilor sociale şi a mediului de muncă: 
- exploatarea prin muncă, exploatarea sexuală – 
consecinţele negative asupra vieţii tinerilor 
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Clasa a XI-a 
Competenţe specifice şi conţinuturi 

1. Explorarea resurselor personale care influenţează planificarea carierei 

 Competenţe specifice Conţinuturi 
1.1 Analizarea aspiraţiilor, a priorităţilor, a 

calităţilor personale, a punctelor tari şi a 
scopurilor prin autoevaluare 

1.2 Reactualizarea planului de dezvoltare a 
resurselor personale, prin raportare la 
situaţia prezentă şi la obiectivele de viitor  

Autocunoaştere şi dezvoltare personală 
Autocunoaştere: 
- (auto)evaluare personală – modalităţi de realizare 
- (auto)evaluare şi dezvoltare personală 
Managementul resurselor personale: 
- programe educaţionale pentru managementul 
resurselor personale 

2. Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea dezvoltării personale şi profesionale 

 Competenţe specifice Conţinuturi 
2.1 Aplicarea principiilor unei comunicări 

interpersonale pozitive 
2.2 Evaluarea respectării drepturilor şi a 

responsabilităţilor membrilor familiei 

Comunicare şi abilităţi sociale  
- respectarea punctelor alternative de vedere 
- drepturile şi responsabilităţile membrilor familiei; 
echitatea de gen 

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

 Competenţe specifice Conţinuturi 
3.1 Compararea resurselor de obţinere a 

informaţiilor referitoare la opţiunile 
educaţionale, la muncă şi carieră, din 
perspectiva relevanţei acestora 

3.2 Analizarea relaţiei dintre performanţele 
şcolare şi reuşita în viaţa personală şi 
profesională 

Managementul informaţiilor şi al învăţării 
Managementul informaţiilor: 
- resurse de obţinere a informaţiilor despre opţiunile 
educaţionale sau profesionale 

- criterii de selecţie a surselor de informare 
Managementul învăţării: 
- relaţia succes şcolar – reuşită personală şi profesională: 
criterii de analiză a reuşitei personale/ profesionale 

- rolul succesului şcolar în obţinerea succesului în 
viaţa personală şi în carieră: percepţia elevilor, a 
profesorilor, a factorilor de decizie, a opiniei publice 

4. Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională 

 Competenţe specifice Conţinuturi 
4.1 Analizarea consecinţelor schimbărilor 

economice, sociale şi tehnologice asupra  
profesiilor  

4.2 Evaluarea opţiunilor personale privind 
dezvoltarea personală şi profesională 

Planificarea carierei 
- schimbări economice, sociale, tehnologice; 
influenţele acestora asupra dinamicii carierei 

- opţiuni şi resurse de realizare a planului de carieră 
de scurtă şi lungă durată 

5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate 

 Competenţe specifice Conţinuturi 
5.1 Realizarea unui proiect de implicare 

comunitară vizând promovarea 
conceptului de calitate a vieţii 

5.2 Exersarea unor abilităţi de promovare a  
voluntariatului 

Calitatea stilului de viaţă  
Calitatea vieţii personale: 
- implicarea comunitară ca modalitate de promovare  
a dezvoltării carierei şi calităţii vieţii 

Calitatea relaţiilor sociale şi a mediului de muncă: 
- voluntariatul: definire 
- acţiuni comunitare în situaţii criză: catastrofe 
naturale (inundaţii, cutremur); accidente rutiere, 
feroviare, aviatice, nucleare; răpiri, acte teroriste etc. 
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Clasa a XII-a 
Competenţe specifice şi conţinuturi 

1. Explorarea resurselor personale care influenţează planificarea carierei 

 Competenţe specifice Conţinuturi 
1.1 Elaborarea un program personalizat de 

reuşită personală şi profesională 
Autocunoaştere şi dezvoltare personală 

- tehnici de management al resurselor personale; 
asumarea responsabilităţii şi a consecinţelor 

- strategii de responsabilizare şi de pregătire pentru 
viaţa de adult 

2. Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea dezvoltării personale şi profesionale 

 Competenţe specifice Conţinuturi 
2.1 Analizarea beneficiilor comportamentului 

de cooperare 
2.2 Analizarea factorilor care contribuie la 

dezvoltarea abilităţilor de lider 

Comunicare şi abilităţi sociale 
- comportamente de cooperare în grupurile de 
apartenenţă 

- modalităţi de adaptare la schimbările din cadrul 
grupului de apartenenţă 

- calităţile liderilor; dezvoltarea calităţilor de lider 

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

 Competenţe specifice Conţinuturi 
3.1 Exersarea abilităţilor de utilizare 

eficientă a diferitelor resurse, pentru a 
localiza, selecta şi evalua informaţii 
despre învăţare, muncă, carieră 

3.2 Exersarea abilităţilor de învăţare critică,  
creativă şi eficientă, în vederea obţinerii 
reuşitei personale şi profesionale 

3.3 Explicarea necesităţii şi avantajelor 
învăţării permanente 

Managementul informaţiilor şi al învăţării 
Managementul informaţiilor 
- resurse relevante cu privire la învăţare, muncă, 
carieră 

Managementul învăţării 
- gândirea critică şi autocontrolul asupra propriei 
învăţări 

- Învăţarea permanentă (caracteristici, reglementări 
naţionale şi europene) 

4. Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională 

 Competenţe specifice Conţinuturi 
4.1 Evaluarea pregătirii personale pentru 

continuarea studiilor/ pentru inserţia 
profesională 
 

4.2 Exersarea abilităţilor de utilizare a 
documentelor de marketing personal şi 
Europass, în vederea continuării studiilor 
sau a inserţiei pe piaţa muncii 

Planificarea carierei 
Alternative educaţionale 
- învăţământ postobligatoriu: şcoli postliceale, 
învăţământ universitar de scurtă/ lungă durată, 
educaţia adulţilor; specificul educaţiei, condiţii de 
acces, finalizare, echivalarea diplomelor la nivel 
european 

Elemente de marketing personal 
- portofoliul personal şi planul pentru carieră după 
finalizarea ciclului superior al liceului; integrarea şi 
armonizarea priorităţilor şi a obiectivelor 
(educaţionale, profesionale, familiale), în vederea 
obţinerii succesului personal şi profesional 

- CV, scrisoare de intenţie, interviul de angajare – 
cerinţe formale, standarde europene 

- documente Europass: CV-ul european, paşaportul 
lingvistic, suplimentul la diplomă, certificatul de 
calificare 
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5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate 

 Competenţe specifice Conţinuturi 
5.1 Analizarea conceptului de calitate a vieţii 

în contextul dezvoltării carierei 
5.2 Exersarea abilităţilor de management al 

stresului în pregătirea pentru examene 
5.3 Analizarea conceptelor de egalitate de 

şanse şi de egalitate de gen, din 
perspectiva planificării carierei 

Calitatea stilului de viaţă  
Calitatea vieţii personale 
- impactul carierei şi a profesiei asupra calităţii vieţii 
- calitatea vieţii în situaţii de criză: cum influenţează 
o situaţie de criză calitatea vieţii unei persoane; 
modalităţi de intervenţie în situaţie de criză 

Calitatea relaţiilor sociale şi a mediului de muncă 
- pregătirea pentru examene şi managementul stresului 
Egalitatea de şanse în dezvoltarea carierei 
- dimensiunea de gen în dezvoltarea şi planificarea 
carierei; stereotipurile de gen ca bariere în opţiunile 
de carieră 

 
Sugestii metodologice pentru clasele a IX-a – a XII-a 

Punerea în practică a unui model de dezvoltare a carierei presupune focalizarea atenţiei pe: 
• Autocunoaştere şi dezvoltare personală 
• Comunicare şi abilităţi sociale 
• Managementul informaţiilor şi al învăţării 
• Planificarea carierei 
• Promovarea unui stil de viaţă centrat pe calitatea relaţiilor personale, sociale şi ale 

mediului ocupaţional. 

Metodele recomandate pentru orele de Consiliere şi orientare respectă principiul centrării învăţării pe 
persoană şi conduc la dezvoltarea deprinderilor şi competenţelor integratoare, transferabile, utile 
atât în viaţa şcolară, cât şi în cea socio-profesională sau familială. Strategiile didactice recomandate 
respectă specificul activităţilor de consiliere, dar şi particularităţile elevilor şi ale grupurilor cu care se 
lucrează. Astfel, sarcinile de lucru pot fi rezolvate individual, în diadă/ triadă sau în grupuri mai mari (5-6 
elevi). Accentul se pune pe strategii de lucru interactive care au ponderea cea mai mare în desfăşurarea 
orelor de Consiliere şi orientare: brainstorming, dezbatere, problematizare, joc de rol, simulare, studiu de 
caz, tehnici de gândire critică, exerciţii metaforice, tehnici de clarificare a valorilor etc. şi care coexistă cu 
metodele tradiţionale: explicaţia, demonstraţia, expunerile teoretice, exerciţiul, conversaţia, observaţia. 

PE PARCURSUL CLASEI A IX-A se recomandă utilizarea următoarelor metode şi tehnici pentru dezvoltarea 
celor cinci module tematice: 

Autocunoaştere şi dezvoltare personală: 
• Brainstorming, discuţii în grup despre factorii care influenţează încrederea în propria persoană şi 

strategiile de dezvoltare a acesteia. 
• Exerciţii individuale şi de grup pentru înţelegerea şi interpretarea comportamentelor, emoţiilor, 

atitudinilor specifice adolescenţei. 
• Exerciţii metaforice de cunoaştere şi intercunoaştere. 

Comunicare şi abilităţi sociale: 
• Exerciţii de comunicare eficientă. 
• Exerciţii de optimizare a gestionării emoţiilor. 
• Dezbatere privind diferite mituri legate de emoţii. 

Managementul informaţiilor şi al învăţării: 
• Discuţii de grup, dezbateri pe tema diversităţii şi veridicităţii surselor de informaţii cu privire la 

oferta educaţională şi locurile de muncă. 
• Interviuri cu angajaţi şi angajatori, specialişti din agenţiile de plasare a forţei de muncă, specialişti din 

cadrul ANOFM, consilieri şcolari cu privire la sursele de informare despre educaţie şi piaţa muncii. 
• Dezbateri elevi – profesori - consilieri cu privire la rolul tipurilor de învăţare în obţinerea 

succesului personal şi profesional. 
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Planificarea carierei: 
• Discuţii de grup, dezbateri pentru înţelegerea conceptului de carieră. 
• Interviuri, sondaje de opinie cu privire la factorii care influenţează alegerea şi dezvoltarea carierei. 
• Vizite la centre / cabinele de consiliere şcolară sau de mediere a muncii. 

Calitatea stilului de viaţă: 
• Realizarea unor activităţi de grup pe tema calităţii relaţiilor sociale şi a stilului de viaţă: afişe, 

postere, pliante. 
• Proiecte individuale şi de grup pe tema calităţii relaţiilor de muncă şi a stilului de viaţă. 
• Realizarea unui eseu pe tema violenţei domestice, a consecinţelor acesteia şi a modalităţilor de 

prevenţie sau intervenţie. 
• Dezbatere pe tema rolului stilului de viaţă în alegerea unei profesii. Completarea unui chestionar 

de identificare a stilului de viaţă preferat şi a profesiilor asociate acestuia. 
• Studiu de caz cu tema: „Planificarea carierei şi stilul de viaţă”. 

PE PARCURSUL CLASEI A X-A se recomandă utilizarea următoarelor metode şi tehnici pentru dezvoltarea 
celor cinci module tematice: 

Autocunoaştere şi dezvoltare personală: 
• Exerciţii pentru stabilirea criteriilor de autoevaluare a calităţilor personale. 
• Exerciţii de clarificare a valorilor: „Ecuaţia personală”, „Harta valorilor”. 
• Dezvoltarea unui proiect de acţiune pentru gestionarea optimă a resurselor personale. 
• Tehnici art-creative de analiză personală: modelaj, mişcare, desen. 

Comunicare şi abilităţi sociale: 
• Studiu de caz, colaje, sarcini de grup privind comunicarea eficientă în familie. 
• Exerciţii de exersare a mesajelor de tip “Eu” şi de ascultare activă. Scenarii de comunicare / lipsă 

de comunicare cu părinţii. 
• Realizarea unei liste de emoţii şi de modalităţi de autocontrol emoţional. 
• Elaborarea unui plan de îmbunătăţire a autocontrolului emoţional. 

Managementul informaţiilor şi al învăţării: 
• Utilizarea Internet-ului în identificarea opţiunilor educaţionale şi ofertelor de muncă potrivite 

aspiraţiilor individuale. Accesarea paginilor web: 
- MEdC: www.edu.ro, MMSSF: www.mmssf.ro, ANOFM: www.anofm.ro. 
- baze de date pentru găsirea unui loc de muncă: www.bestjobs.ro, www.semm.ro. 
- platforme europene: www.europa.eu.int/ploteus, www.fit-for-europe.info). 
- informaţii cu privire la finanţarea proiectelor europene: ANSIT: www.ansitromania.ro, 

Comisia Europeana: www.europa.eu.int. 
• Brainstorming, discuţii în grupuri de lucru, cu privire la utilitatea sistemului e-learning de învăţare. 
• Discuţii cu elevii pe tema : „Stiluri de învăţare, performanţă şi succes.” 
• Elaborarea unor proiecte (individual sau în grup) de îmbunătăţire a performanţelor şcolare. 

Planificarea carierei: 
• Discuţii, interviuri cu persoane adulte angajate (părinţi, profesori, oameni de succes) cu privire la 

planul de carieră şi importanţa stabilirii obiectivelor de scurtă şi lungă durată. 
• Exerciţii, discuţii de grup, studii de caz cu privire la decizia privind continuarea liceului sau 

inserţia pe piaţa muncii. 
• Căutarea pe Internet, documentarea cu privire la condiţiile de angajare, discuţii cu specialişti din 

cadrul departamentelor de resurse umane. 
• Explorarea site-ului www.go.ise.ro. 

Calitatea stilului de viaţă: 
• Dezbateri pe tema calităţii vieţii şi a stilului de viaţă. 
• Discuţii de grup de identificare a factorilor care influenţează performanţa în muncă. 
• Proiecte individuale şi de grup de promovare a unui comportament sănătos (ex. exerciţiul fizic) 

care creşte calitatea vieţii personale şi profesionale. 
• Dezbatere cu tema: „Cum influenţează calitatea vieţii performanţa în activitatea şcolară/ profesională?” 
• Dezbatere cu tema: „Ce este exploatarea copiilor prin muncă?” 
• Proiect de grup, postere cu tema: „Prevenirea exploatării prin muncă a copiilor.” 
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PE PARCURSUL CLASEI A XI-A se recomandă utilizarea următoarelor metode şi tehnici pentru dezvoltarea 
celor cinci module tematice: 

Autocunoaştere şi dezvoltare personală: 
• Exerciţii de autocunoaştere prin analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări). 
• Proiectarea aspiraţiilor şi a scopurilor prin exerciţii variate: „Viitorul meu dorit, viitorul meu posibil”. 
• Completarea unui jurnal personal, aplicare de chestionare, exerciţii de intercunoaştere. 
• Stabilirea unor legături concrete între situaţia prezentă şi situaţia viitoare, reprezentate grafic prin 

diferite exerciţii. 

Comunicare şi abilităţi sociale: 
• Simularea unor situaţii de comunicare interpersonală pozitivă. 
• Jocuri de rol privind înţelegerea, toleranţa şi respectul pentru diferite puncte de vedere. Dezbateri şi 

discuţii despre respectarea unor alte puncte de vedere la şcoală, la locul de muncă, în comunitate. 
• Brainstorming privind rolurile, drepturile şi responsabilităţile asumate de membrii familiei. 

Managementul informaţiilor şi al învăţării: 
• Analiză critică a resurselor de obţinere a informaţiilor privind traseul de educaţie şi formare 

profesională, precum şi a criteriilor de selecţie a surselor de informare.  
• Dezbateri elevi – profesori - consilieri cu privire la rolul învăţării în obţinerea succesului personal 

şi profesional.  
• Interviuri cu oameni de succes în diferite domenii cu privire la relaţia dintre performanţă şcolară 

şi succesul personal şi profesional. 
• Elaborarea unor articole pentru revista clasei/ şcolii despre învăţare, strategii de reuşită personală 

sau profesională. 

Planificarea carierei: 
• Dezbateri pe tema tipurilor de schimbări care influenţează exercitarea unor profesii. 
• Vizite în unităţi economice (firme, companii etc.) şi discuţii cu reprezentanţi ai departamentelor 

de resurse umane, cu privire la cerinţele actuale legate de exercitarea unei profesii. 
• Elaborarea unui plan de carieră pe termen scurt şi pe termen lung. 

Calitatea stilului de viaţă: 
• Iniţierea şi realizarea unor proiecte de implicare comunitară vizând promovarea unui stil de viaţă 

de calitate. 
• Discuţii de grup pe tema implicării în acţiuni comunitare şi în acţiuni de voluntariat. 
• Proiect de grup cu tema: „Beneficiile implicării comunitare”. 
• Activităţi de grup: listarea organizaţiilor care lucrează cu voluntari, invitarea reprezentanţilor 

acestor organizaţii, diseminarea informaţiilor pentru alţi colegi şi pentru membrii comunităţii. 

PE PARCURSUL CLASEI A XII-A se recomandă utilizarea următoarelor metode şi tehnici pentru dezvoltarea 
celor cinci module tematice:  

Autocunoaştere şi dezvoltare personală: 
• Aplicarea unor instrumente de evaluare a abilităţilor şi intereselor personale. Corelarea 

rezultatelor şi stabilirea profilului individual. 
• Exerciţii (în echipă şi individual) de planificare a succesului în plan personal şi profesional. 
• Completarea unor fişe de lucru, joc de rol pe tema managementului resurselor personale. 

Comunicare şi abilităţi sociale: 
• Simulări de situaţii care evidenţiază avantajele comportamentului de cooperare. 
• Dezbateri, jocuri de rol pentru evidenţierea şi dezvoltarea calităţilor de lider. 

Managementul informaţiilor şi al învăţării: 
• Dezbateri pe tema utilităţii diferitelor resurse privind învăţarea, munca şi cariera. 
• Aplicarea unor tehnici de gândire critică. 
• Dezbateri cu tema: “Învăţarea permanentă – o necesitate”. 
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Planificarea carierei:  
• Exerciţii de elaborare a documentelor de marketing personal (CV, scrisoare de intenţie), 

simularea participării la un interviu în vederea angajării. 
• Simulare - utilizarea documentelor EUROPASS în condiţiile aplicării pentru o bursă sau ocuparea 

unui loc de muncă în ţară sau străinătate. 
• Vizite la cabinetul de consiliere pentru familiarizarea cu documentele EUROPASS şi cerinţele de 

studiu sau ocupare a unui loc de muncă în Europa.  

Calitatea stilului de viaţă: 
• Aplicarea de chestionare, teste şi instrumente folosite pentru orientarea în carieră: 

� Interoption 
� BTPAC 
� chestionare on line: www.go.ise.ro, www.cognitrom.ro  

• Proiect de grup: influenţa unei situaţii de criză asupra calităţii vieţii unei persoane. 
• Proiecte individuale şi de grup cu tema: „Pregătirea pentru examene şi managementul stresului.” 
• Discuţii de grup de identificare a modalităţilor de asigurare a egalităţii de şanse în dezvoltarea 

unei cariere. 
• Discuţii de grup pe tema influenţei stereotipurilor de gen în planificarea şi dezvoltarea carierei. 

 

Ora de Consiliere şi orientare are, prin statut şi scop, un anumit specific, derulându-se după un demers 
didactic care implică exerciţii de spargere a gheţii, exerciţii specifice temei, tehnici de autoevaluare. 

Specificul metodelor de evaluare este corelat cu specificul acestei discipline. Evaluarea (continuă şi 
sumativă) se realizează pentru surprinderea progresului elevilor în dezvoltarea competenţelor prevăzute, 
prin activităţi preponderent practice.  

În cadrul orelor de Consiliere şi orientare NU se utilizează notarea.  

Evaluarea eficientă în acest domeniu răspunde următoarelor întrebări:  
• Care este nivelul de formare şi dezvoltare la elevi a competenţelor specifice propuse prin 

programa şcolară pentru aria curriculară Consiliere şi orientare?  
• A crescut frecvenţa comportamentelor adaptative ale elevilor la informaţiile receptate?  
• Sunt elevii apţi să facă faţă problemelor pe care trebuie să le rezolve în vederea unei inserţii 

socio-profesionale reuşite? 

Strategiile de evaluare specifice ariei curriculare Consiliere şi orientare sunt: autoevaluarea, chestionarele 
de interese şi aptitudini, grila de observaţie, proiectele individuale şi de grup, utilizate în scopul stabilirii,  
de către elevi şi de către consilier, a unor etape noi de dezvoltare a resurselor şi carierei personale. 
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Resurse generale 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) - Laboratorul Consiliere şi învăţare permanentă 
Ştirbei Vodă 37, Sector 1, 010102 Bucureşti 
Telefon: (021) 3158930, (021) 3142782/ 143/ 120; Fax: (021) 3121447; Adresă web: www.ise.ro 

� Coordonator metodologic al Centrelor de Asistenţă Psihopedagogică din România 

� Cercetare în domeniul Consilierii şi învăţării permanente 

� Centru-resursă de materiale metodologice în Consilierea carierei 

Centrul Naţional de Resurse pentru Orientare Profesională (CNROP – Euroguidance) 
Ştirbei Vodă 37, Sector 1, Bucureşti 
Tel: (021) 3158930, (021) 3142782/ 143/ 120; Fax: (021) 3121447; adresă web: www.cnrop.ise.ro www.ploteus.net  

� Furnizarea de informaţii relevante şi facilitarea accesului la date despre posibilităţile de mobilitate pentru 

educaţie şi formare profesională la nivel naţional şi european 
� Promovarea şi susţinerea mobilităţii profesionale transnaţionale şi dimensiunii europene a educaţiei şi formării 

Centrele de Asistenţă Psihopedagogică (CAPP) 
www.capp.ise.ro 

� Consiliere pentru elevi, părinţi, consultanţă şi cursuri de formare pentru cadrele didactice, programe de 

prevenire a violenţei în şcoli, şcoala părinţilor (existente în fiecare judeţ) 

Centrul Educaţia 2000+ 
Căderea Bastiliei nr. 33, Sector 1, Bucureşti 
Telefon: (021) 212 07 81; Adresă web: www.cedu.ro 

� Formare pentru cadre didactice şi adolescenţi 
� Programe educaţionale de Consilierea carierei 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Strada Sfântul Dumitru, nr. 3, Sector 3, Bucureşti 
Telefon: (021) 3139140; Adresă web: www.anofm.ro 

� Informaţii despre piaţa muncii, organizarea târgurilor de locuri de muncă 

� Link-uri către Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă 

Centrul de Informare al Comisiei Europene 
Calea Victoriei 88, Bucureşti 
Telefon: (021) 315.3470; Adresă web: www.infoeuropa.ro 

� Resurse cu privire la finanţări, programe în domeniul educaţiei 

Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) 
Biroul Corespondentului Naţional în România 
Strada Ministerului 1-3, sc. D, et. 5, cam. 574, Bucureşti 
Telefon: (021) 3132965; Fax: (021) 3125272; Adresă web: www.ilo.org 

� Promovarea drepturilor fundamentale de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă prin sporirea 

şanselor de ocupare a forţei de muncă şi de creare de locuri de muncă 

� Programe privind eliminarea muncii copiilor 



 

Consiliere şi orientare – clasele a IX-a – a XII-a 16 

 
Grupul de lucru 
 
Coordonator: Dr. Mihai JIGĂU – expert, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 
Bucureşti 
 
Autori: 
Speranţa Lavinia ŢIBU, cercetător - Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti 
Domnica PETROVAI, psiholog drd. – Centrul EXPERT, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
Marcela Claudia CĂLINECI, prof. psihopedagog - Centrul Municipal de Asistenţă Psihopedagogică, Bucureşti 
Elena CIOHODARU, prof. psiholog - Centrul Municipal de Asistenţă Psihopedagogică, Bucureşti 
Ioana ŞANDRU, prof. psihopedagog - Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Bucureşti 
 
Expertiză curriculum: 
Firuţa-Antoanta TACEA – Consiliul Naţional pentru Curriculum 
Angela TEŞILEANU – Consiliul Naţional pentru Curriculum 
Cornelia DUMITRIU – Consiliul Naţional pentru Curriculum  
 


