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Tema 1:Statutul consilierii educaționale(2 h AT+3 h AP)
1.1.Specificul consilierii
Concepte cheie: consiliere educațională, consiliere psihologică, consiliere școlară consiliere
vocaţională, profesională, de carieră abilităţi, metode, proiectare
Ce este consilierea?
Consilierea educaţională:
este realizată de către orice cadru didactic pregătit în consiliere educaţională;
are loc la clasă cu elevii, la diferite ore, dar în mod special, la ora de consiliere;
presupune dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere, a abilităţilor interpersonale, a stilului de
învăţare.
Consilierea psihologică:
este realizată de psihologul/consilierul şcolar, în cadrul activităţilor de la cabinetul de asistenţă
psihopedagogică;
presupune desfăşurarea unor activităţi specifice (consiliere individuală, consiliere de grup,
evaluare psihologică, programe de prevenire etc.), conform abilităţilor recunoscute.
În ultimii ani, au fost înfiinţate cabinete şi în grădiniţe, alături de cele din şcoli şi colegii, fiind pe
de o parte răspunsul unor nevoi ale copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi, pe de altă parte,
răspunsul la funcţiile de bază ale consilierii – de prevenire şi dezvoltare.
De preferat este ca psihologul şcolar/ consilierul şcolar să lucreze în echipă cu cadrele didactice
şi părinţii în iniţierea şi derularea programelor de consiliere din şcoală.
Definiţii
Consilierea presupune existenţa unei persoane care are temporar sau permanent rolul de consilier
şi care oferă sau acceptă în mod explicit să acorde timp, atenţie şi respect uneia sau mai multor
persoane, cu rolul temporar de client. Sarcina consilierii este de a oferi clientului oportunitatea de a
explora, descoperi şi clarifica moduri de a trăi valorificându-şi resursele, ceea ce conduce la
sentimentul de bine interior, îndreptându-se spre o cât mai bună existenţă. (Asociaţia Britanică
pentru Consiliere, 1991)
Consilierea este o activitate care este iniţiată de o persoană care caută ajutor. Oferă oportunitatea
clientului de a identifica ceea ce-l perturbă, de a se autoexplora şi de a se înţelege. Procesul de
consiliere îl va ajuta să-şi identifice gândurile, emoţiile şi comportamentele, care conştientizate
fiind, îl fac să se simtă plin de resurse şi să hotărască schimbarea. (Janice Russel, Graham Dexter,
Tim Bond, 1992)
Conceptul de consiliere este prezent în multe domenii, cum ar fi: juridic, economic, religios,
imobiliar, afaceri, management, psihologic, educaţie, etc. De aici s-au dezvoltat şi diferite tipuri de
consiliere: informaţională, educaţională, de dezvoltare personală, suportivă, vocaţională (de carieră
sau OSP), de criză (asistarea psihologică a persoanelor aflate în dificultate), pastorală. (Adriana
Băban, 2001)
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În sens larg, consilierea şcolară reprezintă un proces intensiv de acordare a asistenţei
psihopedagogice elevilor şi celorlalte persoane implicate în procesul educaţional (profesori, părinţi,
tutori şi autorităţi şcolare). Rolul consilierii este unul proactiv, ce presupune prevenirea situaţiilor
de criză personală şi educaţională a elevilor. Consilierea şcolară se axează pe unitatea triadică:
familie- copil- şcoală, în vederea desfăşurării unei educaţii eficiente şi a dezvoltării optime a
personalităţii copilului. Consilierea psihopedagogică are drept obiectiv în şcoală dezvoltarea unui
sistem coerent de scopuri în viaţă şi întărirea comportamentului intenţional. O persoană orientată
spre scop este capabilă sa pună în acţiune modele alternative de comportament, să abordeze
problemele de viaţă din perspective diferite, dar fără a se cantona rigid în anumite soluţii
prefabricate. (Tomşa Ghe., 2000)
Vorbind despre consilierea şcolară (desfăşurată nu numai în cadrul şcolii), Ch. Patterson
defineşte consilierea ca "un proces care implică o relaţie interpersonală între consilier şi unul sau
mai mulţi clienţi (elevi, profesori, părinţi) cu care el foloseşte metode psihologice, bazate pe
cunoaşterea sistematică a personalităţii umane, în încercarea de a îmbunătăţi sănătatea mintală a
celor cu care se lucrează.”
Prin urmare, în procesul de consiliere se încearcă “provocarea” unei schimbări voluntare în
atitudinile şi comportamentul clientului, astfel încât persoana sau grupul „să funcţioneze optim din
punct de vedere psihosocial”.
Consilierea este-…
relaţie
o formă specială de comunicare
implică ascultarea
previne situaţiile de criză – rol proactiv
o persoană este ajutată de alta
o persoană ajută un grup de persoane
o formă confidenţială de a oferi ajutor
bazată pe principiul dezvoltării personale
presupune „împuternicirea” (engl. „empowerment”) persoanelor care caută ajutor
înseamnă a-i ajuta pe alţii să-şi identifice şi să-şi clarifice problemele
o activitate efectuată de profesionişti
se ghidează după anumite teorii şi după metode specifice domeniului
Consilierea nu este… (Sanders P., 1999)
o relaţie de prietenie
a avea grijă asemenea unui părinte
a trata pe cineva ca un doctor
a instrui sau a preda
a sfătui
a judeca
doar folosirea deprinderilor şi abilităţilor de consiliere
1.2.Trăsăturile definitorii ale consilierii educaţionale
Este un proces de dezvoltare
Are un rol de prevenire şi proactiv
Optimizează modul în care elevul relaţionează cu şcoala
Abordează diverse probleme ale subiectului consiliat (personale, educaţionale, sociale, de
orientare
şcolară şi profesională).
1.3.Tipuri și forme ale consilierii educaționale
Consilierea vocaţională / consilierea în carieră: constă în îndrumarea (în principal, prin
oferire de informaţii) elevilor în vederea alegerii unei forme de învăţământ, potrivit nivelului de
pregătire atins anterior şi mai ales, potrivit aptitudinilor, intereselor profesionale şi personalităţii
acestora.
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Nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor poate fi cunoscut prin examene şi probe profesionale, prin
diagnosticul psihologic stabilit de specialist, folosindu-se: teste de aptitudini, inventare de interese
profesionale, teste şi chestionare de personalitate. În urma evaluării, elevului i se fac recomandări
privind continuarea educaţiei, i se oferă informaţii despre unităţile şcolare care corespund cerinţelor
sale educaţionale, despre condiţiile de acces la aceste unităţi şi despre formalităţile ce trebuie
îndeplinite. În acest scop, se alcătuieşte un plan de acţiune. Prin consilierea şcolară şi profesională
acordată elevilor se urmăreşte creşterea încrederii acestora în ei înşişi şi în capacitatea lor de a
alege, de a lua o decizie pentru viitoarea lor carieră.
Consilierea psihopedagogică şi consilierea privind OSP nu sunt neapărat două domenii separate,
în fapt ele se corelează şi se intrepătrund.
Tema 2:Principiile consilierii (1 h AT+3 h AP=4 h)
Relația dintre consilier și elev influențează, într-o mare măsură, eficacitatea procesului de
consiliere psihopedagogică în școală.Pentru ca această relație să fie eficentă , consilierul trebuie să
respecte, în activitatea de consiliere școlară , cîteva principii fundamentale:
Responsabilitatea pentru dezvoltarea clientului îi revine acestuia și nu consilierului,
consilierul trebuie să manifeste un respect autentic pentru clientul său, să-l accepte ca pe un individ
unic, cu calitățile și defectele sale, să respecte clientului atăt dreptul de a avea succes, căt și dreptul
de a avea eșec în activitatea de consiliere.Informarea clientului despre condiționarea succesul în
activitatea de consiliere de implicarea sa activă în propria sa dezvoltare este obligatorie.În caz de
eșec, consilierul va argumenta clientului cauzele colaterale care au condus la această situație (cele
mai multe de ordin social:familia, anturajul, grupuri informale , etc.).
Relația de consiliere este una permisivă , acest lucru rezidă din faptul că cei doi parteneri
pot
întrerupe relația de consiliere oricând doresc ei acest lucru. Permisivitatea relației obligă consilierul
să nu îngrădească libertatea clientului de a avea propriile opinii, idei, concepte, convingeri și
manifestări.
Consilierul trebuie să gândească problemele clientului împreună cu acesta, să facă
distincția
între a gândi cu , a gândi despre și a gândi pentru cineva. Activitatea consilierului se va centra în
exclusivitate pe a gândi cu, în sensul că trebuie să gândească împreună cu clientul problemele
acestuia, să evite , pe cât posibil, să gândească despre client, consilierul va rămâne o personalitate
distinctă mai matură și , în același timp, cu o formație profesională și o experiență de viață mai
vastă.
Aplicarea consecventă a tuturor principiilor și regulilor în conformitate cu idealurile și
valorile democratice, conform acestui principiu general, consilierul trebuie să accepte clientul ca
individualitate unică, așa cum este el în realitate, cu propria personalitate, să manifeste un respect
real pentru drepturile clientului, situându-se pe pozițiile valorilor și idealurilor specifice unei
societăți democratice.
Într-o abordare modernă, principiile consilierii școlare oferă un punct de plecare pentru o
viziune de ansamblu a orientării școlare și pentru implementarea sa ulterioară. Aceste principii
derivă, în ceea ce privește sensul lor, dintr-o filozofie democratică și umanistă despre viață.
Elementul fundamental al acesteia este respectul pentru identitatea elevului, considerat ca o
personalitate în devenire. În acest sens, predestinarea unei persoane nu este un postulat,
dimpotrivă, libertatea de alegere este esențială în conceptul modern de orientare.
Consilierea școalră are la bază următoarele principii:
Orientarea profesionala ii include pe toti elevii, nu numai pe cei cu probleme.
Orientarea trebuie sa fie considerata o parte esentiala a procesului de invatare si de educare.
In consecinta, toti elevii trebuie sa aiba posibilitatea de a beneficia de sprijinul oferit de
orientare. Fiecare elev are partile lui bune si mai putin bune, iar uneori chiar probleme. Aceste
probleme pot fi minore ca natura, fara sa afecteze prea mult dezvoltarea elevului si fara sa-i
prejudicieze rezultatele la invatatura. Pentru unii elevi poate fi vorba uneori numai de o foarte
mica interventie. Cu toate acestea, si copilul „normal“ are dreptul sa se bucure de sprijin.
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Evident, elevii-problema vor necesita o mai mare atentie. Adesea consilierii si profesorii ii
considera pe acesti elevi drept o prioritate in activitatile lor de indrumare. Este o abordare
acceptabila, cu conditia ca asa-numitii elevi „normali“ sa nu fie exclusi din activitatile de
indrumare.
Orientarea este un proces in cadrul caruia - in anumite stadii critice de dezvoltare si in
perioadele de tranzitie - se acorda asistenta in ce priveste optiunile educationale sau
profesionale si trebuie sa ramana un proces de asistenta continuu.
În anumite stadii de dezvoltare este de dorit și chiar necesar să se acorde elevilor o atenție
specială. În unele cazuri, există și momente unice în care este nevoie de sprijin specific. Cu
toate acestea, elevii nu se dezvolta intotdeauna in acelasi ritm (de exemplu, maturitatea in
privinta alegerii carierei) si, de aceea, este nevoie ca pentru unii elevi sa existe activitati
disponibile in momente netraditionale. Elevii se dezvolta in mod continuu si nu numai in
momentele specifice.
Fiinta umana nu actioneaza intotdeauna strict logic. Instruirea, sfaturile sau comunicarea
rezultatelor pot fi, adesea, acceptate pe cale rationala, fara a fi insa integrate emotional. Elevul
va avea nevoie de un feedback repetat si de o confirmare si din alte surse inainte sa accepte, in
intregime, sfatul sau rezultatele. S-ar putea sa fie nevoie de o confruntare in situatii reale, dar
care sa nu prezinte o amenintare. Aceasta poate fi o perioada indelungata de timp care sa
necesite reluarea unor activitatilor. Daca activitatile de orientare sunt concentrate intr-o perioada
scurta de dezvoltare s-ar putea sa nu aiba impact asupra unora dintre participanti si este absolut
sigur ca nu ii vor influenta pe totii elevii.
Orientarea este limitata la elevii care poseda suficiente capacitati pentru a opera intr-un
mediu educational.
Aceasta inseamna ca elevii cu probleme fizice sau psihice majore, pentru care nu exista
sprijin adecvat in cadrul sistemului, trebuie sa fie transferati specialistilor sau expertilor din
afara sistemului. Acest transfer poate fi pentru o perioada scurta sau mai lunga de timp.
Asistentul indrumator sau consilierul din cadrul sistemului in care copilul nu poate activa, nu-l
poate ajuta decat in perioade de tranzitie limitate si sub supravegherea altor specialisti.
Orientarea trebuie sa conduca la dezvoltarea maxima a potentialului individual.
Desi orientarea subliniaza utilizarea la maximum a capacitatilor elevilor, aceasta trebuie sa
ramana o activitate centrata pe client.
Orientarea este o sarcină care îi implică pe toți actorii din cadrul procesului
educațional.
Orientarea este îndreptată spre viitor.
Practicienii din domeniul orientarii isi elaboreaza adesea activitatile pe baza experientelor
personale din trecut si a situatiei prezente. Ei se bazeaza mult prea des pe structurile existente si
conduita lor este orientata mai mult spre securitate. Cu toate acestea, copiii de astazi vor trai
intr-o alta societate. Ei trebuie incurajati sa priveasca spre viitor si sa indrazneasca sa-si asume
rolul de pionieri intelectuali si profesionali.
Orientarea se axează pe procesul de încurajare.
Consilierii subliniaza prea des limitele, dau sfaturi prohibitive si subliniaza, in special,
dificultatile. In locul acestei abordari, ar trebui sa se refere mai mult la punctele forte si la calitatile
elevului, sa incurajeze explorarea, sa recunoasca performantele.
Tema 3:Procesul consilierii (3h AT+5 h AP=8 h)
3.1.Obiectivele consilierii educaţionale
Principalele obiective practice ale activităţii eficiente de consiliere sunt:
dezvoltarea conţiinţei de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană;
dezvoltarea responsabilităţii sociale;
exprimarea şi experimentarea a cât mai multe sentimente, comportamente;
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conştientizarea şi acceptarea propriilor sentimente; oferirea unei posibilităţi optime de
intercunoaştere;
exersarea unor tehnici de învăţare eficientă şi management al învăţării;
optimizarea capacităţilor de relaţionare şi comunicare;
creşterea încrederii în sine şi exersarea strategiilor de rezolvare a situaţiilor conflictuale;
dezvoltarea abilităţilor de planificare şi alegerea carierei
Ora de consiliere răspunde următoarelor nevoi ale elevilor:
cunoaştere şi autocunoaştere,
înţelegere,
încredere în sine,
de educare a atitudinii în faţa schimbării;
afectivitate şi sprijin;
confidenţialitate;
învingere a timidităţii;
de formare a abilităţilor solicitate pe piaţa muncii;
informare şi comunicare liberă pe probleme actuale;
respect şi apreciere din partea celorlalţi;
echilibru emoţional;
dezvoltarea capacităţilor de rezolvare a conflictelor;de implicare şi recunoaştere a rolului în
comunitate;
promovarea sănătăţii şi a stării de bine (acceptare de sine, relaţii pozitive cu ceilalţi,
autonomie, control, sens şi scop în viaţă);
dezvoltarea personală (cunoaştere de sine, imagine de sine, decizii responsabile, controlul
stresului, tehnici de învăţare eficientă, relaţionare interpersonală armonioasă, alegeri optime
privind cariera);
prevenţie (afectivitatea negativă, neîncrederea în sine, comportamente cu risc, conflicte
interpersonale, dificultăţi de învăţare, disfuncţii somatice, situaţii de criză, inadaptare
socială).
Profesorul este solicitat în două direcţii: proiectarea orei şi relaţia cu copiii din clasă.
În proiectarea şi desfăşurarea lecţiei se va ţine seama de faptul că intervenţiile profesorului
vor fi minime (exprimată procentual intervenţia profesorului într-o oră este de aproximativ 20%,
iar elevii 80%), dar în momentele importante ale orei, profesorul este cel care provoacă,
facilitează, propune. Deci, o bună parte din responsabilitatea orelor de consiliere, le revine
elevilor.
La activităţile de consiliere şcolară nu concură cu succes metodele de învăţământ
tradiţionale: prelegerile, expunerea, descrierea, explicaţia etc. Un proverb indian atribuit lui
Confucius spune că: Ceea ce ascult- uit, ceea ce văd- îmi amintesc, ceea ce practic- ştiu.
Corespunde principiilor învăţării active care ilustrează că se “reţine” 60% din ceea ce facem ,
90% din ceea ce vedem, auzim, spunem şi punem în practică şi numai 20% din ceea ce citim,
30% din ceea ce auzim, 40% din ceea ce vedem, 50% din ceea ce spunem.
Conținutul consilierii educaționale are la bază caracteristicile relației de consiliere:
sunt într-adevăr auzit – sentimentul că o altă persoană este real interesată de mine şi
încearcă să mă înţeleagă, să mă asculte;
căldura – mă simt bine primit de cineva, ca şi când ei ar fi bucuroşi să mă vadă cu adevărat;
confidenţialitate - este foarte important să mă simt în siguranţă, să fiu sigur că altcineva nu
va afla ceea ce spun, astfel încât să mă simt jenat;
egalitate - îmi place să mă simt pe picior de egalitate cu altă persoană. Astfel consilierii nu
se poartă ca şi cum mi-ar fi superiori, ca nişte “experţi” sau să aibă putere asupra mea;
non - judecare – nu-mi place să mă simt judecat sau să mi se spună ce să fac. Unii mă fac
să mă simt ca şi cum aş fi făcut ceva rău. Prefer să mă simt acceptat ca persoană, astfel mă
simt în siguranţă;
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numai pentru oamenii cu probleme – Consilierea este pentru oamenii cu probleme. Eu nu
am probleme, deci nu am nevoie de consilier;
fără limite – Dacă merg la consilier, voi putea să vorbesc despre orice cred eu că este
important pentru mine;
plânsul – este O.K. să plângi când eşti supărat. Consilierea te ajută să-ţi exprimi emoţiile,
sentimentele;
relaţia – Consilierea este o relaţie de ajutorare, de suport. Este ceva despre ceea ce se
întâmplă între oameni. Fiecare relaţie are aspecte unice. Relaţia de consiliere este construită
cu ajutorul instrumentelor de comunicare şi cunoaştere a vieţii cotidiene. Clientul
furnizează propria experienţă de viaţă;
respect pentru client, încredere şi cooperare – Consilierul trebuie să înveţe să se raporteze
adecvat la diferenţele culturale şi atitudinale care influenţează relaţia şi să le respecte;
responsabilitate pentru realizarea scopurilor fixate – “A fi pregătit” şi aşteptările sunt
factori importanţi în construirea relaţiei între client şi consilier;
autodezvăluirea – clientul, „expert în propria lui viaţă” este ajutat de consilier, „expert în
strategii de consiliere” să se descoperă. Importantă este latura umană a consilierului.
ORA DE DIRIGENŢIE

ORA DE CONSILIERE

 Este realizată de
profesorul-diriginte
(managerul clasei)

 Este realizată de
profesorul de orice
specialitate, de preferat,
după parcurgerea
cursului de “Consiliere
şi Orientare
Educationala”

 Este cu precădere o
oră de managementul
clasei.
 Presupune secvenţe
de consiliere
(informare, educaţie
pentru sănătate,
pentru valori, OSP).
 Urmăreşte raportarea
la norme, reguli
şcolare.
 Presupune
desfăşurarea
activităţilor
extraşcolare.

 Presupune
îmbunătăţirea
capacităţii de
autocunoaştere,
exprimarea gândurilor
şi sentimentelor,
dezvoltarea abilităţii de
a lua decizii corecte, de
a relaţiona în grup,
dezvoltarea
creativităţii.
 Facilitează
autocunoaşterea
 Urmăreşte educatia
pentru cariera

CABINETUL DE
ASISTENŢĂ
PSIHOPEDAGOGICĂ
 În care lucrează
absolvenţi de Psihologie,
Pedagogie, Sociologie,
Asistenţă socială.
 Realizează consilierea
elevilor, în probleme
legate de: autocunoaştere,
adaptare, relationare,
prevenirea şi/sau
diminuarea stărilor de
disconfort psihic;
prevenirea şi diminuarea
comportamentelor cu
risc; orientarea carierei
elevilor.
 Realizeaza evaluare
psihologica, in situatii
care cer aceasta.
 Colaborează cu parteneri
locali.
 Sprijină activitatea
comisiilor metodice ale
învăţătorilor şi
diriginţilor, activităţile de
formare continuă.

Notă: Cadrele didactice abilitate să desfăşoare activităţi de consiliere educaţională la ora de
dirigenţie, ora de consiliere sau la diferite opţionale nu au competenţele necesare în intervenţii de
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criză (ex. depresie, suicid, tulburări de comportament, etc.), în evaluarea psihologică (prin testarea
psihologică) a elevului. Acestea se vor realiza la cabinetul de asistenţă psihopedagogică de persoane
specializate în domeniu: psiholog, consilier şcolar, psihopedagog, asistent social. „Profesorul de
consiliere” poate face echipă cu aceşti specialişti în beneficiul şi interesul elevului, părinţilor şi
cadrelor didactice.
Consilierea vocaţională poate fi definită ca sprijin acordat elevilor în autoevaluarea
potenţialului şi investigarea mediului, în găsirea şi trasarea unei căi profesionale, potrivite pentru ei
şi dezirabilă pentru societate. Constă în:
identificarea personalităţii, aptitudinilor, motivaţiei şi valorilor tinerilor;
investigarea mediului economic şi social;
asistarea pregătirii necesare alegerii celor mai adecvate forme şi filiere de educaţie ;
conceperea unui plan de carieră
Rolul consilierului este acela de a facilita autcunoaşterea, de a oferi informaţii despre oferta
educaţională, piaţa muncii şi despre profesii, de a sprijini elevii în analiza alternativelor şi alegerea
drumului propriu.
Autocunoaşterea are o importanţă particulară în consilierea şi orientarea carierei, pentru că o
decizie scolară şi profesională oportună se realizează numai după:
punerea în balanţă a tuturor realizărilor personale, potenţialităţilor, calităţilor şi trăsăturilor
individuale
care trebuie conştientizate şi afirmate;
confruntarea impresiilor despre sine cu cele ale altora;
analiza mediului extern, a pieţei muncii, a mijloacelor şi resurselor necesare pentru a atinge ţinta
propusă.
Orice persoană are anumite calităţi, aptitudini, abilităţi şi deprinderi. Pentru mulţi elevi (şi chiar
adulţi) este dificil să le recunoască, să le pună în valoare sau să-şi construiască un anumit proiect de
carieră bazându-se pe aceste resurse personale. Aceştia au nevoie de asistare şi îndrumare pentru
cunoaşterea de sine. Consilierea vocaţională nu oferă soluţii, nu impune trasee de şcolarizare sau
practicarea anumitor meserii, ci ajută elevii să facă cea mai bună alegere profesională, în funcţie de
caracteristicile personale şi ale mediului exterior.
Consilierea ar trebui să demareze cu o cunoaştere a punctului de vedere al indiviului despre sine,
cu modul de interpretare a realităţii socio-culturale şi economice în care acesta trăieşte. (Oancea
AM., 2005)
Implicarea în programele de orientare şi consilierea carierei este esenţială pentru toţi elevii, de la
intrarea până la ieşirea din sistemul de învăţământ, şi nu numai. Acestea pregătesc elevii pentru a
deveni competitivi şi productivi, responsabili pentru acţiunile lor, independenţi, comunicativi, cu
spirit antreprenorial.
Lumea de azi cere să fii flexibil şi adaptabil. Succesul la şcoală, în carieră şi în viaţă depinde de
modul în care ai învăţat managementul schimbării, de ceea îţi place să faci, de abilităţile pe care le
ai, încrederea în sine, în potenţialul personal şi relaţiile pozitive cu ceilalţi.
Rezultatele cercetărilor arată că pentru elevii care provin din medii dezavantajate, din familii
dezintegrate, cu risc de abandon şcolar, dacă sunt angrenaţi în activităţi de orientarea carierei, există
cinci potenţiale beneficii în vederea reuşitei şcolare, dar şi a angajării pe piaţa muncii:
creşterea motivaţiei şi optimizarea învăţării, dezvoltarea competenţelor personale şi sociale
înţelegerea clară a lumii ocupaţiilor.
explorarea şi planificarea carierei ;
achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor referitoare la angajare, ocupaţii şi competenţele
necesare
muncii în general
În accepţiune modernă, cariera se referă la totalitatea profesiilor, ocupaţiilor, rolurilor şi funcţiilor
pe care un om le deţine în viaţă, rolul familial, hobby-urile, timpul liber.
Informarea şi consilierea în carieră…
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reprezintă ansamblul activităţilor care îi ajută pe participanţi să-şi conştientizeze propriile
calificări şi
abilităţi astfel încât să-şi îmbogăţească resursele şi opţiunile în relaţia cu sistemul educaţional, piaţa
muncii şi viaţa, în general;
este un proces educativ de lungă durată care trebuie să înceapă cât mai devreme în viaţa
copilului;
pune în acord cerinţele personale şi cerinţele societăţii;
oferă oportunităţi pentru a învăţa mijloacele şi informaţiile care să permită definirea propriului
proiect
de viaţă;
se referă şi la ansamblul activităţilor prin care se urmăreşte furnizarea de informaţii privind
profilurile
şi formele de şcolarizare, posibilităţile de calificare profesională, dinamica pieţei muncii
În domeniul consilierii carierei important este de a pune la dispoziţie celor cu care se lucrează
mijloacele şi informaţiile care să le permită să-şi definească propriile proiecte profesionale.
Sprijinul acordat ajută persoana să-şi cunoască mai bine potenţialităţile, deprinderile, calităţile,
abilităţile, cerinţele pieţei muncii în aşa fel încât să-şi dobândească autonomia, precum şi
capacitatea de luare a unei decizii şi de organizare a căutărilor. Elevii sunt ajutaţi să aleagă, să
planifice, să acţioneze, astfel încât să încerce să meargă înainte în propria lor viaţă.
Schema luării deciziei profesionale în consilierea privind cariera:
aptitudini
interese
valori
personalitate
idealuri
aspiraţii
dorinţe
cunoştinte acumulate,
performanţe şcolare,
rezultate
informaţii
+
influenţe
=
decizia potrivită

autocunoaştere
testare psiho-aptitudinală

ASTA SUNT EU!

ASTA AS VREA EU!

identificarea
scopurilor,
modelelor de viaţa, aspiraţiilor
personale şi profesionale, prin
consiliere

ASTEA
SUNT analiza performanţelor şi a
REZULTATEA MELE! rezultatelor şcolare
ASTA SE CERE!
ASTA ÎMI TREBUIE!

piaţa muncii
reţeaua şcolară

ASTA
CRED sfatul de OSP,
influenţa celorlalţi, a părinţilor,
CEILALŢI
CĂ
MI
SE a profesorilor etc.
POTRIVEŞTE!
ASTA VOI FACE!

DECIZIA E PERSONALĂ
!!!

Modelul de consiliere în 3 paşi.
Pasul 1 Abordarea problemei (Care este situaţia prezentă?)
Pasul 2 Configurarea situaţiei dorite (Ce îmi doresc / Ce am nevoie?)
Pasul 3: Elaborarea strategiilor de acţiune (Cum obţin ceea ce îmi doresc / ce am nevoie? Punere în
practică!)
Astfel sunt necesare anumite calităţi, pe care trebuie să ştii să le „comercializezi”, fără teamă,
„să le subliniezi”, „să le evidenţiezi”, ca să atingi obiectivele stabilite. Acest concept se numeşte
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marketing personal şi înseamnă pur şi simplu să-ţi asiguri vizibilitatea, să ştii cine eşti, să crezi că
eşti cineva, fireşte, în mod real. Este un aspect psihologic-atitudinal al succesului, foarte important,
dar care nu poate să se dezvolte fără a lua în considerare cunoştinţele, deprinderile practice, obţinute
cu ore considerabile de efort. Important este să-ţi dezvolţi deprinderile de lucru şi calităţile
personale încă din şcoală!
să te cunoşti
să fii motivat(ă)
să ştii să te exprimi corect
să comunici asertiv
să-ţi placă să lucrezi în echipă
să respecţi termenele sau un angajament
să fii pregătit(ă) pentru schimbarea meseriei
să ai atitudine pozitivă faţă de schimbare
să manifeşti seriozitate, curaj, îndrăzneală
să ai obiective clare şi strategii de dezvoltare
să ştii când să renunţi
să fii persuasiv(ă)
să iei decizii
Abilităţile specifice marketing-ului personal sunt necesare atunci când elevii:
se înscriu la un examen în traseul lor educaţional;
participă la un concurs pentru o bursă de studii;
sunt interesaţi de un program de internship (practică internă la diferite companii, potenţiale
angajatori);
doresc să devină voluntari într-o organizaţie non-guvernamentală;
intenţionează să obţină un loc de muncă cu timp redus (part-time), după împlinirea vârstei de 16
ani
Departamentele de resurse umane solicită atunci când vrei să te angajezi un dosar sau o mapă
de prezentare, portofoliul personal, care de cele mai multe ori este specific cerinţelor angajatorilor.:
actele de identitate personală (copii);
documentele privind studiile (evoluţia şcolară, copii legalizate);
documentele privind specializările (evoluţia în carieră, copii);
referinţele (directori, şefi de departamente, prieteni, colegi, beneficiari ai unor programe în care
ai fost implicat(ă));
scrisorile de recomandare (originale);
scrisoarea de intenţie;
curriculumul vitae (CV european sau un format specific instituţiei)
Elevii pot completa portofoliul personal pe tot parcursul anilor de şcoală cu: diplome,
adeverinţe de partcipare, certificate de competenţă (lingvistice, de calculator, de ghid turistic etc.),
fotografii relevante (de la concursuri sau din diferite activităţi de voluntariat, de exemplu).
Scrisoarea de motivație este o prezentare succintă, dar semnificativă a persoanei, trimisă unui
posibil angajator, prin care se demonstrează că experienţa profesională este adecvată cu cerinţele
firmei, în urma căreia angajatorul îşi face o primă impresie. Conţine informaţii despre: Cum ai aflat
despre post? (date concrete, în urma anunţului..., precizarea sursei...) De ce doreşti să lucrezi la
firma X? (motivele) Ce oferi? (calităţile, compatibilitatea cu cerinţele firmei) Ce speri? Cum poţi fi
contactat? (disponibilitatea pentru interviu).
Curriculum vitae reprezintă prezentarea activităţii, un instrument absolut necesar pentru cei care
îşi caută un loc de muncă. Pentru tinerii şi tinerele absolvente de liceu, SAM, facultate, pentru cei
care vor să muncească în timpul desfăşurării studiilor vă propunem completarea CV-ului cu
informaţii referitoare la:
nume, adresa, telefon, data şi locul naşterii, studii,
medii foarte bune;
cursuri relevante;
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participarea în programe educaţionale, sociale ca beneficiar, voluntar;
premii obţinute;
burse;
eventualele slujbe din timpul vacanţelor sau la sfârşit de săptămână (joburile part-time).
Interviul de angajare se referă la întâlnirea faţă în faţă în care trebuie să ştii să răspunzi la
întrebările despre informaţiile din CV şi din scrisoarea de intenţie despre specializările, studiile,
abilităţile personale (scurtă conversaţie în limbi străine, computer, o glumă), motivaţia profesională,
salariul propus.
Ce întrebări se pot adresa la interviu?
De ce doreşti să fii angajat(ă) pe acest post?
Care sunt punctele tale tari? Dar cele slabe?
Ce doreşti să schimbi la tine?
Ce salariu aştepţi? Ce beneficii va aduce angajarea ta companiei?
De cât timp lucrezi la compania X?
Cum te vezi peste 10 ani?
Cum vei face faţă resonsabilităţilor postului?
Descrie calităţile care te recomandă pentru acest post?
Ce nivel de studii şi ce experienţă profesională ai?
De ce vrei să lucrezi? De ce vrei să pleci de la locul de muncă actual?
Ce ştii despre instituţia/firma noastră?
Ce hobby-uri ai?
Ce crezi că poţi aduce companiei?
Ce-ai face dacă nu ar mai trebui să munceşti toată viaţa?
Ce întrebări vrei să ne adresezi?
Ce răspunsuri vrei să afli?
Foarte important! Pregăteşte-te pentru interviu, recapitulează posibile întrebări, manifestă o
atitudine pozitivă, păstrează întotdeauna un as în mânecă, află detalii despre activitatea firmei,
insistă pe „ceea ce ştii să faci”, pe performanţele tale, exprimă-ţi dorinţa de a învăţa, pune întrebări,
negociază salariul, nu insista asupra punctelor tale slabe, de exemplu: vârsta, lipsa experienţei,
calificărilor, surprinde pozitiv pe cel/cea care intervievează, răspunzând provocărilor sau situaţiilor
problemă inedite, trimite o scrisoare de mulţumire după interviu!
3.2.Strategia consilierii
a)Specificul orei de consiliere
Se ştie că ora de consiliere este o “altfel de oră”, una deosebită, care are un anumite
caracteristici. Ce o face să fie mai specială decât alte ore?
atitudinea ;
metodele, strategiile de lucru folosite;
atmosfera creată ;
răspunde direct nevoilor elevilor,
trăirea experienţelor personale;
relaţia dintre profesor şi elevi;
subiectele propuse
b) Principii în consilierea educaţională
Toate persoanele sunt speciale şi valoroase pentru că sunt unice;
Fiecare persoană este responsabilă pentru propriile decizii;
Clientul (elevul, părintele, cadrul didactic, familia) „trebuie” să se simtă „împuternicit”
(engl. empowered), să manifeste autonomie personală şi auto-înţelegere, „satisfăcut şi plin
de resurse”;
Elevul este acceptat ca persoană şi tratat în consecinţă;
Consilierea este în esenţă o relaţie permisivă;
Consilierea se bazează pe modul de a gândi împreună cu cel consiliat
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Problemele legate de etică au o importanţă deosebită în relaţia de consiliere, standardele comune
în această privinţă se concretizează în:
Încercăm să acţionăm într-un cadru legal;
Respectăm drepturile omului;
Respectăm autonomia oamenilor şi capacitatea lor de a-şi controla propriul destin;
Respectăm contractele sau înţelegerile cu cei pe care încercăm să-i ajutăm, chiar dacă ele
sunt neoficiale;
Încercăm să acţionăm într-un mod corect şi responsabil;
Când ne confruntăm cu o dilemă, încercăm să facem cel mai bun lucru sau cel puţin să nu
producem daune.
De fiecare dată când oferim ajutor cuiva, ar trebui să avem în vedere propria noastră atitudine.
Ar fi indicat să ne întrebăm:
Cel fel de ajutor putem oferi?
Cum ne putem da seama că ajutorul nostru este eficace?
Care sunt motivele noastre pentru a-i ajuta?
Avem unele prejudecăţi care ar putea afecta ajutorul dat?
Cum ne putem îmbunătăţi abilităţile?
Ne vom menţine în cadrul limitelor competenţelor noastre profesionale?
Avem destule resurse pentru a oferi un sprijin eficace fără să ne dăunăm nouă înşine sau
personei pe care o ajutăm?
c)Atitudini şi abilităţi necesare în consilierea educaţională
Atitudini ale consilierului :
acceptare necondiţionată,
empatia,
congruenţa (concordanţa dintre comportamentul său şi valorile, convingerile, emoţiile sale),
colaborarea,
gândirea pozitivă,
responsabilitatea,
respectul
Abilităţile ale consilierului :
ascultarea activă (contact vizual, aprobarea, expresia adecvată a feţei, postura care să
reflecte deschiderea)
observarea comportamentului verbal şi nonverbal al clientului;
abilitatea de adresa întrebări: deschise, închise, ipotetice;
oferirea de feed back;
furnizarea de informaţii clare, concrete, într-un limbaj accesibil;
parafrazarea, repetarea, sumarizarea.
Pentru orele de consiliere, în relaţia cu clasa apar în prim plan caracteristici ale profesorului
de consiliere :
deschiderea sa către experienţe noi;
cunoaşterea de sine (să fie conştient de propriile scopuri, de propria motivaţie, de
sentimentele,
problemele, calităţile şi limitele sale); a nu te cunoaşte pe tine este echivalent cu incapacitatea
de a crea situaţii de a se cunoaşte pe sine altcuiva;
dorinţa de a-i ajuta pe alţii (este mai mult decât disponibilitate, este interesul conştient şi
responsabil, grija faţă de celălalt);
capacitatea de a fi prezent emoţional, de a empatiza astfel încât copiii să fie stimulaţi să
se dezvăluie;
creativitatea şi simţul umorului sunt note de flexibilitate a personalităţii profesorului
Toate acestea se constituie în invitaţia pentru autocunoaştere şi dezvoltare personală a celor
doresc să realizeze ora de consiliere.
Astfel, în timpul orelor de consiliere şi elevii vor învăţa în principal, atitudini şi abilităţi:
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de a se cunoaşte şi înţelege pe sine şi de a-i cunoaşte şi înţelege pe ceilalţi
de a se accepta pe sine şi de a-i accepta pe ceilalţi aşa cum sunt, accepatrea necondiţionată
de a fi mai creativ, spontan şi autentic în relaţiile cu ceilalţi. Accentul cade nu pe ce face el la
un
moment dat, ci cum se simte, cum face faţă acelei situaţii şi apoi cum extrapolează strategiile tocmai
experimentate şi exersate la situaţiile reale din viaţa de zi cu zi.
d) Proiectarea activităţilor de consiliere
În proiectarea activităţilor de consiliere educaţională, vom avea în vedere ora de consiliere şi
un program de consiliere.
Pentru ora de consiliere vom ţine cont de curriculum-ul ariei Orientare şi Consiliere (pe pagina
de net a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, www.edu.ro) şi de resursele utile în acest domeniu
(cabinetele şi centrele de consiliere şcolară, ONG-uri etc.).
În proiectarea unui program de consiliere, ne vom asigura respectarea următoarelor condiţii
minime:
răspunde unor nevoi identificate prin: chestionar, discutii, focus group, interviuri etc.
trebuie planificat, se desfasoara in etape
are obiective clare, măsurabile
este limitat în timp (de exemplu, pe parcursul unui semestru) şi spaţiu (în şcoală sau în altă
locaţie)
implică resurse (de timp, materiale, umane)
trebuie monitorizat şi evaluat
putem avea parteneri (din şcoală sau din afara ei)
îl vom face cunoscut şi altor colegi, ca exemplu de bună practică
Pentru a vă sprijini în proiectarea unui program de consiliere, vă oferim o grilă de elaborare:
1. numele (cât mai atractiv pentru elevi, uşor de reţinut!)
2. argument (de ce este necesar?, contextul în care apare)
3. descrierea grupului ţintă: nr.beneficiari direcţi, beneficiari indirecţi, nevoile lor)
4. activităţi (unde, când, cine, pentru cine, resurse, responsabili)
5. rezultate aşteptate
6. evaluarea
7. partenerii implicaţi
8. diseminare (cum vom împărtăşi altor persoane interesate)
9. durabilitate (cum poate fi continuat, cum se poate multiplica în viitor).
e)Evaluarea orei de consiliere
Puteţi folosi instrumente de evaluare a orei de consiliere: la începutul orei– evaluare iniţială şi
la
sfârşitul orei- evaluare finală. Se aplică chestionare simple, cu maxim 7-10 întrebări sau exerciţii
(metafore, exprimarea evaluării prin părţi de vorbire, desene, grafice, cântece, scenete, postere,
tabelul T- ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, avantaje şi dezavantaje despre ceea ce s-a învăţat la oră)
care să le ofere elevilor posibilitatea de a-şi exprima părerea despre oră, despre cum s-au simţit,
despre ce a fost dificil/uşor, despre comportamentul profesorului, despre nevoile lor, despre
aşteptările şi dorinţele lor.
O strategie de lucru în clasă este tranziţia de la lucrul individual (câteva minute necesare
autoexplorării), lucrul în diadă, triadă (cu colegul de bancă, sau cu cineva pe care îl alege), lucrul în
grupe mici (5-8 copii aleşi pe diferite criterii: proximitate fizică, elemente ale naturii, ale culturii,
diferite obiecte, preferinţe personale, numere etc.) şi finalizând de fiecare dată cu discuţii în grupul
mare al clasei, prin analiza exerciţiului.
3.3.Metode şi tehnici în consiliere educaţională
Metodele pe care le propunem elevilor la orele de consiliere le vom selecta astfel încât, să
asigure crearea unui mediu pozitiv de învăţare, descris prin următoarele caracteristici:
 sigur: fără teama de abuz fizic sau emoţional, fără ameninţări, forţă, pedeapsă, coerciţie,
manipulare, stres, presiune, intimidare, umilire, stânjeneală
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liber: elevii chiar pot face alegeri reale în privinţa participării la activităţi şi lecţii
respect: elevii şi profesorii îşi respectă reciproc sentimentele, nevoile emoţionale,
credinţele, valorile şi unicitatea
 suportiv: elevii sunt trataţi individual, iar nevoile lor individuale, talentele potenţiale şi
interesele sunt sprijinite
 inteligent emoţional (I.E.): sentimentele sunt valorizate, discutate şi validate; I.E. este o
parte a unui curriculum formal şi informal
 practic şi relevant: materialele ajută elevii care au probleme reale în viaţa lor şi sunt
exersate abilităţi de viaţă, de relaţionare
 empatic şi grijuliu: elevii şi profesorii au grijă fiecare de sentimentele celorlalţi
 stimulativ şi interesant: materialele şi mediul stimulează curiozitatea naturală şi nevoia
elevilor de a învăţa
 flexibil: schimbările sunt făcute frecvent, uşor şi lin.
Consilierea este un proces de învăţare. În societatea contemporană, tipurile fundamentale de
învăţare au evoluat de la a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi la a
învăţa să fii. (UNESCO, 1996) Din această perspectivă, în activităţile de consiliere, cadrele didactice
propun elevilor să se cunoască pe sine, să ia decizii autonome, să îşi asume responsabilităţi, să
coopereze şi să relaţioneze cu ceilalţi, să-şi dezvolte creativitatea pentru a face faţă unor situaţii de
viaţă diverse, încurajează participarea, iniţiativa, implicarea, creativitatea, parteneriatul. Ora de
consiliere reprezintă ocazia de a exersa învăţarea experienţială ce oferă beneficii calitativ superioare
subiecţilor antrenaţi în această .
Principiile învăţării experienţiale :
 direcţionată spre sine: adulţii îşi pot asuma responsabilitatea pentru propria situaţie de
învăţare pentru că îşi ştiu nevoile.
 este orientată spre satisfacerea unei nevoi imediate: motivaţia pentru a învăţa este
mai mare atunci când se asociază cu o nevoie imediată participantului.
 este participativă: participarea în procesul de învăţare este activă şi nu pasivă.
 este reflexivă: procesul de învăţare implică reflecţia aspra asupra experienţei, tragerea
unor concluzii şi stabilirea unor principii pentru a aplica în viitor ce s-a învăţat.
 oferă feed-back: învăţarea eficientă necesită feed-back corectiv şi suportiv
 respectul pentru participant: respectul şi încrederea reciproce între profesor şi
participant ajută procesul de învăţare
 oferă o atmosferă de siguranţă: persoană relaxată învaţă mai uşor decât o persoană
temătoare, nervoasă sau supărată.
 se desfăşoară într-un mediu confortabil: o persoană căreia îi este foame, frig sau
este bolnavă sau obosită, nu poate învăţa cu eficienţă maximă.
Principalele obiective practice ale activităţii eficiente de consiliere sunt:
a. dezvoltarea conţiinţei de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană
b. dezvoltarea responsabilităţii sociale
c. exprimarea şi experimentarea a cât mai multe sentimente, comportamente
d. conştientizarea şi acceptarea propriilor sentimente; oferirea unei posibilităţi optime de
intercunoaştere
e. exersarea unor tehnici de învăţare eficientă şi management al învăţării
f. optimizarea capacităţilor de relaţionare şi comunicare
g. creşterea încrederii în sine şi exersarea strategiilor de rezolvare a situaţiilor
conflictuale
h. dezvoltarea abilităţilor de planificare şi alegerea carierei
Ora de consiliere răspunde următoarelor nevoi ale elevilor:
 cunoaştere şi autocunoaştere,
 înţelegere,
 încredere în sine,
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 de educare a atitudinii în faţa schimbării,
 afectivitate şi sprijin,
 confidenţialitate,
 învingere a timidităţii,
 de formare a abilităţilor solicitate pe piaţa muncii,
 informare şi comunicare liberă pe probleme actuale,
 respect şi apreciere din partea celorlalţi,
 echilibru emoţional,
 dezvoltarea capacităţilor de rezolvare a conflictelor,
 de implicare şi recunoaştere a rolului în comunitate.
Profesorul este solicitat în două direcţii: proiectarea orei şi relaţia cu copiii din clasă.
În proiectarea şi desfăşurarea lecţiei se va ţine seama de faptul că intervenţiile profesorului vor fi
minime (exprimată procentual intervenţia profesorului într-o oră este de aproximativ 20%, iar elevii
80%), dar în momentele importante ale orei, profesorul este cel care provoacă, facilitează, propune.
Deci, o bună parte din responsabilitatea orelor de consiliere, le revine elevilor.
La activităţile de consiliere şcolară nu concură cu succes metodele de învăţământ
tradiţionale: prelegerile, expunerea, descrierea, explicaţia etc. Un proverb indian atribuit lui
Confucius spune că: Ceea ce ascult- uit, ceea ce văd- îmi amintesc, ceea ce practic- ştiu.
Corespunde principiilor învăţării active care ilustrează că se “reţine” 60% din ceea ce facem ,
90% din ceea ce vedem, auzim, spunem şi punem în practică şi numai 20% din ceea ce citim, 30%
din ceea ce auzim, 40% din ceea ce vedem, 50% din ceea ce spunem.
Nu vom face o clasificare a metodeler şi tehnicilor în funcţie de aspectele dominante
implicate, ci vom prezenta pe cele mai folosite, care au demonstrat eficienţă în lucrul cu elevii,
părinţii, cadrele didactice în activităţile de consiliere.
Sunt metode active- participative de predare- învăţare, interactive de lucru din perpectiva relaţiei
profesorului cu clasa/ grupul de elevi prin care se valorifică experienţa fiecărui elev. Presupune
învaţarea prin cooperare, investigarea şi cunoaşterea psihicului uman prin provocarea unor situaţii
inedite care conduc la formarea unui sistem de valori, atitudini.
 Brainstorming (Alex F. Osborn, 1959, “asalt de idei, furtună în creier”)
descriere: metodă de dezvoltarea creativităţii prin care se generează cât mai multe idei, fără
teama de a greşi, deoarece totul este acceptat. Se oferă de cât mai multe soluţii alternative
faţă de o situaţie dată. Principii: asociaţia ideilor şi cantitatea naşte calitate, conform căreia
pentru a ajunge la idei viabile şi utile este necesară o productivitate cât mai mare. Urmăreşte
dezvoltarea imaginaţiei, spontaneităţii, toleranţei la elevi. Deblochează creativitatea prin
amânarea examinării obiective a ideilor emise, a anulării criticilor asupra ideilor emise.
etape: alegerea temei, exprimarea tuturor ideilor, chiar trăznite, neobişnuite (faza luminii
verzi), notarea tuturor ideilor, combinarea lor şi gruparea pe categorii, analiza critică,
dezbaterea (faza luminii roşii), selectarea ideilor originale, fezabile.
exemple: listaţi cât mai multe răspunsuri pentru îngerii/ criminalii comunicării, care este
profilul elevului cu stimă de sine scăzută, ce este asertivitatea?
 Studiul de caz
descriere: analiza unei situaţii particulare, reale sau ipotetice în vederea rezolvării acesteia
Cazul poate fi o componentă sau un ansamblu cu aspecte neobişnuite, pozitive sau negative.
etape: descoperirea cazului, identificarea cauzelor care au determinat declanşarea situaţiei,
precizarea obiectivelor, analiza cazului, oferirea de soluţii, discutarea consecinţelor soluţiilor
găsite, stabilirea de concluzii generale, plecând de la premise particulare şi aplicarea
alternativelor găsite la viaţa reală.
exemple: cazul unor adolescenţi care folosesc droguri, alcool, cazul unui copil agresat în
familie care fuge de acasă şi are performanţe şcolare scăzute, cazul unor elevi de clasa a
VIII a indecişi în alegerea carierei, conflicte în relaţii de cuplu.
Important pentru rezolvarea eficientă a studiilor de caz:
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 la clasă se propun întotdeauna cazuri imaginare!
 contactul cu cazul: texte din diferite lucrări, articole din ziar, secvenţe de film, fără
final, cu soluţii parţiale- nestructurat
 precizia obiectivelor
 libertatea de expresie
 sesizarea datelor esenţiale şi respectarea condiţiilor realului
 elaborarea de soluţii multiple
 rigoarea în argumentare
 criterii clare de selecţie a soluţiei optime
 moderarea discuţiilor pro şi contra )
Problematizarea
descriere: crearea situaţiilor conflictuale, problematice de tip intelectual pozitiv şi incitarea
la intuirea de noi soluţii, predarea- învăţarea prin rezolvarea de probleme, prin rezolvarea
conflictului care apare între ceea ce ştiu şi ceea ce nu ştiu elevii, ce este cunoscut şi ce nu
este cunoscut. Implică investigaţia, explorarea, formularea de ipoteze, variate soluţii de
rezolvare.
exemple: rezolvarea conflictului personal privind alegerea unei cariere, antrenarea elevilor
în dezbaterea soluţiilor controversate, pentru a-şi dezvolta un mod de abordare a problemeiindependent, efficient şi creative.
Jocul de rol
descriere: constă în asumarea rolului unei alte persoane prin provocarea de discuţii şi
crearea unui scenariu, având ca subiect o problemă actuală, conflictuală prin care se
experimentează anumite comportamente, emoţii, se adoptă un limbaj specific. Se poate
“juca” în diade, în grupuri mici, aceeaşi persoană care comunică cu părţile Eu-lui. În grupul
mare din clasă este bine ca toţi participanţii să primească roluri în jocul dramatic propus. Se
descoperă astfel strategii de abordare a unor situaţii de viaţă.
Rolul asumat pentru participanţi înseamnă: să experimenteze felul în care se poate simţi o
persoană- emaptia, să încerce o nouă strategie de comunicare şi să obţină feed-back, să
înveţe unii de la alţii, di success şi insuccese. (Manual de Educaţie pentru Viaţa de Familie,
1997).
exemple: punerea în scenă a unei secvenţe de viaţă reală sau imaginară în ceea ce priveşte
rezolvarea conflictului dintre un copil şi un altul sau dintre el şi un profesor şi/sau un
părinte. Elevul va conştientiza şi exprima propriile trăiri, gânduri, limite, obstacole, soluţii.
Important este ca după jocul de rol, persoanele-actori să iasă din rolurile trăite.
Metafora şi scenariile metaforice- utilizarea metaforei într-un grup de elevi în scopul
deblocării, activării, "diluării rezistenţelor", provocării subtile şi de protejare a copilului,
exemplu: casa, organismul, zidul, magazinul magic, grădina zoologică-animale, peisajul- plante,
carnavalul, copacii.
Exerciţiul
descriere: înseamnă efectuarea repetată a unor operaţii şi acţiuni cu scopul însuşirii fixării şi
consolidării de cunoştinţe şi deprinderi practice. Notă: să fie efectuate în mod conştient, să
se evite efectuarea de repetări greşite, repetările la intervale de timp optime, gradarea
progresivă, individualizate, obligatorii şi facultative, elemente de noutate şi diversitate,
caracter participativ, util, se folosesc elemente ale diferitelor metode.
exemple: exersarea unor diverse modalităţi de comunicare asertivă, exerciţii experienţiale,
exerciţiile de spargerea gheţii care relaxează, dezinhibă, facilitează abordarea unor teme,
captează atenţia, exerciţii pentru dezvoltarea creativităţii, diferite jocuri care pot fi re-create!
Hărţile / spaţiile de viaţă: activitatea prin care sinele devine vizibil şi totodată se configurează
o imagine clară a influenţelor şi modelelor care acţionează în spaţiul vieţii. Avantaje: pune în
evidenţă strategia de organizare interioară a individului, oferă posibilitatea de cooperare între
profesor şi elev, elev-elev, este un procedeu activator, are ca rezultat un produs concret (harta),
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ajută atât profesorul cât şi elevul să obţină o imagine clară asupra problemei, identifică
obstacolele, punctele tari, resursele personale, valorile şi credinţele, permite reflecţii critice
 Învăţarea prin cooperare: se referă la utilizarea grupurilor mici (lucrul în echipă) în scopuri
educative astfel încât, elevii învăţând împreună, şansele de succes ale fiecărui membru al
grupului cresc. Prin responsabilitate individuală, interactivitate, competenţe interpersonale,
reflecţie şi evaluare mozaicul, turul galeriei
 Observaţia: are drept scop evidenţierea unui număr de fenomene, comportamente pe baza
cărora se emit ipoteze. Ca tehnică de observaţie activă este acvariul. (engl. fishbowl)
 Dezbaterea: discutarea unei probleme controversate, cărora oamenii îi acordă valori diferite
(exemplu: Ar trebui ministerul să ia măsuri pentru introducerea codului etic în consiliere sau
pentru introducerea în fiecare şcoala a orelor de consiliere?). Argumente pro- contra, da- nu!
(Invitaţia la Guvern, Procesul fumatului). Important este schimbul de experienţă pro şi contra
între participanţi.
 Convorbirea: la ora de consiliere/dirigenţie, într-un mediu care conferă încredere, vor avea loc
“discuţii”, care punctează, facilitează sinteza diferitelor rezultate obţinute. Conversaţia logică
pentru studierea personalităţii se desfăşoară întotdeauna într-un climat de acceptare în care
elevul se poate exprima liber. Înseamnă şi activitatea de ascultare şi expunere în care
participanţii sunt provocaţi la dialog şi la o negociere real, o ascultare ascultare activă.
 Analizei produselor activităţii: furnizează date despre însuşirile psihice ale unui copil din
rezultate de tipul: caietele personale, colaje, compuneri, desene, construcţii, modelaje, albume
cu fotografii sau create la diferite ore, la ora de consiliere, dosarul de consiliere etc.
 Experimentul psihopedagogic, folosit în şcoală ca variantă a experimentului, presupune
provocarea intenţionată a unui fenomen.
 Ancheta pe baza de chestionar / interviu: presupune adunarea de informaţii despre un elev
sau un grup de elevi de la mai multe surse, pentru a fi cât mai obiectivi cu scopul obţinerii unor
concluzii practice şi propunerii unor programe de intervenţie, ameliorare, dezvoltare şcolară.
 “Analizele”
 SWOT: Strengths- Puncte tari, Weaknesses- Puncte slabe, Opportunities- Oportunităţi,
Threats- Ameninţări. Poate fi folosit atât pentru analiza personală, a unei situaţii, a clasei
de elevi şi chiar a întregii organizaţii şcolare.
 GAP: situaţia prezentă, situaţia viitoare, paşii care trebuie parcurşi pentru a depăşi
“prăpastia”
 PESTE: politic, economic, social, tehnologic, ecologic
 Analiza de nevoi: interviu, focus grup, observaţia, chestionare adresae copiilor pentru a
identifica elemente ce ţin de cultura clasei, percepţiile elevilor asupra cadrelor didactice,
asupra şcolii, asupra orei de consiliere/ dirigenţie
 Analiza exerciţiului: discutarea activităţilor desfăşurate la ora de consiliere “prelucrarea
materialului brut” experimentat în exerciţiile propuse, analiza comportamentelor,
emoţiilor, atitudinilor, gândurilor, relaţiilor creează posibilitatea clarificării,
conştientizării.
 Vizionarea de filme şi analiza lor, comentarii pe marginea unor secvenţe, alegerea forţată,
Phillips 66, discuţia panel, arborii, planurile de acţiune, avantaje-dezavantaje, fişa de lucru, ŞtiuVreau să ştiu- Am învăţat, propoziţiile lacunare, precizările teoretice de tip expunere structurate,
acordarea de feedback pozitiv, tehnici de relaxare, montaje de tip afişe, desene, poster, colaje,
punerea sub “lupă”-interviul, legenda, tehnicile art-creative etc.
 Metode de evaluare: portofoliul, proiectul, observarea sistematică a elevilor, eseu, chestionar
de evaluare, un adjectiv, un sentiment, o interjecţie, oglinda, bileţele de ieşire, autoevaluarea
(scale de autoevaluare), jurnalul (orei de consiliere, viaţa cotidiană din clasă)
Specificul metodelor utilizate în activităţile de consiliere
În timpul orei de consiliere pot fi utilizate nenumărate variante ale fiecărei metode enumerate
mai sus. Nici o metodă nu poate răspunde complet obiectivelor formulate, atunci când proiectăm
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ora de consiliere. Eficienţa profesorului la ore constă tocmai în adaptarea metodelor la obiectivele
stabilite şi la competenţele pe care urmăreşte să le formeze elevilor săi.
Este esenţial ca metodele să fie astfel alese încât să stimuleze formarea abilităţilor, atitudinilor
competenţelor şi dobândirea cunoştinţelor necesare dezvoltării unei învăţări independente şi de
lungă durată. Opţiunea pentru una sau un grup dintre aceste metode în demersul didactic al orei de
consiliere se va face în funcţie de:
obiective stabilite;
subiectul propus;
mai ales, de nevoile individuale şi de vârstă ale grupului de elevi cu care lucrăm
(investigate, în prealabil, prin analiză de nevoi);
conţinuturi şi procesele de învăţare specifice temei;
stilurile de învăţare;
pregătirea cadrului didactic
Atunci când alegem o metodă sau o tehnică de lucru vom ţine cont şi de etapa în care suntem pe
parcursul unui semestru sau de abordare a unei teme. De exemplu, înainte să propunem o oră despre
conflicte, este de preferat ca exerciţiile enumerate mai jos să fi fost lucrate:
exerciţii de autocunoaştere şi intercunoaştere
de creare a unui mediu securizant, de încredere (în care copilul să se simtă acceptat,
valorizat şi nu judecat sau criticat, motivat să se cunoască pe sine)
de oferire de suport din partea grupului
de creştere a coeziunii clasei
de comunicare nonverbală / verbală, apoi
de rezolvare a conflictelor etc.
Chiar pe parcursul unei ore va exista o ordine logică a exerciţiilor propuse:
de "încălzire", de spargerea gheţii, de multe ori adapatate la tema orei
exerciţiile propriu-zise, de lucru în grup sau de autodezvăluire specifice temei, de exemplu
pentru dezvoltarea stimei de sine sau pentru clarificarea deciziilor în alegerea carierei,
negocierea şi rezolvarea de probleme
se încheie întotdeauna prin concluzii şi evaluare a orei.
Evaluarea orei de consiliere
Puteţi folosi instrumente de evaluare a orei de consiliere: la începutul orei– evaluare iniţială şi
la sfârşitul orei- evaluare finală. Se aplică chestionare simple, cu maxim 7-10 întrebări sau exerciţii
(metafore, exprimarea evaluării prin părţi de vorbire, desene, grafice, cântece, scenete, postere,
tabelul T- ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, avantaje şi dezavantaje despre ceea ce s-a învăţat la oră)
care să le ofere elevilor posibilitatea de a-şi exprima părerea despre oră, despre cum s-au simţit,
despre ce a fost dificil/uşor, despre comportamentul profesorului, despre nevoile lor, despre
aşteptările şi dorinţele lor.

Tema 4:Centrul procesului de consiliere-dezvoltarea personală a elevilor, inteligenţa
emoţională şi creativitate( 2h AT+ 3 h AP+1 h EC=6 h)
Concepte cheie: dezvoltare personală, autocunoaştere, stimă de sine, comunicare, asertivitate,
managementul conflictelor, luarea deciziilor, inteligenţă emoţională, creativitate
4.1.Dezvoltare personală. Autocunoaştere
Un copil criticat învaţă să condamne.
Un copil bătut învaţă să se bată.
Un copil ironizat devine timid.
Un copil la care cineva s-a rânjit mereu, nu are niciodată mustrări de conştiinţă.
Un copil încurajat învaţă să aibă încredere în sine.
Un copil tratat cu toleranţă învaţă ce este răbdarea.
Un copil apreciat învaţă ce este aprecierea.
Un copil tratat cu corectitudine învaţă ce este dreptatea.
Un copil tratat cu prietenie învaţă ce este bunătatea.
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Un copil obişnuit să trăiască în siguranţă devine încrezător.
Un copil care este iubit şi îmbrăţişat cu căldură învaţă să simtă dragoste.
Principii generale:
Toţi copiii au nevoie de programe de dezvoltare personală.
Programele de dezvoltare personală sunt centrate pe ceea ce copilul învaţă şi pe cum învaţă.
Echipa este esenţială în progresul demersului axat pe dezvoltare.
Programul de dezvoltare personală se desfăşoară după un curriculum bine protejat.
În centrul programelor de dezvoltare personală trebuie să stea formarea şi dezvoltarea
capacităţii de autoînţelegere, autocunoaştere şi autodezvăluire.
Finalităţile programelor de dezvoltare personală sunt mai degrabă direcţii de dezvoltare
decât comportamente, achiziţii bine definite.
Elevul are nevoie pentru a se dezvolta de încurajare.
Programele de dezvoltare personală se bazează şi respectă principiile legate de psihologia
copilului, psihologia dezvoltării şi învăţării.
Dezvoltarea personală este necesară în educaţie şi în consiliere în vederea promovării
următoarelor aspecte şi în grupul din care face parte, respectiv al organizaţiei şcolare: munca în
echipă, flexibilitatea, responsabilitatea, iniţiativa, creativitatea.Organizaţia poate promova prin
dezvoltarea personală a resurselor umane pentru că un astfel de curs te va ajuta să: comunici eficient
în viaţa de zi cu zi, să înţelegi linia de acţiune a altor persoane, să vezi cum să realizezi cât mai
mult, dezvoltându-te pe tine însuţi.
Prin dezvoltare personală participi la
discuţii, împărtăşeşti experienţele tale cu alţii, eşti deschis, întrebi când nu ai înţeles ceva, spui ce
gândeşti, asculţi ce îţi spun alte persoane, ai răbdare, te joci când ai timp, apreciezi punctele de
vedere ale altor persoane.
Elemente de bază ale dezvoltării personale sunt: imaginea de sine, stima de sine, încrederea în
sine.
Metodele de autocunoaştere implică aspectele identificate în subiectele cursului propus prin:
suportul copilului şi adolescentului să se descopere pe sine, încurajarea autoreflexiei, identificarea
structurilor Eului, valorizarea aspectelor pozitive, observarea propriilor gânduri, emoţii şi
comportamente, identificarea intereselor, resurselor, analiza aspiraţiilor şi scopurilor, analiza
valorilor personale, estimarea resurselor individuale şi sociale, informaţii verbale şi nonverbale
primite de la alte persoane.
Necesitatea dezvoltării personale
Pentru un bun consilier este absolut necesară preocuparea de a dezvolta şi îmbogăţi propria
personalitate, dar şi cea a clienţilor, elevilor cu care lucrează. A mă cunoaşte pe mine însămi /
însumi şi a mă înţelege este, cu siguranţă, primul pas. Pentru mulţi oameni însă numai cuvântul
”autocunoaştere” este înspăimântătoar şi ar face orice să nu fie nevoiţi să se apropie mai mult de ei
înşişi.
Tu ce experimentezi cînd te gândeşti la autocunoaştere?
Încântare? „Excelent, abia aştep să înceapă cursul!”
Teamă? „Of, nu, oare ce lucruri îngrozitoare o să descopăr?”
Uşurare? „În sfârşit! Am căutat aşa ceva de secole!”
De obicei ne gândim că deschiderea şi expunerea propriei personalităţi în faţa altora este un
proces riscant. Am putea fi răniţi, nu se ştie ce se mai poate descoperi, ba chiar putem deveni
vulnerabili. Însă, în mod paradoxal aproape, ştim ca orice sistem nu poate supravieţui închis în sine,
fără schimburi cu exteriorul şi fără să preia ceva din mediul înconjurător. Iar noi învăţăm ceva
despre noi din fiecare răspuns al celorlaţi. Vorbind despre noi înşine onest, într-un mediu cald şi
sigur şi ascultând feed-back-ul ceorlaţi, putem verifica dacă ceea ce credem despre noi corespunde
cu ceea ce alţii văd în noi. Uneori putem descopri chiar lucruri şi perspective la care nu ne-am fi
gîndit. Iar întreg acest proces conduce spre schimabre, dacă noi dorim aceasta.
Este absolut necesar ca mediul pentru autoexplorare să fie unul sigur, în care să te simţi (sau
clientul care vine la cabinet să se simtă) în siguranţă. Condiţiile pentru realizarea acestui mediu sunt
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cele enumerate de Carl Rogers: empatie, căldură (fără critică) şi blândeţe. Reţeta „magică” trebuie
să fie un mediu în care să existe un echilibru între sentimentul de a fi sprijinit şi cel de a fi provocat.
Autocunoaşterea
De ce? Pentru că în fiecare zi omul se construieşte pe sine din experienţele trăite, din
sucesele şi eşecurile obţinute, învaţă din interacţiunile cu ceilalţi şi participă la învăţarea celorlalţi
despre ei. Cunoaşterea de sine se dezvoltă o dată cu vârsta. Totuşi niciodată nu putem afirma că ne
cunoaştem suficient.
Concepţia despre sine are în structura sa mai multe componente şi subcomponente:
Concepţie despre propria reuşită sau eşec şcolar (sinele academic);
Concepţia despre propriile abilităţi sociale (sinele social);
Concepţia despre propriul fizic (sinele fizic).
Asemănător, imaginea de sine reprezintă părerea pe care o avem despre noi şi este rezultanta a
altor două aspecte de evaluare: imaginea mea despre mine + imaginea altora despre mine.
Stima de sine
În strânsă legătură cu imaginea de sine se află încrederea în sine (engl. „self-confidence”), şi
stima de sine (engl. „self-esteem”), dimensiuni fundamentale pentru orice fiinţă umană. Se referă la
abilitatea de gândi şi simţi pozitiv despre sine sau, altfel spus, cât de “buni” ne considerăm în raport
cu pretenţiile noastre şi cu ceilalţi. O stimă de sine pozitivă şi realistă dezvoltă capacitatea de a lua
decizii responsabile şi abilitatea de a face faţă presiunii grupului. Stima de sine se bazează pe
încrederea în sine, definită de specialişti ca un reper, un „stâlp de susţinere şi motivare” a acţiunilor
noastre. Ele se află în strânsă interdependenţă, „hrănindu-se” una pe cealaltă.
Experienţele din timpul copilăriei au un rol esenţial în dezvoltarea imaginii de sine. Asfel,
succesele şi eşecurile din copilărie precum şi modalităţile de reacţie a copilului la acestea definesc
imaginea pe care o are copilul despre el.
Elevii cu stimă de sine pozitivă :
îşi asumă responsabilităţi (“Pot sa fac acest lucru.”);
se comportă independent (“Mă descurc şi singur”);
sunt mândri de realizările lor (“Sunt mândru de mine că…”);
realizează uşor sarcini noi (“Sunt convins că o să-mi iasă asta…”);
îşi exprimă cu uşurinţă emoţiile plăcute şi neplăcute (“îmi place de mine aşa cum sunt…”,
Sunt supărat că…”);
oferă ajutor şi spijin celorlalţi.;
îşi asumă greşelile, ele sunt uneori, „portalul descoperirilor”.
Elevii cu stimă de sine scăzută :
sunt nemulţumiţi de felul lor de a fi (“Nu sunt bun de nimic..”);
evită să se implice în sarcini noi (“Nu voi fi în stare să fac asta…”);
se simt nevaloroşi şi neiubiţi ( “Nimeni nu mă place…”);
îi blamează pe ceilalţi pentru realizările lor (“Nu merita, dar a ţinut profesorul cu el…”);
pretind că sunt indiferenţi emoţional (“Nu mă interesează că am luat 4 la istorie…”);
sunt uşor influenţabili (“Prietenii mei cred că e bine să fumezi..”)
“O mare cantitate de talent este pierdută în lume din cauza absenţei curajului. În fiecare zi dispar
oameni a căror timiditate îi împiedică să facă un prim efort.”
Stima de sine este decisivă pentru a scoate la iveală ceea ce este mai bun în tine sau în
ceilalţi. Stima de sine nu este constantă. Ea este influenţată de succesele şi eşecurile din viaţă.
Poţi să lucrezi permanent asupra stimei de sine. Vei dobândi stima de sine dacă vei învăţa să
te priveşti pe tine însuţi pozitiv, să te placi şi să înveţi să-ţi vezi şi să-ţi apreciezi punctele tari. Dacă
faci acest efort, acesta va fi apreciat de ceilalţi, iar tu poţi fi mîndru de tine. Dacă nu ai stimă de
sine, nu vei fi capabil să-i faci pe alţii să aibă stimă de sine. De asemenea, omul care capătă
încredere în el, capătă încrederea celorlalţi. Încă din 1532, Francois Rabelais, specialist în educaţie
afirma că „valorezi, atât cât te apreciezi”.
Când stima de sine este ridicată, optimă, ai anumite sentimente şi experienţe pozitive:
optimism;
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sentimentul succesului;
energie şi performanţă la un nivel înalt;
interesul pentru noi provocări – încredere în viitor;
încredere în sine şi în ceilalţi;
mplicare şi simţul responsabilităţii
De asemenea încrederea în sine te ajută să:
reprezinţi ceva pentru sine;
reprezinţi ceva pentru ceilalţi;
obţii rezultate;
îi inspiri pe cei din jur;
vezi şi folosesti posibilităţile ce ţi se oferă;
stabileşti obiective;
trăieşti din plin în prezent
“Cu cât mai repede vei avea încredere in tine, cu atât mai repede vei ştii cum să trăieşti.” Johann
Wolfgang von Goethe
Atunci când stima de sine este scăzută, ai o serie de experienţe şi sentimente negative:
inadecvare;
frustrare şi dezamăgire;
rivalitate şi neîncredere;
nivel scăzut al energiei şi al performanţelor;
sentimentul de vinovăţie;
teama de viitor
Cu cât este mai scazută stima de sine, cu atât mai probabil este ca tu să:
vezi probleme peste tot;
distrugi relaţiile cu alte persoane;
te pui în imposibilitatea de a obţine rezultate;
Distrugi prezentul şi din această cauză îţi distrugi viaţa
Lista de mai jos te poate ajuta să devii conştient de comportamentul tău
Persoanele cu stimă de sine îşi asumă
responsabilitatea pentru vieţile lor şi caută
să creeze o viaţă bună pentru ei şi pentru
ceilalţi. Ei/ele:

Trăiesc în prezent fără să
se simtă vinovaţi sau să se teamă

Văd problemele ca pe
provocări

Îşi cunosc punctele tari
şi punctele slabe

Sunt toleranţi

Se adaptează uşor la
noile situaţii

Se bucură sincer de
succesele celorlalţi

Sunt orientaţi către viitor
şi fac tot ce pot

Au iniţiative

Sunt buni şi îi ajută pe
alţii

Sunt
controlaţi
de
propriile convingeri

Persoanele cu stimă de sine scăzută se
lasă duşi de curent şi se simt victimele
celor din jur, nu îşi asumă
responsabilitatea. Ei/ele:

Trăiesc în concordanţă
cu ceea ce cred ceilalţi despre ei

Cred că nu pot să-şi
influenţeze propria dezvoltare

Le este teamă de
provocări

Sunt controlaţi de reguli,
principii şi înclinaţii

Adesea joacă rolul
martirului

Controleză totul şi fac
adeseori abuz de putere

Adesea sunt invidioşi

Merg pe căile bătătorite

Adese se critică pe ei
înşişi si pe ceilalţi

Se simt vinovaţi şi îi
învinovăţesc pe ceilalţi
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Schimbă
regulile,
deciziile şi principiile atunci când e
cazul
Admit şi învaţă din
propriile greseli
Îi corectează pe ceilalţi
fără să-i rănească
Nu se etichetează pe
sine sau pe ceilalţi
Sunt cooperanţi
Au cerinţe înalte faţă de
sine şi faţă de ceilalţi
Nu-i învinovăţesc pe
ceilalţi
Sunt centraţi pe propriul
succes şi nu pe eşecurile celorlalţi
Au abilitatea de a face
ceea ce este mai bine
Nu se tem de competiţie
Îşi dezvoltă propriile
capacităţi şi abilităţi
Au întotdeauna ceva
drăguţ de spus despre ceilalţi














Evită să acţioneze de
teamă să nu fie criticaţi
Le este teamă de viitor
Adesea vorbesc despre
vremurile bune de altadată
Încearca să profite de
ceilalţi
Nu acceptă greşelile
celorlaţi
Au întotdeuna explicaţii
pentru proriiile greşeli
Fură ideile altora
Sunt maliţioşi
Fac promisiuni fără a se
ţine de cuvânt
Se mint pe sine şi pe
ceilalţi
Ascund informaţii
Vorbesc despre ceilalţi
în loc să vorbescă despre ei înşişi

Asertivitatea
Asertivitatea este abilitatea de a-ţi comunica nevoile, emoţiile, opiniile şi convingerile într-o
manieră care nu încalcă drepturile celorlalţi.
Este o abilitate pe care o poţi învăţa. Este o modalitate de a comunica şi de a te comporta cu
ceilalţi care te va ajuta să ai mai multă încredere în tine.
În anumite situaţii, oricâtă încredere avem în noi înşine, ne poate fi dificil să facem faţă. De
exemplu:
când un coleg este foarte insistent.
când ceri înapoi cuiva căruia i-ai împrumutat un lucru.
când reacţionezi la supărarea sau furia cuiva.
când un vânzător devine prea insistent.
când comunici emoţiile celor apropiaţi.
Asertivitatea nu este...
acelaşi lucru cu agresivitatea care presupune mai mult impunerea propriei persoane în
detrimentul celorlalţi. Comportamentul asertiv are consecinţe pozitive pentru toţi, pe când
comportamentul agresiv are rezultate negative.
ceva care îţi asigură fericirea sau că vei fi tratat corect.
soluţia pentru toate problemele.
garanţia că vei obţine ceea ce vrei.
Pe măsură ce creştem, învăţăm să ne adaptăm comportamentul la ce se întâmplă în jurul nostru,
la persoanele cu care ne întâlnim. Dacă încrederea în noi înşine este diminuată, prin ironie sau
violenţă, atunci când vom fi adulţi vom avea tendinţa să reacţionăm pasiv sau agresiv, în situaţii
similare.
Deşi o persoană a învăţat să reacţioneze pasiv sau agresiv, se poate schimba şi poate învăţa să
devină asertivă. Mai jos, poţi identifica efectele comportamentului pasiv, agresiv, în comparaţie cu
cel asertiv.
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Caracteristici

Emoţii

Nevoi

Drepturi

Opinii

Scop

Efecte

Comportamentul
pasiv
Nu îţi exprimi emoţiile,
nevoile,
drepturile
şi
opiniile.
În
schimb
exagerezi
importanţa
emoţiilor,
nevoilor,
drepturilor şi opiniilor
celorlalţi.
Îţi reţii propriile emoţii sau
le exprimi într-o manieră
indirectă sau inutilă.
Acorzi tot timpul atenţie
nevoilor celorlalţi, pe care
le
consideri
mai
importante.
Altcineva are drepturi, iar
tu nu îţi recunoşti aceleaşi
privilegii.
Consideri că nu ai nimic
important de spus, iar
ceilalţi au întotdeauna
dreptate. Te temi să spui
ceea ce gândeşti pentru că
poţi fi luat în râs.
Scopul comportamentului
pasiv este să evite
întotdeauna conflictele şi
să le facă celorlalţi pe plac.
Pe termen scurt
 scade anxietatea
 evită sentimentul
de vinovăţie
 suferinţă
 sacrificiu
Pe termen lung
 stimă de sine
scăzută
 tensiuni interioare
care duc la stres, furie,
depresie
 afectarea stării de
sănătate
 iritarea celorlalţi
 lipsa de respect din
partea celorlalţi

Comportamentul
asertiv
Îţi
exprimi
emoţiile,
nevoile,
drepturile
şi
opiniile păstrând respect
pentru ale celorlalţi.

Comportamentul
agresiv
Îţi exprimi emoţiile,
nevoile, drepturile şi
opiniile fără respect
pentru ale celorlalţi.

Eşti capabil să-ţi exprimi Îţi exprimi emoţiile
emoţiile într-o manieră într-o
manieră
directă, onestă şi adecvată. inadecvată (cu furie şi
ameninţări)
Atunci când nevoile tale Nevoile tale sunt mai
nu sunt satisfăcute, te vei importante decât ale
simţi neapreciat, respins altcuiva.
Nevoile
sau trist.
celorlalţi sunt ignorate.
Îţi
cunoşti
drepturile Îţi susţii drepturile tale,
esenţiale şi eşti capabil să dar le încalci pe ale
le susţii. În egală măsură celorlalţi.
respecţi
drepturile
celorlalţi şi nu le încalci.
Îţi exprimi părerile şi Ideile tale contează cel
consideri că poţi contribui mai mult, iar ale
alături de punctele de celorlalţi nu înseamnă
vedere ale altor persoane.
decât foarte puţin sau
chiar nimic.
Scopul comportamentului
asertiv nu este câştigul, ci
să fii capabil să simţi că ai
spus ceea ce doreai să
spui.
Asertivitatea
este
o
atitudine faţă de tine şi
ceilalţi onestă şi utilă.
O persoană asertivă cere
ceva ce doreşte:
 direct şi deschis
 adecvat, respectând
propriile opinii şi
drepturi şi aşteptând ca
şi ceilalţi să facă
acelaşi lucru.
 cu încredere, fără
anxietate
O persoană asertivă:
 nu încalcă
drepturile celorlalţi
 nu va aştepta ca
ceilalţi să ghicească
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Scopul
comportamentului
agresiv este să câştige,
dacă este nevoie, în
detrimentul celorlalţi.
Pe termen scurt
 eliberarea
tensiunii
 sentimentul de
putere
Pe termen lung
 sentimentul de
vinovăţie şi ruşine

ceilalţi sunt
responsabili pentru
propriul
comportament
 scade stima de
sine
 resentimente în
jurul persoanei
agresive.

ceea ce doreşte
 nu va fi anxioasă şi
nu va evita situaţiile
dificile
Beneficiul major este
creşterea încrederii în sine
şi respectul faţă de ceilalţi.
Drepturile asertive
Am dreptul să…
mă respect pentru cine sunt şi pentru ceea ce fac,
decid care sunt priorităţile mele şi cum îmi stabilesc obiectivele personale;
am propriile valori, credinţe;
le spun celorlalţi cum doresc să fiu tratat;
mă răzgândesc şi să greşesc fără să fiu ridiculizat;
am relaţii sociale pozitive, în care să mă simt în siguranţă şi respectat(ă);
spun „NU” , să refuz ceva atunci când ştiu că nu mi se potriveşte, fără să mă simt vinovat(ă);
cer informaţii, atunci când mă intereseză ceva;
fiu ascultat(ă) şi luat(ă) în serios;
fiu fericit(ă).
Adesea, unul dintre motivele pentru care cineva evită să se comporte asertiv este teama de
consecinţe: că ceilalţi nu ne vor mai prefera şi că vom fi respinşi. La fel ca alte temeri personale, şi
acestea se dovedesc a fi neadevărate şi nejustificate. Cea mai bună cale de a face faţă gândurilor
negative de acest tip este tocmai alegerea asertivităţii.
Ca să devii asertiv(ă)...
dezvoltă-ţi stima de sine
câştigă respectul celorlalţi
îmbunătăţeşte-ţi abilitatea de comunicare
îmbunătăţeşte-ţi abilitatea de a lua decizii
fii onest(ă) şi directă în privinţa emoţiilor, nevoilor şi convingerilor tale.
exprimă-te ferm şi direct, fără ezitări sau scuze.
fii rezonabil(ă) ce cererile pe care le ai.
învaţă să spui “nu” la cerinţele nerezonabile pentru tine ale celorlalţi.
fii onest(ă) atunci când oferi sau primeşti feedback.
recunoaşte şi respectă drepturile celor din jurul tău.
foloseşte un ton adecvat al vocii.
fii atent(ă) cu postura corpului tău
menţine contact vizual cu interlocutorii.
foloseşte pronumele „eu” atunci când vorbeşti despre tine.
nu le permite celorlalţi să-ţi impună ideile şi valorile lor.
Încurajează-i pe ceilalţi să-ţi vorbeacă direct şi clar.
fii propriul tău şef.
4.2.Inteligenţa emoţională
„Oricine poate fi furios – acest lucru este uşor. Dar să fii furios cu persoana potrivită, în măsura
potrivită, la timpul potrivit şi în modul cel mai potrivit – acest lucru nu este uşor.” Aristotel
În 1985, Wayne Leon Payne, absolvent al unui colegiu de arte alternative din Statele Unite ale
Americii, includea termenul de inteligenţă emoţională în titlul lucrării sale de doctorat. Aceasta pare
să fie prima apariţie academică a acestui concept.
Apoi, în 1990 doi psihologi, John Mayer (University of New Hampshire) şi Peter Salovey
(Yale), au publicat articole în două reviste de specialitate, încercând să descrie o metodă ştiinţifică
de măsurare a diferenţelor dintre abilităţile oamenilor în domeniul emoţiilor. Ei au descoperit că
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unii oameni stau mai bine decât alţii la rezolvarea problemelor care implicau emoţiile. Cele patru
arii ale inteligenţei emoţionale descrise de ei sunt următoarele:
 Identificarea emoţiilor
 Folosirea emoţiilor
Abilitatea de a recunoaşte propriile noastre
Abilitatea de a accesa o emoţie împreună
sentimente şi pe ale celor din jurul nostru.
cu motivul acesteia (în gândire şi decizii)
 Înţelegerea emoţiilor
 Managementul emoţiilor
Cunoaştere emoţională; abilitatea de a
Abilitatea de autoreglare a emoţiilor şi
identifica şi înţelege „lanţurile emoţionale”
de a conduce emoţiile celorlalţi.
– trecerea de la o emoţie la alta.
Mayer, Salovey şi un alt coleg, David Caruso definesc inteligenţa emoţională ca “abilitatea de a
procesa informaţiile despre emoţii: identificarea, asimilarea, înţelegerea şi managementul acestora.”
Folosirea inteligentă a emoţiilor înseamnă :
stăpânirea impulsurilor emoţionale;
receptivitate la sentimentele celuilalt;
citirea emoţiilor celorlalţi;
asigurarea echilibrului emoţional personal;
gestionarea şi negocierea conflictelor;
păstrarea relaţiilor interpersonale pozitive.
În viziunea lui D.Goleman, inteligenţa emoţională se compune din următoarele elemente:
conştiinţa de sine: încredere în sine;
auto-controlul: dorinţa de adevăr, conştiinciozitate, adaptabilitate, inovarea;
motivaţia: dorinţa de a cuceri, dăruire, iniţiativă, optimism;
empatia: a-i înţelege pe alţii, diversitate
aptitudinile sociale: comunicare, managementul conflictelor, conducere (leadership),
stabilirea de relaţii, influenţa, colaborarea, capacitatea de lucru în echipă.
Beneficiile educaţiei bazată pe inteligenţă emoţională în familie, în şcoală, în comunitate:
Formează adulţi responsabili şi capabili să adopte o disciplină
Creează un climat securizant bazat pe încredere în sine şi în ceilalţi
Promovează comunicarea şi negocierea conflictelor
Oferă mai multă pace, bucurie şi mai puţin stres
Regăseşte simţul echilibrului ca sursă de anihilare a îngrijorării, fricii şi a sentimentelor
negative
Se învăţa şi practică autodisciplina, responsabilitatea şi sănătatea emoţională
Vor fi mai bine pregătiţi pentru viaţă
Se exersează abilitatea de a conştientiza emoţiile, de a înţelege şi aprecia sentimentele
celorlalţi
Beneficiarii vor manifesta o atitudine flexibilă, generoasă, empatică
Se economiseşte timp
Copiii sănătoşi emoţional :
învaţă mai bine;
au mai puţine probleme de comportament;
se simt mai bine cu ei;
sunt mai capabili să reziste presiunii grupului;
sunt mai puţin violenţi, mult mai empatici;
sunt mai capabili să rezolve conflicte;
se implică mai puţin în comportamente distructive: droguri, alcool, sarcini nedorite;
au mai mulţi prieteni;
au un mai bun control al impulsurilor;
sunt mai fericiţi, mai sănătoşi şi mult mai plini de succes.
Maurice Elias numeşte I.E. „piesa lipsă din educaţie”, iar principiile de 24 de carate ale
educaţiei bazate pe inteligenţei emoţionale sunt:
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Regula de aur de 14 carate: „Poartă-te cu alţii aşa cum ai vrea să se poarte alţii cu
tine.”
Regula de aur de 24 de carate: „Poartă-te cu copiii tăi, elevii tăi aşa cum ţi-ai dori să se
poarte alţii cu ei.”
Personalul din domeniul educaţiei şi consilierii şcolari care lucrează cu copiii încearcă să le
dezvolte acestora abilităţi de conştientizare a emoţiilor şi abilitatea de a recunoaşte şi de a acţiona
pozitiv asupra emoţiilor. Pot fi propuse la clasă teme ca: rezolvarea problemelor, rezolvarea
conflictelor, empatie, tehnici de a face faţă unor situaţii, abilităţi de comunicare şi, frecvent sunt
implementate, programe de prevenire a violenţei şi chiar a abandonului şcolar. Daniel Goleman
afirmă că, după cinci ani de la popularizarea termenului, sute de şcoli aplică astfel de programe.
Topul celor mai bune 10 recomandări pentru profesori:
1. Vorbeşte despre sentimentele tale mai mult decât să-i etichetezi pe elevii tăi (ex: „Nu înţeleg
de ce nu ţi-ai făcut tema” decât „Eşti leneş.”)
2. Exprimă-ţi emoţiile mai mult decât să dai comenzi (ex: „Mi-e teamă că te vei răni făcând
asta” decât „ Încetează”)
3. Învaţă să-ţi asumi responsabilitatea pentru propriile sentimente mai mult decât să-ţi blamezi
elevii (ex: „Mă simt copleşit” decât „Tu mă înnebuneşti”)
4. Aminteşte-ţi că respectul este câştigat, nu cerut.
5. Nu devaloriza niciodată un elev.
6. Cere-ţi scuze când regreţi ceva.
7. Încurajează elevii să-şi exprime sentimentele folosind „cuvinte emoţionale”
8. Caută cooperarea voluntară a elevilor mai mult decât să dai comenzi (ex: „Vrei să mă ajuţi
vorbind mai încet?” decât „Vorbeşte mai încet !”)
9. Ajută-ţi elevii în rezolvarea conflictelor.
10. În primul rând, valorizează modul în care se simte un elev înainte de a te adresa
comportamentului său (ex: „Arăţi puţin neliniştit astăzi” decât „Arăţi de parcă nu vrei să
intri în clasă”)
Esti in contact cu sentimentele tale?
O condiţie de a trăi rezonabil este să fii în contact cu sentimentele tale. Mulţi oameni işi suprimă
sentimentele. Ei consideră experientele emoţionale ca un fel de vibraţii periodice care pot afecta
comportamentul lor exact atunci când ar dori «sa controleze» situaţia.
Este important să inţelegem că emoţiile nu ameninţă controlul raţional al vietii noastre, ele ne
avertizează că se întâmplă ceva cu noi, sunt ceva firesc în viaţa noastra.
Suprimarea trăirilor noastre precum: iritarea, gelozia, furia, bucuria, teama sau anxietatea ne
uzează. Este important pentru sanatatea noastră fizică şi psihică să fim constienti de trăirile noastre
şi să le putem exprima. Dacă ne suprimăm sentimentele, acestea se acumulează şi se pot întoarce în
interior, cauzând : anxietate, stress, depresie şi alte boli sau se modifică, se exteriorizează şi
cauzează conflicte şi acţiuni necontrolate.
Dacă în timpul copilariei am fost expusi la umilinţe, critici privind comportamentul nostru, ne
vom pierde încrederea în noi inşine. Nu vom mai crede în noi şi nici alţii nu vor crede in noi insine.
De ce sa crezi în cineva care nu crede în el insusi ?
Mulţi oameni consideră că e dificil să isi exprime sentimentele, deşi acestea stau la baza
schimbării şi dezvoltării. Absenţa unor relaţii directe şi oneste e un obstacol în calea schimbării şi
dezvoltării.
4.3.Creativitatea
Carls Rogers considera că principalul motiv al creativităţii este tendinţa omului de a se actualiza
pe sine, de a deveni ceea ce este potenţial. Creativitatea există în fiecare individ aşteptând condiţii
optime pentru a fi eliberată şi a se exprima. Constatările mai multor cercetători au subliniat faptul
că, cel mai frecvent, şcoala contemporană se prezintă ca un inhibator al comportamentului creator.
Vom încerca să analizăm factorii inhibatori ai creativităţii si prin ce modalităţi pot fi diminuaţi şi
implicit, care sunt tehnicile de stimulare a creativităţii.
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Personalitatea creatoare este caracterizată de gândirea divergentă care presupune abilitatea de
a produce într-un mod neuzual şi neconvenţional un repertoriu de soluţii inedite pentru rezolvarea
unei probleme.
Criteriile de apreciere a creativităţii sunt:
fluenţa în producţia ideilor (abilitatea de a genera cât mai multe răspunsuri la o problemă
dată, inventarea unor cuvinte care să exprime anumite stări, sentimente, dispoziţii,
enumerarea de cuvinte luminoase, cuvinte triste, dinamice etc.)
flexibilitatae în gândire (capaciatatea subiectului de a-şi modifica rapid fluxul ideativ în
scopul găsirii unor noi utilizări noi ale unor produse uzuale. Se poate solicita enumerarea cât
mai multor utilizări diferite pentru un obiect obişnuit, de exemplu o agrafă)
originalitatea (reprezintă aptitudinea subiectului de a oferi răspunsuri neuzuale la problemele
ridicate; exerciţiul „Ce-ar fi dacă...”- ex., nu mai am sentimente, memorie, imaginaţie, etc.)
Factori inhibatori ai creativităţii în şcoală:
caracteristici ale elevilor- frica de ridicol, percepţia de sine devalorizantă, intoleranţa faţă de
opiniile colegilor, conformismul etc.
caracteristici ale profesorilor- patternuri comportamentale cum ar fi sancţionarea îndrăznelii,
critica prematură, utilizarea de „fraze ucigaşe”, accentul pus pe reproducere şi nu pe
originalitate
sistemul de învăţământ- supraîncărcarea şcolară, manuale dense şi organizate deductiv.
Factori facilitatori ai creativităţii: curiozitatea, deschiderea de experienţă, sensibilitate la
probleme, o bună imagine de sine, încurajarea demersurilor imaginative, acceptarea criticii,
discuţiile, împărtăşirea propriilor experienţe, experimentarea, jocurile, o anumită muzică în timpul
activităţilor, motivaţia intrinsecă, plăcere şi interes pentru situaţiile problematice.
Tehnici de stimulare a creativităţii în şcoală
Pentru facilitarea comportamentului creativ şi a unor activităţi care să angajeze elevii vom
lista în continuare câteva din metodele, tehnicile care pot dezvolta comportamente creative.
Brainstorming- separarea intenţionată a imaginaţiei de gândirea critică. Preluată de la
iniţiatorul
ei din budismul Zen (concentrarea spiritului în calm) presupune amânarea evaluării pentru a
diminua factorii inhibatori şi blocaje ale spontaneităţii.Desfăşurarea optimă a unei şedinţe de
brainstorming reclamă câteva exigenţe: suspendarea criticii, libera imaginaţie, stimularea unui debit
ideativ fără o ordine aleasă, preluarea ideilor emise de către ceilalţi din grup şi dezvoltarea acestora.
Metoda FRISCO- este ca un brainstorming regizat, în sensul că moderatorul distribuie
fiecărui participant câte un rol. Aceste roluri pot fi faţă de o anumită discuţie: tradiţionalist,
exuberant, pesimist, optimist.
Philips 6-6- clasa se divide în grupuri de câte şase elevi. Fiecare grup îşi desemnează câte
un moderator. Profesorul oferă în scris fiecărei grupe o problemă de rezolvat. Dezbaterea pe
marginea problemei durează 6 minute, la sfârşitul cărora moderatorul fiecărui grup prezintă
lista cu soluţiile obţinute.
Tehnica acvariului- această tehnică presupune extinderea rolului observatorului în grupurile
de interacţiune didactică.
 Scaunele dintr-o încăpere sunt aşezate în două cercuri, unul dintre cercuri incluzându-l
pe celălalt. Această dispunere are loc înaintea momentului în care elevii intră în
încăpere, pentru a-şi alege locurile după preferinţe. Se poate completa tehnica cu
folosirea unui al doilea cadru didactic care se află în exteriorul cercurilor, neintervenind
în activitate, fiind doar observator.
 Cei din cercul de interior primesc un timp de 8-10 minute pentru a discuta o problemă
controverstă. Înaintea orei de curs, participanţii la acvariu trebuie să răspundă la itemuri
în jurnalale lor de activitate. Conversaţia din cercul din interior trebuie să fie animată,
după ce participanţii au stabilit împreună cu conducătorul activităţii câteva reguli de
bază: susţinerea unei idei pe baza unor dovezi , sunt de acord cu antevorbitorul şi aduc
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argumente suplimentare, nu sunt de acord cu antevorbitorul şi prezintă argumente care să
susţină poziţia.
 În timpul discuţiei care are loc în cercul din interior, persoanele care s-au aşezat în cercul
exterior au de asemenea la dispoziţie 8-10 minute în care ascultă ceea ce se discută în
cercul din interior, fac observaţii privind modul cum se relaţionază în cadrul acestuia,
gradul de stabilire a consensului, modul în care se dezvoltă atmosfera, apariţia
conflictului şi tipul de strategii adoptate de către colegii din cercul din interior cu scopul
de a le rezolva. Pentru a face acest lucru, conducătorul seminarului le oferă o fişă de
observare construite în acest scop, ce conţine rubrici unde elevii vor nota modul şi gradul
de contribuţie a celor din cercul interior la dezvoltarea cazului, sentimente, tipuri de
reacţii, modul în care fiecare a încurajat contribuţia celorlalţi etc.
 Ulterior , după ce elevii din cercul exterior şi-au expus observaţiile, urmează schimbarea
locurilor, mai precis, cei care s-au situat până acum în cercul exterior trec în cercul
interior şi invers. Se porneşte cu o altă idee controverstă pe care cei din cercul interior
trebuie să discute. Această schimbare este interesantă deoarece fiecare grup este, pe
rând, în ipostaza de observator şi observat.
 Profesorul în acestă tehnică poate să îmbrace un evantai de roluri: profesor –reporter,
profesor- avocatul diavolului, profesor-consultant, profesor-suporter, profesor-facilitator,
profesor-ghid etc.
Metoda MOZAIC- se împart copiii in grupe de „experţi”. Fiecare grup de „experţi” are
sarcina de a studia o anumită temă repatizată de profesor. Elevii din fiecare grup trebuie să
discute fiecare
conţinut al temei care i-a revenit, astfel încât să o ştie mai bine, să o înţeleagă, ca ulterior, s-o
predea celorlalţi elevi. Ei hotărăsc care sunt ideile principale ale temei prin discuţii/dezbateri.
Apoi, revenirea în grupurile iniţiale şi predarea conţinutului pregătit de ceilalţi. La sfârşitul
activităţii elevii trebuie să stăpânească conţinutul întregii teme şi nu numai acelei pârţi la care a
participat ca expert. Profesorul monitorizează predarea asigurându-se că informaţia şi
cunoştinţele se transmit corect şi se asimilează corect.
Tehnica „ciorchinelui”- este un brainstorming deschis prin care se stimulează
evidenţierea conexiunilor dintre idei; o modalitate de a construi/realiza asociaţii noi de idei
sau de a releva noi sensuri ale ideilor. Dincolo de acestea, ciorchinele este o tehnică de
căutare a căilor de acces spre propriile cunoştinţe, credinţe, convingeri, evidenţiind modul
propriu al individului de a înţelege o anumită temă.
Paşii:
1. Scrieţi un cuvânt sau o propoziţie nucleu în mijlocul tablei sau pe o foaie de flipchart;Începeţi să scrieţi cuvinte sau sintagme care vă vin în minte în legătură cu tema scrisă
în mijloc;
2. Legaţi ideile sau cuvintele propuse cu cuvântul- nucleu prin trasarea unor linii care
evidenţiază conexiunile dintre idei;
3. Scrieţi toate ideile care vă vin în minte în legătură cu tema propusă până la expirarea
timpului alocat;
4. Metoda SINELG-este o metodă de menţinere a implicării active a gândirii elevilor în
învăţarea
unui text, de monitorizare a gradului de înţelegere a unui conţinut , idei, de învăţare eficientă.
Înainte de a începe lectura textului, elevilor li se cere să noteze tot ce ştiu în legătură cu tema. Se
notează pe flip-chart şi se face o analiză pentru a se face un acord între idei şi se va direcţiona
gândirea elevilor de către profesor pentru a releva unele aspecte la care ei nu s-au gândit. În
timpul lecturării textului elevii trebuie să facă pe marginea lui nişte semne având o semnificaţie.
Astfel:
V (ceea ce ştiu
deja)

- ( este diferită de
ceea ce ştiu)

+ (informaţia este
nouă pentru mine)
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? (idei confuze sau
doresc să ştiu mai

multe)
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Consilerea școlară – repere metodologice

Prof. consilier școlar Maria Pavelescu – CJRAE Suceava
Prof. consilier școlar Maria Adriana Nichitean CJRAE Suceava
SPECIFICUL CONSILIERII
Sarcina consilierii este de a oferi clientului oportunitatea de a explora, descoperi şi clarifica moduri
de a trăi valorificându-şi resursele, ceea ce conduce la sentimentul de bine interior, îndreptându-se spre o
cât mai bună existenţă”. (Asociaţia Britanică pentru Consiliere, 1991)
„Consilierea este o activitate care este iniţiată de o persoană care caută ajutor. Oferă oportunitatea
clientului de a identifica ceea ce-l perturbă, de a se autoexplora şi de a se înţelege.
Procesul de consiliere îl va ajuta să-şi identifice gândurile, emoţiile şi comportamentele, care
conştientizate fiind, îl fac să se simtă plin de resurse şi să hotărască schimbarea”. (Janice Russel, Graham
Dexter, Tim Bond, 1992)
În procesul de consiliere se încearcă “provocarea” unei schimbări voluntare în atitudinile şi
comportamentul clientului, astfel încât persoana sau grupul „să funcţioneze optim din punct de vedere
psihosocial”. (Băban A., 2001)
Consilierea nu este:
 relaţie de prietenie;
 a avea grijă asemenea unui părinte;
 a trata pe cineva ca un doctor;
 a instrui sau a preda;
 a sfătui;
 a judeca.
(Sanders P., 1999)
Consilierea pedagogică:
Este o relaţie.
Este o formă specială de comunicare.
Implică ascultarea.
Previne situaţiile de criză – rol proactiv.
Procesul în care o persoană este ajutată de alta.
Procesul în care persoană ajută un grup de persoane.
Este o formă confidenţială de a oferi ajutor.
Este bazată pe principiul dezvoltării personale .
Presupune „împuternicirea” (engl. „empowerment”) persoanelor care caută ajutor.
Înseamnă a-i ajuta pe alţii să-şi identifice şi să-şi clarifice problemele.
Este o activitate efectuată de profesionişti.
Se ghidează după anumite teorii şi după metode specifice domeniului.
Trăsăturile definitorii ale consilierii educaţionale
- este un proces de dezvoltare;
- are un rol de prevenire şi proactiv;
- optimizează modul în care elevul relaţionează cu şcoala;
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abordează diverse probleme ale subiectului consiliat (personale, educaţionale, sociale, de orientare
şcolară şi profesională).
Consilierea educaţională poate fi definită ca o relaţie interumană de asistenţă şi suport dintre persoana
specializată în consilierea educaţională şi grupul de elevi, în scopul dezvoltării personale şi prevenirii
situaţiilor problematice şi de criză.
Consilierea educațională este realizată de către orice cadru didactic pregătit în consiliere
educaţională; are loc la clasă cu elevii, la diferite ore, dar în mod special, la ora de consiliere; presupune
dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere, a abilităţilor interpersonale, a stilului de învăţare.
Consilierea psihopedagogică presupune desfăşurarea unor activităţi specifice (consiliere
individuală, consiliere de grup, evaluare psihologică, programe de prevenire etc.), conform abilităţilor
recunoscute; este realizată de profesorul consilier şcolar, în cadrul activităţilor de la cabinetul de asistenţă
psihopedagogică;
Specialiști implicați în procesul de orientare și consiliere în carieră a elevilor
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţionalã (CJRAE) Suceava a fost înființat în
noiembrie 2006, fiind o unitate conexă a învăţământului preuniversitar cu personalitate juridică,
subordonată MEN coordonată metodologic de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, finanţată de
Consiliul Judeţean Suceava și ISJ Suceava.
În cadrul CJAP funcționează 6 consilieri școlari care asigură servicii de consiliere pentru școlile care nu
au CȘAP care colaborează cu cadrele didactice/diriginți
În cadrul CȘAP sunt 61 de consilieri școlari care asigură servicii de consiliere pentru 70 de unități școlare
( din 2013).
Consilierea psihopedagogică reprezintă un demers profesional organizat, structurat, cu mijloace
şi tehnici specific
OBIECTIVE ale consilierii psihopedagogice
•
Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului - funcţionarea optimă din punct de vedere
somatic, fiziologic, mental, emoţional, social, spiritual.
•
Dezvoltarea personală - cunoaşterea de sine, imaginea de sine, capacitatea de decizie responsabilă,
releţionare interpersonal armonioasă, controlul stresului, tehnici de învăţare eficientă, atitudini creative,
opţiuni vocaţionale realiste.
•
Prevenţie - a dispoziţiei afective negative, a neîncrederii în sine, a comportamentelor de risc, a
conflictelor interpersonale, a dificultăţilor de învăţare, a dezadaptării sociale, a disfuncţiilor
psihosomatice, a situaţiilor de criză.
Consilierea psihopedagogică este o intervenție psihologică care se adresează persoanelor aflate
în situații de criză sau care se află în impas în ce privește rezolvarea unor situații din viață personală sau
profesională.
Persoanele care apelează la consiliere psihologică sunt deci persoane sănătoase, care au totuși
nevoie de consiliere pentru a găsi soluții legate de problemele cu care se confruntă.
Beneficii ale serviciilor de consiliere psihologică:
1. Stare psihologică mai bună, mai confortabilă, tonifiantă și plăcută;
2. Un control mai bun al situațiilor, evenimentelor și o influențare a lor în direcția dorită.
 Persoane ajutate prin consilierea psihologică:
Copii care pot avea diferite probleme de adaptare școlară sau de relaționare;
 Adolescenți care se simt dezorientați profesional ori au dificultăți relaționale;
 Părinți care se confruntă cu greutăți în relaționarea cu adolescentul sau copilul lor;
 Cadre didactice care trec prin perioade dificile (presiuni profesionale sau sociale, divorț, stres);
 Persoane din mediul școlar care au nevoie de susținere ori care doresc să facă schimbări importante
în viață lor.
-
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Trăsăturile definitorii ale consilierii pedagogice sunt:
- este un proces de dezvoltare;
- are un rol de prevenire şi proactiv;
- optimizează modul în care elevul relaţionează cu şcoala;
- abordează diverse probleme ale subiectului consiliat (personale, educaţionale, sociale, de orientare
şcolară şi profesională).
II. SPECIFICUL CONSILIERII ȘCOLARE
Tipuri și forme
 Consiliere educațională;
 Consiliere privind decizia în carieră;
 Evaluare și orientare școlară și profesională.
Consilierea elevilor este realizată în direcția următoarelor scopuri:
 cunoaștere și autocunoaștere;
 tehnici de comunicare eficientă;
 soluționarea conflictelor;
 gestionarea emoțiilor;
 adaptarea elevilor la solicitările şcolii;
 tehnici de învăţare eficientă;
 optimizarea relaţionării elev-elev, elev - profesor, elev - părinte, şcoală - familie;
 decizia în carieră;
 orientarea şcolară şi profesională a elevilor;
 modalităţi de prevenire şi combatere a violenţei;
 situaţiile de eşec şi abandon şcolar;
 tulburările de comportament;
 consiliere școlară individuală/grup la solicitarea elevilor/părinţilor/cadrelor didactice.
Consilierea părinților își propune următoarele scopuri:
 optimizarea relaţiei şcoală – familie-comunitate;
 metode de educare non-violentă;
 optimizarea relaţionării şi comunicării intrafamiliale (părinţi - copii);
 tehnici de comunicare eficientă;
 rolul asistenţei psihopedagogice în şcoală;
 activitatea de terapie a tulburărilor de limbaj;
 decizia în carieră a copiilor familiei;
 gestionarea emoțiilor;
 copiii cu C.E.S.
Consilierea cadrelor didactice are următoarele direcții:
 modele de activități de lucru cu elevii în orele de dirigenție;
 instrumente pentru cunoaștere și autocunoaștere pentru utilizarea în orele de dirigenție;
 elaborarea de materiale de specialitate psihopedagogică;
 optimizarea relaţionării şcoală – familie – comunitate;
 forme de discriminare şi efectele ei în rândul elevilor;
 sprijinirea în procesul instructiv-educativ al elevilor cu CES;
 tehnici de comunicare eficientă în relaţia elev - părinte – şcoală;
 specificul activităților elevilor cu CES;
 activitatea de terapie a tulburărilor de limbaj.
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III. PRINCIPIILE CONSILIERI
o PRINCIPII ETICE
Promovarea, menţinerea, dezvoltarea sănătăţii psihice şi educaţionale;
Interzicerea acţiunilor non-etice (relaţii sexuale cu clientul, avantaje materiale obţinute ca scop al
consilierii, obligaţii impuse clientului de către consilier). Nivelurile cele mai adecvate unei relaţii
terapeutice si de ajutor consideram că sunt nivelul întâlnirii si al altruismului;
Respectul reciproc asigurat de către consilier prin statutul său profesional, prin competenţa şi prin
rezultatele sale practice, dar şi prin atitudinea sa umană de a se raporta ca om, la o altă fiinţă umană.
Situarea consilierului într-o poziţie de superioritate sau inferioritate faţă de consiliat denaturează relaţia
şi afectează principiul respectului reciproc;
Principiul „adevărului personal” al consiliatului în unitate şi în acord cu adevărul moral. „Adevărul
personal” este vectorul lumii personale a consiliatului ca sinteză între structura sa de personalitate şi
contextul socio-uman în care el trăieşte. El nu este opus adevărului moral, ci este doar propriu, specific
unui subiect sau altuia;
Principiul non-agresivităţii consilierii Consilierul însuşi trebuie să se afle în starea psihică de echilibru
şi satisfacţie personală pentru a evita orice manifestare agresivă prin limbaj verbal, mimică sau gestică;
Principiul influenţei benefice şi nu al manipulării Consilierea este un proces de influenţă, de orientare,
de modelare a clientului dar cu acordul acestuia;
Principiul confidenţialităţii este necesar deoarece în procesul consilierii se vehiculează informaţii
personale care privesc viaţa şi interesele clientului. Asigurarea confidenţialităţii conduce la creşterea
încrederii consiliatului în consilier şi în procesul consilierii;
Principiul neculpabilităţii Consilierea nu este un proces de judecată care se încheie cu pronunţarea unui
verdict ca „vinovat” sau „nevinovat” ci un proces de clarificare, de orientare învăţare care se
finalizează cu creşterea potenţialului de sănătate şi responsabilitate a subiectului.
o PRINCIPII PEDAGOGICE:
Optimismul pedagogic
- se referă atât la posibilităţile fiinţei umane de a se modela, de a se transforma, de a se dezvolta cât şi la
forţa benefică a consilierii şi a disciplinelor educaţionale în general.
Consilierul porneşte în demersurile sale de la nivelul maxim al optimismului pedagogic
ajungând în procesul consilierii şi în relaţia directă cu consiliatul la nivelul optim al acestui principiu.
Atitudinea sa optimistă nu trebuie să fie nejustificată şi „afişată” în mod ostentativ subiectului
consiliat. De exemplu: „Nu este nici o problemă!”; „Lasă că totul va fi bine!”.
De asemenea consilierul trebuie să evite situaţiile de un pesimism extrem: „Vai ce problemă
gravă!”. Aceasta se reglează treptat pe măsura desfăşurării procesului consilierii.
Încrederea reciprocă
- este în corelaţie directă cu optimismul pedagogic, asigurând o personalizare crescută relaţiei consilier –
consiliat. Încrederea reciprocă are o structură predominant afectivă fiind cea care creează climatul optim
de acţiune a influenţelor modelatoare ale consilierii.
Încrederea reciproca, dar mai ales al subiectului consilierii în consilier derivă din viziunea
umanistă (Maslow, Rogers, Egan) mai veche sau mai nouă, care creează și asigură climatul cel mai cald,
apropiat și benefic procesului de consiliere.
După „baia de încredere” pe care consilierul educaţional o face subiectului care i se adresează,
acesta este pregătit să asimileze şi celelalte transformări care urmează şi să se adapteze mai bine la mediu.
Evoluţia consiliatului, urmărirea şi constatarea unui progres treptat în procesul consilierii.
Succesele parţiale vizibile constituie o garanţie şi un mecanism de eficienţă al procesului consilierii. În
primele întâlniri de consiliere este benefic ca subiectul să înregistreze un succes în atingerea obiectivelor
propuse de comun acord cu consilierul. Sublinierea acestui succes este o condiţie a pregătirii obţinerii de
noi succese într-o înlănţuire firească.
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Transmiterea de informaţii şi experienţă este un proces bilateral atât de la consilier la consiliat cât
şi invers. Întrebarea consiliatului, răspunsul consilierului, exemplele vehiculate fac parte din procesul
pedagogic biunivoc de învăţare socială (P. Mureşan, 1980).
Sensul biunivoc al schimbului de informaţii, experienţă, trăiri, comportamente poate fi amendat astfel:
 consilierul nu trebuie să arate că este atotştiutor, să facă exces de teorii, legi, răspunsuri gata
pregătite;
 consilierul să se abţină să dea exemple din viaţa şi experienţa personală;
 mecanismul esenţial al transmiterii de informaţii şi experienţă trebuie să fie explicaţia
problemelor, a situaţiilor existenţiale dificile pentru consiliat (C., Enăchescu, 1999).
Primele întâlniri consilier-consiliat sunt eficiente dacă se situează sub „semnul evenimentului”.
Subiectul care se adresează unui consilier trebuie sa trăiască in primele întâlniri sentimentul de aşteptare
împlinită (consilierul trebuie să-l întâmpine cu atenţia si consideraţia pe care până atunci subiectul nu lea primit, pentru a-i asigura starea de eveniment, necesara procesului de consiliere.)
Principiul orientării
- concentrarea procesului consilierii spre zona de întâlnire între predispoziţiile, înclinaţiile, capacităţile
subiectului cu dorinţele, interesele, aspiraţiile sale şi cu necesităţile socio-economice la un moment dat.
Întâlnirea celor trei vectori instrumental, motivaţional personal şi cel social – util este modalitatea
cea mai eficientă de acţiune a principiului orientării. Consilierea educaţională mai mult decât alte tipuri
de consiliere activizează principiul orientării subiectului individual sau de grup către cunoaşterea şi
autocunoaşterea înclinaţiilor şi aspiraţiilor proprii, către informarea obiectivă despre lumea profesiunilor
şi către evaluarea corectă a necesităţilor socio-economice la un moment dat.
Principiul orientării devine eficient dacă reuşeşte să asigure „întâlnirea” între cele trei categorii
de factori.
Principiul adaptării (origine piagetiană)
Semnificaţia pedagogică a principiului adaptării ca principiu al consilierii se referă la
clarificarea şi creşterea rolului culturii şi educaţiei la transformarea mediului problematic de către subiect,
la transformarea propriei persoane pentru a restabili echilibrul acestuia cu mediu său. Cultura şi educaţia
au rolul de a „filtra” problematica mediului social şi de oferi soluţii din ce în ce mai echilibrate şi mai
adecvate. Cultura şi educaţia blochează impulsurile biologice, agresive ale clientului favorizându-le pe
cele valorice (C., Păunescu, 1988 ).
Principiul integrării
Dacă realizarea echilibrului intern este mai mult obiectivul psihoterapiei, realizarea echilibrului
extern cu mediul familial, şcolar, profesional este obiectivul predominant al consilierii.
Integrarea cu sine se referă la creşterea treptată a unităţii şi a armoniei interne între noţiunile,
sentimentele şi comportamentele faţă de propria persoană.
Integrarea cu mediul se referă la unitatea crescândă dintre cerinţele interne şi cele externe ale
mediului social.
Principiul managementului sau al artei de a conduce un proces interpersonal complex.
Deoarece se adresează nivelului conştient al persoanei consilierea are un caracter preponderent
directiv în comparaţie cu psihoterapia care se adresează şi nivelului inconştient fiind de durată mai lungă.
Această directivitate nu înseamnă comandă şi control, ci convingere şi orientare. Informarea şi
învăţarea ca acţiuni specifice consilierii educaţionale se pot realiza prin tehnici predominant directive,
confruntative (P.Burnard, 1989).
o PRINCIPII PSIHOLOGICE:
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Transferul se întâlneşte în toate tipurile de relaţii umane. Deşi inventat de Freud, transferul în
procesul consilierii se deosebeşte de transferul psihanalitic. În procesul consilierii transferul se realizează
între cele două Euri.
Etapa I: se produce un „transfer proiectiv” de la client către consilier. Clientul proiectează asupra
consilierului propriile sale „probleme” ca întrebări legate de anumite situaţii critice personale cu care
este confruntat, iar consilierul preia întrebările clientului pentru a-i oferi acestuia răspunsuri.
Etapa a II-a: consilierul elaborează răspunsul la nivelul Eului său pe care îl comunică printr-un mecanism
de transfer cu valoare de explicare – consiliere Eului clientului său (C.Enăchescu, 1999).
Interiorizarea - acţiunea care asigură trecerea pe plan intern a „explicaţiei” consilierului,
recunoaşterea ei ca personală, proprie Eului subiectului. Acesta reprezintă mecanismul care garantează
eficienţa oricărui proces de modelare a personalităţii.
Numai dacă din „sfat” al altuia devine soluţie proprie acesta devine operaţional şi poate fi exteriorizat ca
decizie şi acţiune transformatoare. Tendinţa consilierilor începători de a oferi de la începutul procesului
de consiliere ei înşişi soluţii la problemele subiecţilor educaţionali, de a „veni” cu lista de soluţii pregătită
de acasă nu favorizează procesul de elaborare a soluţiei optime pentru clientul respectiv.
Interiorizarea are nevoie de un timp de elaborare a soluţiei optime în relaţia client – consilier, de
un timp de „gestaţie” a soluţiei, pentru a putea fi viabilă.
Conştientizarea problemei, a soluţiei, a căilor de acţiune reprezintă principiul psihologic
prin care persoana devine cu adevărat conştientă, poate verbaliza, poate formula clar şi raţional o
problemă, poate explica o soluţie sau căile prin care s-a ajuns la ea.
Conştientizarea are grade diferite de manifestare:
 Aparentă - avem impresia că suntem conştienţi de o anumită problemă, dar nu o putem formula
raţional, nu o putem explica. Până la un anumit punct conştientizarea se identifică cu verbalizarea
ei.
 Explicaţia este o fază superioară a conştientizării. Putem explica o anumită problemă numai dacă
suntem conştienţi cu adevărat de ea. În acest sens poate fi prezentat exemplul frecvent al elevilor
care atunci când nu învaţă suficient se justifică spunând: „ştiu dar nu mă pot exprima”. În
consilierea educaţională modernă conştientizarea parcurge toate etapele rezolvării de probleme:
identificarea problemei, definirea acesteia, calibrarea ei, diferenţierea alternativelor de rezolvare
şi alegerea variantei optime pentru subiect.
Empatia
„A fi empatic înseamnă a percepe cadrul intern de referinţă al altuia cu toate componentele sale
emoţionale „ca şi cum” ai fi cealaltă persoană, dar fără a pierde condiţia de „ca şi cum”.(C. Rogers).
S. Marcus subliniază structura complexă a empatiei, nu numai afectivă ca în simpatie, ci şi
cognitivă. Mecanismul psihologic al empatiei presupune trei condiţii:
- condiţia externă – prezenţa unui model extern de comportament
- condiţia internă - sensibilitatea pentru trăiri emoţionale, o viaţă afectivă bogată şi suplă, experienţă
emoţională, posibilităţi evocatoare şi imaginative care asigură integrarea stărilor altora, dorinţa de a
comunica, un contact viu cu propria viaţă emoţională.
- în comportamentul empatic persoana se transpune „în pielea” partenerului fără a-şi pierde propria
identitate.
Actualizarea
Din punctul de vedere al consilierii educaţionale, „actualizarea” reprezintă principiul libertăţii
persoanei consiliate de a alege cele mai potrivite soluţii pentru ea din cele oferite de viaţă. Alegerea
odată făcută implică asumarea unei responsabilităţi, tenacitatea în acţiunile întreprinse, menţinerea
ritmului de activitate, urmărirea scopului propus.
Având un caracter de permanentă intervenţie la dispoziţia oricărei persoane, consilierea este
considerată o „situaţie de actualizare” a individului, vizând relaţiile acestuia cu evenimentele realităţii
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trăite şi evaluând anticipativ pe cele ce urmează să se desfăşoare, el fiind în acest sens prevenit şi pregătit
pentru a face faţă cu un maxim de eficienţă la întâlnirea cu acestea.
Autenticitatea
Eficienţa consilierii este determinată de gradul de autenticitate al subiectului, de deschiderea
şi sinceritatea sa şi în aceiaşi măsură de măiestria consilierului. Dar acesta nu-şi poate valorifica toate
valenţele sale dacă subiectul nu este el „însuşi” în raport cu sine, cu consilierul şi cu situaţiile de viaţă.
Subiectul consilierii educaţionale poate fi „el însuşi” dacă se respectă condiţiile stabilite (climat afectiv,
încredere, optimism).
Tranzacţia
Procesul consilierii nu este o dirijare, o constrângere a clientului de a realiza anumite scopuri
prin anumite mijloace alese de consilier, ci o permanentă tranzacţie între consilier şi consiliat în ceea
ce priveşte obiectivele optime pentru subiect cât şi mijloacele de realizare a lor.
Condiţii pentru eficiență:
 iniţiativa subiectului (atunci când subiectul vine singur la consilier şi nu este trimis)
 receptivitatea profesională a consilierului;
 clarificarea de comun acord a „problemei”;
 identificarea unor obiective proprii subiectului;
 descoperirea soluţiilor optime pentru consiliat;
 asumarea soluţiilor de către acesta;
 decizia consiliatului de a pune în practică aceste soluţii.
Interpretarea
- căutarea motivelor şi a mobilurilor din inconştientul clientului care au determinat ca circumstanţele
vieţii acestuia să aibă caracterul de „situaţii critice” cărora trebuie să le facă faţă.
Consilierea se apropie mult de psihoterapie dar ea este orientată mai cu seamă în sensul instituirii
unor măsuri de protecţie psihologică ale individului, de evitare a unor „situaţii critice” de viaţă, în
raport cu posibilităţile sale dar şi cu conţinutul pulsional al inconştientului acestuia.
În procesul consilierii mai ales educaţionale este eficientă abţinerea consilierului de la interpretare
(psihanalitică) pentru a evita proiecţia inconştientă a propriilor probleme şi soluţii asupra clientului.
Interpretarea în consilierea educaţională are un caracter predominant raţional, conştient,
centrându-se pe problemele educaţionale actuale şi pe modalităţile de rezolvare a lor ca mecanisme de
anticipare a unor soluţii viitoare.
Susţinerea afectivă
Ca urmare a problemelor sale existenţiale şi educaţionale clientul se simte frustrat în ceea ce
priveşte necesităţile şi interesele sale şi solicită ajutorul unui specialist.
El aşteaptă în mod conştient sau nu de la acesta în primul rând o susţinere afectivă. Crearea treptată a
unui climat afectiv pozitiv şi stimulativ pentru consiliat este condiţia sine qua non a consilierii.
Susţinerea cognitivă
Pe fondul susţinerii afective se poate „construi” susţinerea cognitivă care înseamnă identificarea
de către consilier a mecanismelor cognitive ale consiliatului care pot constitui pârghii pentru rezolvarea
problemelor sale.
În procesul consilierii aceste mecanisme cognitive înţelegerea, interiorizarea, conştientizarea,
problematizarea pot fi dezvoltate pentru a fi atinse obiectivele identificate în comun.
Descărcarea emoţională sau catharsis-ul este principiul prin care orice formă de intervenţie
educaţională permite clientului să-şi exprime liber propriile sale trăiri pozitive sau negative.
Acesta reduce tensiunea emoţională şi pregăteşte calea unei mai bune cunoaşteri de sine a
clientului. În felul acesta el devine capabil să vorbească despre propriile sale probleme, cu mai multă
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obiectivitate. Atitudinile catharice, arată J.Heron (1976) sunt facilitatoare, ajută la eliberarea tensiunilor
devenite insuportabile.
Principiul orientare – dirijare – învăţare implică mai multe grade de directivitate în funcţie de
necesităţile consiliatului.
Învăţarea ca principiu al consilierii educaţionale este o învăţare socială pe bază de model interrelaţional, o învăţare activă, de tip creativ. Aceasta se deosebeşte în mod esenţial de învăţarea
predominantă încă în procesul educaţional care este de tip repetitiv, verbală, bazată pe memorie şi pe
supunere faţă de autoritatea profesorului.
Învăţarea ca principiu al consilierii educaţionale se centrează pe ceea ce s-a numit în literatura de
specialitate, rezolvarea de probleme.
Dacă subiectul dispune de un grad înalt de structurare a problemelor sale de viaţă şi educaţionale,
ca şi soluţiile proprii posibile el are nevoie de o directivitate redusă, de o orientare în luarea celei mai
bune decizii.
Dacă problema şi soluţia îi sunt mai puţin structurate subiectul are nevoie de o sfătuire sau de o
orientare mai directivă.

IV. OBIECTIVELE CONSILIERII
Deşi poate părea o înlănţuire de întâlniri şi discuţii între un specialist (consilierul) şi o persoană
normală dar cu anumite probleme de viaţă, consilierea este un proces cu obiective, conţinut şi o strategie
organizată.
În ceea ce priveşte obiectivele consilierii educaţionale ele pot fi diferenţiate după criterii
pedagogice în:
 obiective generale;
 obiective medii;
 obiective particular-operaţionale.
Obiectivele generale:
- susţinerea şi dezvoltarea capacităţilor de adaptare-integrare a persoanelor care solicită consilierea.
F.P. Robinson recomandă în acest sens consilierea persoanelor care doresc să atingă un nivel superior de
viaţă, să depăşească anumite „obstacole” sau să construiască „strategii personale” de viaţă.
Obiectivele generale ale consilierii educaţionale vizează subiecţi educaţionali care vor să-şi edifice o
evoluţie educaţională de succes, o carieră profesională.
Obiectivele medii:
- se referă la prevenirea dezadaptării şi a izolării persoanelor care se adresează consilierului.
- sunt specifice etapelor de maturizare a personalităţii (pubertate, adolescenţă) vizând dobândirea şi
valorificarea propriei independenţe (tinereţe) cu scopul integrării personale şi profesionale (adulţii).
Obiectivele particular–operaţionale
- acţionale, comportamentale şi se focalizează pe rezolvarea problemelor de viaţă şi educaţionale
manifestate şi acuzate de către subiectul educaţional.
Pentru a fi în mod real operaţionale este util să obiectivele clasificăm potrivit în :
obiective cognitive;
obiective afective;
obiective psiho-motorii;
obiective volitiv-caracteriale.
Obiectivele cognitive ale consilierii sunt :
- cunoaşterea de către subiectul educaţional a propriei personalităţi în relaţie cu situaţiile sale de
viaţă;
- cunoaşterea temperamentului, a înclinaţiilor, aptitudinilor, a dominanţelor caracteriale;
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cunoașterea celor mai specifice
modalităţi reactive ale persoanei raportată la
diferite
evenimente ale vieţii sale.
Aceste obiective sunt fundamentale pentru orientarea şcolară şi profesională pentru rezolvarea
conflictelor interpersonale în şcoală, familie, etc.
Obiectivele afective pot fi concretizate în :
- trăirea echilibrată a situaţiilor de viaţă educaţională atât ca intensitate afectivă cât şi ca valoare
predominant pozitivă a trăirilor;
- autenticitatea trăirilor subiectului educaţional, manifestarea acestor trăiri aşa cum sunt ele şi asumarea
lor;
- învăţarea modalităţii de a trăi „aici şi acum” în prezent a subiectului educaţional;
- deconflictualizarea internă ca bază pentru rezolvarea conflictelor interpersonale;
Obiectivele psiho-motorii,
de
conduită
şi
nu
numai de
comportament sunt:
- independenţa subiectului consiliat în raport cu evenimentele vieţii, reprezentată prin situaţia de a-şi fi
suficient sie însuşi sau de a nu depinde de mediul fizic, social sau educaţional;
- spontaneitatea ca modalitate de acţiune şi răspuns la evenimentele vieţii educaţionale trăite, opusă
atitudinii defensive sau agresive;
- eficienţa propriei activităţi, a rezultatelor acesteia, a conduitelor sale, a relaţiilor cu alţii;
Obiectivele volitiv – caracteriale pot fi conturate astfel :
- responsabilitatea în raport cu judecăţile şi acţiunile întreprinse dar şi în ceea ce priveşte angajamentele
asumate în relaţiile cu lumea externă, cu familia proprie, cu sarcinile educaţionale şi profesionale;
- antrenarea capacităţilor decizionale proprii faţă de propriile acţiuni şi interese în sensul că cea mai
bună decizie este cea personală dacă este argumentată;
- încrederea ca stare de suport moral, de încredere în sine, în propriile sale posibilităţi de garantare a
autorealizării de sine, independent în ce formă, coroborată cu încrederea în ceilalţi;
- automotivarea, identificarea şi dezvoltarea acelei constelaţii motivaţionale generatoare de energie
şi succes;
Obiectivele consilierii educaţionale nu acţionează izolat ci în interacţiune, stimulându-se şi
dezvoltându-se reciproc. Punerea lor în acţiune presupune antrenarea întregii personalităţi în relaţia ei
specifică cu mediul socio-uman semnificativ, cu mediul educaţional.
Realizarea acestor obiective elaborate în procesul de consiliere prin colaborarea dintre consilier şi
subiectul educaţional constituie garanţia unei stări de sănătate mintală optimă, a unui comportament
eficient, a unei integrări pozitive, concordante cu realitatea. Rezultatele vor fi reprezentate prin
performanţele înregistrate de persoanele formate şi avizate în ceea ce priveşte „modul de a fi” şi de a
acţiona în lume, în relaţiile interpersonale.
-

V. STRATEGIA CONSILIERII
Consecinţele procesului de consiliere depind de interacţiunea flexibilă şi creativă între obiectivele
, strategia construită de comun acord şi partenerii acestui proces. Consiliatul trebuie orientat în direcţia
elaborării soluţiilor legate de viaţa personală, în mod independent, evitându-se formarea unei stări de
dependenţă faţă de consilier. Realizarea obiectivelor operaţionale de depăşire a „obstacolelor” curente ale
vieţii de către consiliat face posibilă realizarea obiectivelor de nivel mediu şi superior.
Pregătirea persoanei pentru viaţă, formarea atitudinilor sale, dezvoltarea capacităţii de evitare
a pericolelor, a „situaţiilor limită” conduc la o mai bună sănătate mintală, la creşterea echilibrului său
psihic, la o mai bună adaptare – integrare a sa.
COOPERAREA
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Cooperarea este modalitatea de a studia cu eficienţă sporită o temă complexă, teoretică sau
practică, în echipă sau în grup, îmbinând particularităţile individuale ale membrilor grupului cu
cele colective, sintetice ale grupului.
Dinamică proprie de desfăşurare:
- stabilirea conţinutului activităţii:
- tema ( de exemplu fumatul);
- obiective;
- acţiuni.
- împărţirea sarcinilor pe echipe şi în cadrul fiecărei echipe;
- discutarea rezultatelor obţinute în fiecare echipă în parte;
- discutarea rezultatelor obţinute la nivelul întregii clase între echipe;
- verificarea experimentală a concluziilor dacă este cazul.
Metoda cooperării în procesul consilierii presupune formarea la elevi a deprinderii de a se organiza
pe echipe, de a-şi alege coordonatorii, de a identifica obiectivele activităţii respective, de a elabora soluţii
în grup şi de a le aplica.
PROBLEMATIZAREA
Aceasta este una dintre cele mai adecvate metode ale procesului de consiliere. Această metodă
face parte din categoria metodelor pedagogice activ-participative, de predare-învăţare- evaluare prin care
subiectul educaţional este situat de către profesori în mod intenţionat într-un spaţiu didactic conflictual
cu scopul rezolvării unor probleme educaţionale.
Problema nu este creată de consilier, ci există, fiind a clientului care din proprie iniţiativă în cel
mai bun caz se adresează consilierului pentru rezolvare.
Caracterul activ-participativ al problematizării este crescut în procesul consilierii datorită
iniţiativei clientului. Consilierul împreună cu clientul său are rolul de a formula problema, de a o calibra,
de a elabora strategia rezolvării ei şi de a susţine aplicarea soluţiei optime.
PSIHODRAMA:
Psihodrama este una dintre cele mai complexe metode de exploatare a funcţiilor compensatorii
ale rolului şi ale jocului de rol. Constă în analiza rolurilor, în reconstituirea istoriei acestora, a
conflictelor dintre roluri, între sine şi rolul social, în special când acest rol social reprimă sinele. Dinamica
rolurilor constituie o formă de decondiţionare, de reînvăţare a rolurilor integratoare socializante.
Are 3 mari obiective:
1. cunoaşterea pe cale dramaturgică a structurilor conflictuale;
2. catharsis-ul (eliberarea de conflict);
3. învăţarea de roluri mobile prin deblocarea
mecanismului de „îngheţare” a rolurilor
În procesul de consiliere psihodrama se poate adapta situaţiilor concrete de natură educaţională.
Astfel, echipa de terapeuţi poate fi alcătuită din: psiholog sau consilier, asistent (profesor) şi elev după
principiul triadei tată, mamă, copil; grupul de terapie, un grup de colegi, de exemplu cu aceleaşi
probleme de învăţare sau relaţionale nu-şi va propune vindecarea, ci identificarea unei soluţii comune şi
aplicarea ei eficientă;
Structura procesului se desfăşoară în mai multe secvenţe:
- secvenţa 1: se raportează la viaţa curentă a grupului (clasă) din care pot fi selectate temele şi modul
de participare a membrilor;
- secvenţa 2: se referă la punerea în mişcare a grupului, alegerea prin adeziunea grupului a
protagonistului (actorul principal) descrierea situaţiei, prezentarea personajelor, alegerea unor
alte euri ale actorului principal;
- secvenţa 3: Instrumentul de punere în valoare a conflictului este rolul. Acesta poate reflecta
situaţia reală, complementară, trecută, prezentă sau viitoare a protagonistului.
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Modurile de comunicare sunt: verbal, non-verbal, mixt. Prin intermediul rolurilor se ajunge la
acţiune. Jocul dramatic constă în monologul protagonistului, în dialogul acestuia cu eurile sale, în
conversaţia sa cu consilierul.
Una dintre cele mai cunoscute modalităţi ale jocului de rol este „tehnica scaunului gol”. Acesta se
foloseşte de exemplu în cazul unei relaţii tensionate între elev şi unul dintre părinţii săi. Se aşază elevul
în faţa unui scaun gol şi este stimulat să îşi imagineze că în acest scaun se află tatăl sau mama sa cu care
este în conflict. Elevul este încurajat să transmită acestui personaj întregul mesaj pe care nu l-a putut
manifesta în relaţia sa reală cu acesta. În acest fel se realizează un efect de exteriorizare, conştientizare şi
clarificare a conflictului respectiv. Jocul de rol poate continua şi cu schimbarea locului subiectului
educaţional. El este îndemnat să se aşeze în scaunul gol, în locul părintelui „incriminat” şi să se manifeste
„ca şi cum” ar fi acesta. Prin acest exerciţiu de schimbare a locului, se antrenează empatia elevului,
capacitatea sa de „a vedea” problema şi din punctul de vedere al părinţilor.
În acest fel problema se calibrează, îşi dobândeşte dimensiune reală, putându-se ajunge la descoperirea
soluţiei şi la rezolvarea ei.

VI. METODE DE CONSILIERE DE GRUP
DEZBATEREA ÎN GRUPURI SAU PERECHI;
STUDIUL DE CAZ este „o modalitate de a analiză o situaţie specifică, particulară, reală sau ipotetică,
modelată sau simulată, care există sau poate fi imaginată
ELABORAREA DE PROIECTE;
ELABORAREA DE PORTOFOLII.

VII. ETAPELE CONSILIERII
În procesul consilierii este pusă în acţiune înlănţuirea firească între: întrebare – răspuns – explicare
– acceptare – interiorizare – decizie – exteriorizarea acţiunii.
Etape:
- întâlnirea;
- clarificarea problemei (identificarea problemei, formularea, definirea şi calibrarea);
- reflectarea;
- confruntarea sau rezolvarea problemei.
1. ÎNTÂLNIREA
- 11ducational deoarece de reuşita acesteia depinde continuarea relaţiei consilier-client sau întreruperea
acesteia (relaxată, plăcută, deschisă, stimulativă, pozitivă, 11ducat).
SCOP: crearea unei „11ducationa” diferite faţă de încărcătura psihologică anterioară a clientului.
Subiectul trebuie: să se simtă liber; să spună sau să nu spună ceva anume sau ceva important; să se
manifeste sau să nu se manifeste; să întrebe sau să nu întrebe; să răspundă sau să nu răspundă.
Clientul împovărat de problematica sa nerezolvată se adresează consilierului într-o stare de: confuzie,
ambivalenţă afectivă, „ceaţă psihologică”, neîncredere, 11ducationa psihic, nemulţumire, etc.
Rezultate concrete: datele principale ale clientului; nume, prenume, vârsta, clasa; familia; prieteni;
rezultate la învăţătură; experienţe semnificative pentru client.
Condiţia esenţială pentru prima şedinţă este aceea ca subiectul 11ducational să nu se simtă anchetat ca la
poliţie. Şedinţa se încheie după 45 -50 min., când consilierul simte că a „ancorat” subiectul 11ducational,
putând fi sigur că acesta va reveni.
2. CLARIFICAREA - nu se realizează deodată, printr-o discuţie raţională şi liniară între cei doi
parteneri ai consilierii sau în grupul de consiliere.
Subetape:
identificarea problemei;
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formularea ei;
stabilirea cauzelor problemei;
descrierea consecinţelor prezente şi viitoare ale problemei;
explicarea relaţiei specifice problemă-client-mediu.
Identificarea problemei este faza în care clientul cu ajutorul consilierului „descoperă” problema
sau „diferenţa între starea curentă şi starea dorită, diferenţă care nu poate fi depăşită spontan de către
client.” În procesul „descoperirii” problemei sunt identificate împreună şi obstacolele care stau în calea
rezolvării problemei: absenţa informaţiilor, aşteptări nerealiste, condiţii fizice, sociale, etc.
Problemele:
În funcţie de gradul lor de definire au fost clasificate în :
-probleme bine definite (de exemplu „ Aş dori să merg mai des la discotecă dar nu mă lasă părinţii”);
-probleme slab definite (de exemplu „Aş vrea să fiu liber toată viaţa”).
după gradul lor de specificitate problemele au fost clasificate în:
-probleme generale (de exemplu „mereu am nevoie de haine noi” );
- probleme specifice de exemplu „mama nu mă lasă să-mi cumpăr o rochie nouă” ).
după criteriul importanţei problemele pot fi:
-probleme minore (de exemplu „am întârziat la o întâlnire” );
-probleme majore (de exemplu „am întârziat la cea mai importantă întâlnire din viaţa mea” )
Nu este suficientă identificarea
problemei, ci şi formularea, definirea şi calibrarea acesteia.
În această subetapă se formulează datele problemei:
- cele de intrare (starea dată),
- cele de ieşire (starea dorită),
- cele de transformare (cum să facem pentru ca starea dată să fie transformată în starea dorită).
Pentru ca datele de transformare să poată fi formulate este necesară parcurgerea fazelor următoare:
-stabilirea cauzelor problemei;
-descrierea consecinţelor prezente şi viitoare ale problemei;
-explicitarea relaţiei specifice problemă-client-mediu.
Fiecare dintre aceste subetape poate constitui obiectivul unei şedinţe de consiliere. Dacă problema
este generală ea poate constitui obiectul consilierii în cadrul orelor de consiliere. În cadrul orelor de
consiliere se pot dezvolta atitudinile pozitive faţă de problemă, se pot dezvolta şi învăţa modele generale
de rezolvare a problemelor, se pot exersa abilităţile de rezolvare a problemelor.
3.
REFLECTAREA
Psihoterapia şi consilierea folosesc procedeul „oglinzii” sau al reflectării prin care subiectul
se proiectează în persoana psihoterapeutului sau al consilierului ca într-o oglindă.
- constă în exprimarea de către consilier a stărilor cognitive şi afective ale subiectului educaţional, în
cuvinte, într-un limbaj comun, pentru a-l ajuta să conştientizeze şi să-şi „calibreze” stările: de exemplu
„Se pare că te simţi…”, „Cu alte cuvinte te simţi…”, „Ceea ce simţi tu cu adevărat este..”.
- are atât o componentă cognitivă cât şi una afectivă.
- îndeplineşte atât funcţii cognitive, de cunoaştere, înţelegere şi calibrare a problemei de către consilier
cât şi funcţii afective de catharsis, conştientizare şi mobilizare afectivă pentru rezolvarea problemei de
către subiect.
- reprezintă mecanismul psihologic prin care comunicarea se realizează în ambele sensuri, mecanismul
de eficientizare a fenomenului empatic.
Empatia consilierului, capacitatea sa de a se situa în locul clientului, de a se comporta „ca şi cum”
devin operaţionale prin antrenarea mecanismului de reflectare.
4.
CONFRUNTAREA SAU REZOLVAREA PROBLEMEI Poate fi cea mai dificilă etapă din
procesul consilierii deoarece acum se desfăşoară o adevărată „bătălie” între impulsuri, credinţe, motive,
atitudini, idei vechi şi noi.
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De exemplu:
- „Până acum am crezut că părerea părinţilor este cea mai importantă, dar…”.
- „numai notele maxime erau cele care mă interesau, dar …”
„deşi până acum nu am avut încredere în mine…”.
Gândirea divergentă, alternativă, euristică, schimbarea cadrului de referinţă, asumarea
responsabilităţii reprezintă mecanisme cognitive, afective şi volitive active în etapa de confruntare şi de
rezolvare a problemei.
Procesul rezolutiv de rezolvare a problemelor are două componente: atitudinile faţă de problemă
şi abilităţile rezolutive (Proctor, 1995) care se formează printr-un proces de învăţare socială.
Bedell şi Lennox9 (1997) identifică 7 principii ale rezolvării de probleme:
•
Problemele sunt naturale!
- „numai mie putea să mi se întâmple aşa ceva…”;
-„niciodată nu am crezut că poate să mi se întâmple aşa ceva…….”;
- ,,mereu am probleme……..”.
•
Majoritatea problemelor pot fi rezolvate!
Asumarea responsabilităţii pentru probleme;
Defineşte problema înainte de a acţiona;
Rezolvarea de probleme înseamnă să stabileşti ceea ce poţi să faci şi nu ceea ce nu poţi face.
Soluţiile trebuie selecţionate în funcţie de abilităţile şi cunoştinţele personale;
Rezolvarea problemelor presupune respectarea drepturilor personale ale celorlalte personale;
 Majoritatea problemelor pot fi rezolvate!
Blocaje specifice gândirii negative care împiedică procesul de rezolvare a problemelor:
- atitudini negative anticipative „nu pot rezolva această problemă”,
- suprageneralizarea „niciodată nu voi putea fi ca…”,
- radicalizarea sau a vedea totul fie în alb fie în negru: „Asta e! Am dat peste cap tot regimul…” .
Aşa cum apariţia problemelor este firească şi rezolvarea acestora este firească. De altfel fiecare
„problemă” conţine în ea însăşi rezolvarea ei.
Numai încercând să rezolvi problemele le poţi rezolva, în acest proces se dezvoltă sentimentul de
competenţă, de autoeficienţă şi de încredere în sine.
 Asumarea responsabilităţii pentru probleme!
Consilierea scoate în evidenţă specificul ei şi prin faptul că orientează subiectul mai mult decât
psihoterapia spre asumarea responsabilităţii pentru problemele proprii şi pentru rezolvarea acestora.
Cu atât mai mult cu cât consilierea este de natură educaţională, se adresează subiecţilor în formare,
iar asumarea responsabilităţii reprezintă unul dintre cele mai eficiente mecanisme de maturizare şi
dezvoltare a persoanei.
 Defineşte problema înainte de a o rezolva!
Există tendinţa la subiecţii educaţionali „cu probleme” fie de a se „bloca” datorită stresului creat de
problemă fie de a acţiona pripit.
În procesul consilierii este eficient să nu ne grăbim la rezolvarea problemelor, atât pentru consilierul
în formare cât şi pentru clientul său. Consilierul începător nu trebuie să-i demonstreze clientului său că
el deţine soluţia problemei.
Mai eficient este ca acel care se antrenează în activitatea de consiliere să înveţe să asculte clientul, să
comunice cu acesta, să-i adreseze întrebări stimulative şi să descopere împreună cu acesta soluţia.
 Rezolvarea de probleme înseamnă să stabileşti ceea ce poţi să faci şi nu ceea ce nu poţi face!
Subiectul educaţional poate fi învăţat în procesul de consiliere să se autocunoască: ce temperament
are şi prin ce se manifestă el în conduită, ce abilităţi şi-a dezvoltat şi cu ce rezultate s-au finalizat acestea,
spre ce domenii de activitate este mai eficient să te orientezi cu aceste disponibilităţi.
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Stabilirea scopului, a obiectivelor activităţii sale se poate antrena în funcţie de aceste calităţi ale
subiectului educaţional şi nu de lipsurile sale.
 Soluţiile selecţionate în funcţie de abilităţile şi cunoştinţele personale!
Selectarea unor soluţii care depăşesc abilităţile personale ale elevilor pot duce la eşecul rezolvării
acestor probleme şi la scăderea sentimentului de competenţă. Subiecţii educaţionali sunt orientaţi de
consilier pentru a învăţa să reducă distanţa între posibilităţi şi aşteptări şi să aleagă cele mai eficiente
soluţii.
 Rezolvarea problemelor presupune respectare drepturilor proprii şi a celorlalte persoane!
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copiilor, 1989 prevede:
- Orice copil are dreptul la dezvoltare fizică şi psihică armonioasă.
- Orice copil are dreptul de a-şi exprima opiniile în toate chestiunile care îl privesc.
- Orice copil are dreptul de a fi protejat împotriva violenţei fizice şi psihice şi împotriva oricărei forme de
maltratare.
- Orice copil are dreptul la educaţie: educaţia trebuie să pregătească copilul pentru viaţă, să îi dezvolte
respectul pentru drepturile omului, să îl formeze în spiritul înţelegerii şi toleranţei.
- Orice copil are dreptul la protecţia împotriva folosirii drogurilor.
- Orice copil are dreptul la protecţia împotriva exploatării sexuale, a abuzului sexual, împotriva prostituţiei
şi a pornografiei.
- Nici un copil nu trebuie supus unor tratamente crude sau degradante.
- Orice copil care a fost supus abuzului fizic şi psihic are dreptul la refacere fizică şi psihică şi la
reintegrare socială.
5.
INTERPRETAREA PROFUNDĂ - căutarea „motivelor” şi a „mobilurilor” din inconştientul
clientului care au determinat ca circumstanţele vieţii acestuia să aibă caracterul de „situaţii critice” cărora
trebuie să le facă faţă.
În această privinţă – consideră C. Enăchescu – consilierea se apropie mult de psihoterapie dar ea
este orientată mai cu seamă în sensul instituirii unor măsuri de protecţie psihologică , de evitare a unor
situaţii critice de viaţă în raport cu posibilităţile persoanei dar şi cu conţinutul pulsional al inconştientului
acestuia.
Prin mecanismele psihologice pe care le pune în acţiune consilierea se apropie mult de relaţia
psihoterapeutică. Aceste mecanisme sunt:
- transferul proiectiv de la client la consilier prin intermediul „problemei” sau întrebării;
- transferul explicativ de la consilier la client;
- interiorizarea explicaţiei;
- elaborarea deciziei de către consiliat;
- re-proiectarea deciziei în exterior sau exteriorizarea ei.
VIII. INTERESELE
Holbach susţinea că „interesul este unicul mobil al acţiunilor omeneşti.”
Helvetius acorda interesului un sens extensiv definindu-l ca tot „ceea ce ne face plăcere” şi
ne poate feri de suferinţă.
Ed. Claparède îl consideră „factorul care ajustează, care acomodează mediul la necesităţile
subiectului”.
J. Dewey definește interesul ca pe o „ forţă emoţională în acţiune” (P.P.Neveanu, 1978)
STRUDCTURA INTERESELOR
 energetică,
 afectivă,
 acţională
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 cognitiv-instrumentală
(Berlyne, Harlow, A.Leontiev, P.Golu).
Interesele au o anumită evoluţie, se formează şi se dezvoltă în procesul educaţional (familie,
şcoală, societate).
FUNCȚIILE INTERESELOR:
 de selecţie a valorilor;
 de valorificare a potenţialului persoanei;
 de restrângere tematică a câmpului de acţiune;
 de mobilizare şi susţinere a efortului în activitate.
În mod normal interesul este condiţionat de fondul aptitudinal şi informaţional al persoanei, de
experienţa acesteia, de caracteristicile sale afective, de atitudini, de vârstă.
Rolul şcolii este de a identifica şi dezvolta interese reale în unitate cu aptitudinile, înlăturându-se astfel
falsele vocaţii, dar şi în unitate cu cerinţele sociale.
Interesul şcolar autentic este intrinsec dacă se manifestă pentru un anumit domeniu de activitate şi nu
pentru notă, pentru părinţi sau în funcţie de alte criterii exterioare tipului de activitate respectiv.
CLASIFICAREA INTERESELOR:
a.Interese intelectuale:
- de cunoaştere ştiinţifică
- interese estetice
b.Interese practice:
- interese tehnice
- interese casnic-gospodăreşti
- interese practico-agricole
- interese sportive
c.Interese sociale:
- interese politice
- interese umane
- interese mondene.
-

METODE DE INVESTIGARE A INTERESELOR:
ANALIZA CONDUITEI (prioritatea, persistenţa, intensitatea, satisfacţia, necesitatea)
Analiza conduitei ca metodă de investigaţie psihologică se poate realiza prin procedee ca:
o analiza activităţii şcolare;
o analiza timpului liber;
o analiza atitudinilor faţă de anumite valori;
o analiza realizărilor şi a dezideratelor de viaţă.
Alte metode de investigaţie a intereselor sunt: convorbirea, ancheta, anamneza.
În laborator, în investigaţia intereselor se folosesc două categorii de instrumente: chestionarele şi testele
de alegere.
TESTUL DE INTERESE HOLLAND Pentru orice tip de personalitate, ocupaţia care conţine
caracteristici similare tipului respectiv îi oferă individului o satisfacţie mare, deoarece oamenii caută
medii profesionale şi ocupaţii care să le permită să-şi exercite deprinderile şi aptitudinile, să-şi exprime
opiniile şi valorile.
Holland a surprins sase tipuri de personalitate, adiacente unor seturi de profesii: realist (motor),
investigativ (intelectual), artistic (estetic), social (de susţinere), întreprinzător (persuasiv) sau
convenţional (conformist).
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Testul Holland este un test standard vă poate ajuta să vedeţi în care dintre cele 6 tipuri de
personalitate vă încadrați. Este necesar să răspundeţi la 120 de întrebări, care încep cu „Ţi-ar plăcea să…?”
o Realist: aptitudini mecanice si atletice
Caracteristici: Supus, Franc Sincer, Incapatanat, Materialist, Modest, Natural, Perseverent, Practic ,Timid,
Cumpatat
Posibile profesii: inginer mecanic, optician, poliţist, constructor, arheolog, tâmplar, tehnician dentar,
bijutier, electrician, instalator.
TIPUL REALIST (R) se caracterizează prin tendinţa de a se îndrepta spre acele activităţi care presupun
manipularea obiectelor şi instrumentelor. Poseda aptitudini manuale, mecanice sau tehnice şi este
satisfăcut de acele medii profesionale care necesită un nivel optim de dezvoltare a acestor aptitudini.
o Investigativ: aptitudini matematice si stiintifice
Caracteristici: Analitic, Precaut, Complex, Critic, Curios, Independent ,Intelectual, Introvertit, Metodic,
Modest Meticulos, Rational, Rezervat
Posibile profesii: informatician, economist, consultant management, chimist, biolog, fizician, antropolog,
farmacist, psiholog, inginer de system, geograf, geolog
TIPUL INVESTIGATIV (I) se distinge prin apetit deosebit pentru cercetare, investigare sub diverse
forme şi în cele mai diferite domenii ( biologic, fizic, social, cultural). Are de obicei abilităţi matematice
şi ştiinţifice şi preferă să lucreze singur pentru rezolvarea de probleme.
o Artistic: aptitudini artistice
Caracteristici: Intuitiv, Nonconformist, Emotional, Expresiv, Imaginativ, Complicat, Dezordonat,
Idealist, uneori Impulsiv, Independent, Introspectiv, Deschis, Original
Posibile profesii: actor, architect, fotograf, profesor de teatru, dans, designer în publicitate, designer de
modă, designer de interioare, editor, journalist.
TIPUL ARTISTIC (A) manifestă atracţie spre activităţile mai puţin structurate, care presupun o rezolvare
creativă şi oferă posibilitatea de autoexpresie. Persoanele artistice sunt înzestrate cu abilităţi artistice şi
imaginaţie.
o Întreprizător: (ANTREPRENOR) : aptitudini de comunicare si conducere
Caracteristici: Aventurier Agreabil, Ambitios, Dominant, Energic, Extrovertit, Impulsiv, Optimist,
Hedonist, Popular, Increzator in propriile forte, Sociabil
Posibile profesii: manager, publicitate, avocat, procurer, relaţii cu publicul, agent de asigurări, journalist,
agent de turism.
TIPUL ÎNTREPRINZĂTOR (E) preferă să lucreze în ecfhipă, însă în primul rând cu scopul de a conduce,
a ocupa rolul de lider. Evită activităţile ştiinţifice sau domeniile care implică o muncă dificilă. Are abilităţi
oratorice şi manageriale.
o Social: aptitudini de intelegere si rezolvare a situatiilor de viata
Caracteristici: Convingator, Cooperant, Prietenos, Generos, Util, Idealist, Amabil, Rabdator, Responsabil,
Sociabil, Comunicativ, Intelegator, Cu tact, Prietenos
Posibile profesii: professor, psiholog, asistent medical, medic, asistent social, logoped, mass-media,
poliţist.
TIPUL SOCIAL(S) este interesat de activităţi care implica relaţionare interpersonală. Preferă sa ajute
oamenii să-şi rezolve problemele sau să-i înveţe diverse lucruri, decât să realizeze activităţi care necesită
manipularea unor unelte sau maşini.
o Convenţional: abilitati matematice si functionaresti, un bun executant
Caracteristici: Conformist, Constiincios, Atent, Eficient, Tenace, Practic Inhibat, Ascultator, Comun,
Econom, Lipsit de Imaginatie
Posibile profesii: contabil, casier, analist financiar, secretară, bibliotecar, operator telefonie, operator
calculator, asistent administrative
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TIPUL CONVENŢIONAL (C ) se îndreaptă spre activităţi care se caracterizează prin manipulare
sistematică şi ordonată a unor obiecte într-un cadru definit. Are abilităţi secretariale şi matematice ceea
ce îl face potrivit pentru activităţi administrative. Reuşeşte să se adapteze cu dificultate la situaţiile cu
grad ridicat de ambiguitate şi care nu au descrise cerinţe clare.
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