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largă, etalonate şi validate sunt instrumente utile pentru procesul consilierii –Neculau, 
A.,,2001. 

De asemenea consilierul educaţional poate să elaboreze fişe de lucru, liste cu 
probleme, liste cu soluţii care reflectă problematica educaţională din şcoala unde lucrează. 
Aceasta nu înseamnă că în procesul consilierii, consilierul va prelua mecanic problema x 
şi soluţia din listele elaborate anterior. 

Procesul consilierii rămâne unul euristic de descoperire a „problemei educaţionale‖ 
şi de elaborare a strategiei specifice de rezolvare a acesteia împreună cu clientul. 

 
 
Realizarea de colaje şi postere 
 
Reprezintă o tehnică de antrenare a subiecţilor educaţionali în activitatea de 

căutare de informaţii, sinteza acestora, prezentarea lor într-o formă plăcută şi atractivă 
pentru diferite teme cum ar fi: 

- meseria sau profesia mea! 
- cum să fii eficient în alegerea celei mai potrivite şcoli? 
- adolescenţa: calităţi şi defecte. 

Fiecărui elev i se poate solicita să elaboreze un colaj sau un poster - după ce învaţă 
cum se realizează - pentru o temă care îl preocupă în mod deosebit. În felul acesta este 
stimulat să devină personajul principal al procesului de consiliere, accentul deplasându-se 
de pe consilier pe subiectul educaţional. 

                                 Procedee 

Procedeul cel mai folosit în consiliere care poate fi denumit şi procedeul de fond cel 
care asigură am putea spune „fondul muzical „al consilierii este ascultarea activă. Aceasta 
prin antrenament se poate dezvolta devenind una dintre abilităţile fundamentale ale 
consilierului, cea care oferă suportul unei bune comunicări având componente verbale, 
non-verbale şi paraverbale. 
 
               Reflexia reprezintă procedeul predominant în etapa Reflectării (vezi 
Reflectarea). 
Argumentarea reprezintă un procedeu esenţial în procesul consilierii care ajută şi la 
realizarea celorlalte metode de consilire: problemetizarea, brainstormingul,  cooperarea. 
Eficienţa argumentării se realizează prin: 

- cunoaşterea şi calibrarea corectă a „problemei‖; 
- identificarea unor dovezi clare şi concrete pentru susţinerea raţionamentului 
respectiv; 

- coordonarea gândirii subiectului educaţional spre argumentele raţionale, simple, 
viabile; 

- argumentele folosite să realizeze legătura dintre lumea internă şi mediul 
problematic al subiectului educaţional (vezi asemănarea cu terapia cognitivă); 

 Desenul este una dintre cele mai folosite modalităţi de proiecţie a personalităţii în 
procesul consilierii educaţionale, de exemplu subiectului i se cere să redea printr-un desen 
starea afectivă de la: examen, întâlnirea cu un prieten, discuţia cu părinţii săi. 

Pentru elevii mai mici testul familiei cu toţi membrii săi poate să pună în evidenţă 
prin desen relaţiile dintre aceştia. 



   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente Structurale 

2007-2013 
 OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

„GHEORGHE ASACHI” DIN 
IAŞI 

 

 

 199 

Lista de probleme  
Profesorul diriginte, profesorul consilier sau oricare alt profesor care constată într-o 
anumită modalitate la orele de clasă sau în afara acestora probleme educaţionale poate 
să solicite subiecţilor educaţionali elaborarea unei liste de probleme ale acestora. Lista de 
probleme conţine dificultăţile educaţionale proprii subiecţilor educaţionali, iar ordinea în 
care acestea sunt aşezate poate să pună în evidenţă ierarhia acestor probleme. 
Constatarea ierarhiei de probleme este o primă etapă în gestionarea procesului de 
rezolvare a problemelor.  

Lista de soluţii 
La începutul discuţiei despre consilierea educaţională făceam precizarea potrivit 

căreia consilierul nu vine de acasă cu o listă de soluţii general valabilă pentru problematica 
educaţională chiar dacă el este calificat pentru consiliere. Lista de soluţii poate fi folosită 
ca tehnica prin care consilierul coordonează clientul în elaborarea unei liste proprii de 
soluţii corespunzătoare listei sale de probleme. În acest fel se poate edifica o strategie 
comună definită de relaţia probleme-soluţii şi anticipată prin ceea ce s-a numit „contractul‖ 
consilier-client. 
Ascultarea activă se defineşte prin următoarele atitudini: 

- Consilierul are o atenţie „flotantă‖ (Freud) având un permanent contact vizual cu 
interlocutorul fără a-l fixa în mod insistent cu privirea;  

- Aşezarea consilierului este de obicei faţă în faţă cu clientul său, atitudinea 
consilierului fiind cea de „aşteptare interesată‖ a manifestărilor acestuia; 

- Consilierul se poate asigura că a înţeles ceea ce îi comunică interlocutorul său prin 
formule indirecte de genul: „ceea ce vrei tu să spui este …‖potrivit tehnicii‖ completare 
de propoziţii‖, ajutând subiectul să se exteriorizeze şi să îşi formuleze problema; 

- Consilierul poate apela la formule de genul „da‖, „înţeleg‖, „bine‖ pentru a sublinia 
permanent legătura de comunicare cu subiectul şi pentru a pune în evidenţă gradul 
de înţelegere a problemei;  

- Pentru ca ascultarea activă să fie autentică consilierul trebuie să-şi calibreze starea 
afectivă în funcţie de cea a consiliatului său. Tonul vocii sale, mimica şi gestica 
trebuie să fie în acord cu starea afectivă a clientului său; 

- Limbajul verbal folosit este bine să nu fie evaluativ în termeni de bine şi rău, 
acceptabil sau inacceptabil, potrivit sau nepotrivit, interesant sau neinteresant. 
Limbajul consilierului trebuie să fie în limita posibilităţilor neutre, reflectând 
disponibilitatea consilierului de a recepţiona mesajul complet, transmis de subiect. 

Empatia ca procedeu de realizare şi de îmbunătăţire a capacităţii empatice a consilierului 
constă în: 

- oferirea de răspunsuri scurte, clare, accesibile clienţilor; 
- focalizarea atenţiei pe mesajele transmise de subiecţii educaţionali; 
- evitarea răspunsurilor de tip clişeu de tipul „Şi alţii au întâmpinat situaţia asta……‖; 
- utilizarea unei voci potrivite; 
- aplicarea tuturor modalităţilor empatice de situare mentală în locul subiectului 
educaţional cu probleme de consiliere (vezi Solomon Marcus). 

Acceptarea necondiţionată de tip rogersian care poate fi considerată procedeu deoarece 
formularea întrebărilor în procesul de consiliere se realizează prin mecanismele acţionale 
ale acesteia. Acceptarea necondiţionată: 

- nu este aprobare necondiţionată sau nejustificată; 
- nu înseamnă supraestimare sau subestimare; 
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- nu identifică subiectul educaţional cu propriul copil. 
Acceptarea necondiţionată este atitudinea de a percepe realitatea aşa cum este. 

„Noi nu acţionăm asupra realităţii obiective aşa cum ar trebui să fie ea ci asupra realităţii 
subiective asupra modului de gândire, credinţelor şi comportamentului clientului‖ susţine 
Paul Watzlawik. Propoziţii ca: 

- „nu ar trebui să simţi aşa……‖; 
- „băieţii nu trebuie să plângă……‖; 
- „fetele nu se poartă niciodată aşa……‖; 
- „ aici greşeşti cu siguranţă……‖; 
- „ ceea ce ai tu nevoie……‖; 
- „ te voi aprecia numai dacă vei lua note mari……‖; 
- „hai să uităm asta……‖; 
- „ai dreptate 100%……‖ (A. Băban, 2001); 

exprimă atitudini de evaluare, învinovăţire, etichetare, interpretare, comandă, laudă 
care reflectă de fapt non-acceptarea. 
Congruenţa se referă la concordanţa dintre structura psihologică internă: „gândurile, 
convingerile şi valorile personale ale consilierului şi comportamentul său‖. Acesta 
defineşte autenticitatea persoanei. În consiliere procedeul de punere în practică a 
congruenţei consilierului este exprimarea printr-un limbaj verbal şi non-verbal în unitate cu 
gândirea şi trăirea sinceră. Lipsa acordului între limbajul interior şi cel exterior între 
limbajul verbal şi cel non-verbal conduce la inautenticitate la pierderea încrederii de către 
consilier în relaţia sa cu clientul. 
Parafrazarea este procedeul de reformulare a mesajului transmis de client cu scopul 
clarificării aspectelor esenţiale ale acestuia şi al evitării interpretării subiectiv-proiective de 
către consilier. 

Parafrazarea se realizează prin utilizarea unor fraze neterminate de tipul: „ceea ce 
spui tu de referă la …‖, „cu alte cuvinte…‖. Ca şi în psihoterapie, în consiliere este esenţial 
ca parafrazarea să nu utilizeze alte cuvinte sau informaţii decât cele oferite de subiectul 
educaţional pentru ca interpretarea mesajului să nu reflecte personalitatea consilierului ci 
pe cea a consiliatului. 

Pentru ca acest procedeu să fie eficient este necesară: 
- stimularea clientului să definească şi să redefinească „problema‖ care face obiectul 
consilierii. De exemplu :‖problema ta este…‖, „ceea ce te deranjează este…‖; 

- consilierul să nu supraaprecieze (de exemplu: este foarte grav…) dar nici să nu 
subaprecieze (de exemplu: nu este foarte important…) ceea ce îi comunică subiectul; 

- atitudinile ironice, exprimările sarcastice, batjocora la adresa subiecţilor educaţionali 
sunt contraproductive (exemplu: ―ce prostie!‖, ―cum ai putut face aşa ceva?‖); 

- în relaţia de comunicare cu clientul consilierul să fie conştient că problema trebuie 
permanent „calibrată‖ până când este acceptată de ambele părţi dimensiunea 
acesteia; 

- comportamentul non-verbal al consilierului să comunice acceptarea clientului de 
către acesta şi să întărească aspectele esenţiale ale problemei. 

Sumarizarea reprezintă un procedeu de a realiza din când în când o concluzionare 
relativă cu scopul clarificării etapei în care a ajuns consilierea şi al stabilirii etapei 
următoare. Această modalitate de recapitulare a datelor problemei se realizează cu 
ajutorul subiectului educaţional şi cu limbajul folosit de acesta. 
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Feed-back-ul reprezintă un procedeu de creştere a eficienţei ca în orice activitate dar în 
procesul consilierii are un profil specific (A.Băban, 2001): 

- feed-back-ul de la consilier la subiect este pozitiv, stimulativ, constructiv, spre 
deosebire de cel didactic care poate fi şi de evaluare sau de cel juridic care este „de 
judecată‖; 

- feed-back-ul eficient este specific şi concret focalizat pe un comportament specific 
şi nu pe întreaga personalitate a subiectului; 

- feed-back-ul eficient este descriptiv şi nu evaluativ sau critic. Se recomandă 
evitarea etichetărilor, a cuvintelor „bine‖ sau „rău‖ sau a cuvintelor care derivă din 
acestea; 

- feed-back-ul eficient subliniază acele comportamente şi atitudini care pot fi 
schimbate şi evită focalizarea pe aspecte de personalitate sau pe situaţiile care nu 
pot fi schimbate; 

- feed-back-ul eficient este cel care este oferit de către consilier imediat şi nu după o 
perioadă de timp. 

Feed-back-ul se poate realiza prin toate formele comunicării verbală (descriptivă), 
non-verbală (mimică, privire, gestică aprobativă), paraverbală (îhî, pauză stimulativă 
în vorbire). 
 

 

 

ÎNTREBĂRI, EXERCIŢII, PROBLEMATIZĂRI 

 
VII. CUNOAŞTEREA COLECTIVULUI DE ELEVI. 

TEHNOLOGIA INTERVENŢIEI PSIHOSOCIALE ASUPRA COLECTIVULUI DE 
ELEVI 

 
VII.1. Obiectivele cunoaşterii clasei de elevi 

 
Context teoretic: 
Cunoaşterea colectivului de elevi vizează surprinderea acelor caracteristici 
ale colectivului de elevi prin care acesta se defineşte ca un tot, ca un sistem, 
cu autonomie dar şi ca un subsistem al  unui sistem mai cuprinzător – 
sistemul educaţional. Aceasta nu este scop în sine ci este mai degrabă un 

instrument pentru atingerea unor obiective mult mai cuprinzătoare a căror finalitate este 
eficentizarea activităţii didactice. I. Nicola, 1978 sintetizează următoarele obiective ale 
cunoaşterii colectivului de elevi: 
1. descrierea şi relevarea particularităţilor structurale ale clasei de elevi.  
2. cunoaşterea relaţiilor dintre liderii formali şi liderii informali,  
3. detectarea normelor, valorilor şi regulilor,  
4. identificare problemelor privind coeziunea colectivului de elevi,  
5. identificarea legităţilor colective. 
Aceste obiecitve completate cu elementele specifice clasificărilor pedagogiei moderne 
determină obiective specifice, fundament pentru lecţia de dirigenţie: obiectivele cognitive 
(analiză, sinteză, înţelegere, evaluare); obiective afectiv-motivaţionale, obiective psiho-
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motorii şi comportamentale, obiective volitiv-caracteriale, atitudinale, de formare şi 
dezvoltare a caracterului elevilor.  
I. Nicola arată că se pot dezvolta mai multe tipuri de relaţii care pot fi sintetizate astfel:  M 
– P – R, M – S – R, M – P – S – R unde M reprezintă mediul social, P, personalitatea, R 
răspunsul dat şi S sintalitatea (personalitatea de grup). 
 
 

Exerciţii: 
1. Sunteţi profesor diriginte/consilier la o clasă a IX-a. Formulaţi 5 obiective pe 
care vi le  propuneţi cu privire la cunoaşterea clasei d-voastră în aşa fel încât în 
clasa a XII-a  aceasta să devină una dintre cele mai bune clase din liceu! 
2. Identificaţi 5 efecte ale  cunoaşterii de către diriginte/consilier a  liderului 

informal? Descrieţi relaţiile  optime dintre liderul formal şi cel informal? Schiţaţi 2 modalităţi 
de acţiune a profesorului diriginte/consilier în ceea ce priveşte alegerea liderilor astfel încât 
relaţiile în colectiv să fie cele mai bune?  
3. Enunţaţi tipurile de lideri care se formează în interiorul clasei de elevi şi precizaţi care 
credeţi că este rolul lor în formarea grupului! 
4. Precizaţi căt mai multe  diferenţe şi asemănări dintre obiectivele unei lecţii de dirigenţie 
şi ale unei lecţii de de specialitate tehnică?  
5. Pornind de la experienţa pe care o aveţi în ceea ce priveşte comportamentul în interiorul 
clasei de elevi, precizaţi care sunt cele mai des întâlnite probleme? Identificaţi 5 modalităţi 
prin care ne ajută cunoaşterea acestora în eficientizarea activităţii specifice managerului 
educaţional? 
6. Daţi  3 exemple de legităţi colective specifice clasei de elevi şi explicaţi care credeţi că 
este modalitatea de influenţă a fiecăreia?  
7. Care dintre următoarele 3 formule consideraţi că  este cea mai adecvată cunoaşterii 
sintalităţii clasei de elevi ? 

a. M-P-R 
b. M-S-R 
c. M-P-S-R                                                  

 
            Explicaţi de ce! 

 
Problematizare: 
Cunoaşterea clasei de elevi este o componentă foarte importantă a dezvoltării 
unei bune relaţionări dintre profesor şi colectivul de elevi. În acelaşi timp unul 
dintre motivele principale ale nevoii de a cunoaşte clasa de elevi este dat de o 

îmbunătăţire a eficienţei educaţiei, iar acest lucru se poate face doar prin influenţarea în 
mod pozitiv a elevilor. Explicaţi dacă poate constitui manipularea un mecanism de 
eficientizare a activităţii didactice?  
 

Activităţi practice: 
1. Realizaţi un plan în care să includeţi o seamă de reguli, norme şi valori ce 
trebuie respectate, prin care să menţineţi unitatea grupului în cazul clasei de elevi 
la care sunteţi profesor consilier / diriginte! 

2. Realizaţi un plan pentru o activitate pe care o puteţi desfăşura în cadrul orei de 
dirigenţie,  în care să se regăsească obiectivele cognitive (analiză, sinteză, înţelegere, 
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evaluare), obiective afectiv-motivaţionale, obiective psihomotorii şi comportamentale, 
obiective volitiv-caracteriale, atitudinale, de formare şi dezvoltare a caracterului elevilor. 
 

Analiza de caz: 
Sunteţi profesor la clasa a XI-a şi  aţi constatat că există mai multe conflicte între 
diferite grupuri de elevi. Analizaţi ce obiective în ceea ce priveşte cunoaşterea 
clasei de elevi nu au fost îndeplinite? Consideraţi că profesorul-diriginte mai poate 
acţiona, pentru ca lucrurile să se îndrepte, după ce grupurile au fost constituite? 
Ce credeţi că ar trebui făcut pentru a se depăşi aceste situaţii? Realizaţi un plan 

prin care să depăşiţi situaţiile respective pornind de la obiectivele cunoaşterii clasei de 
elevi! 
 
   

 
 

 

VII.2. Metode şi tehnici de cunoaştere a colectivului de elevi 
 

Context teoretic: 
Cunoaşterea clasei de elevi este unul dintre cele mai importante demersuri 
pe care profesorul consilier trebuie să le desfăşoare. Tehnici de cunoaştere 
a colectivului de elevi (I. Nicola): 
1. Tehnica studierii transversale sau structurale,  

2. Tehnica studierii longitudinale sau dinamice. 
Mijloace şi metode de cunoaştere a colectivului de elevi:  
Observaţia psihosocială  
Chestionarul,  
Metoda experimentului 
Metoda scărilor de opinii şi atitudini (scări de apreciere)  

 
 
 

Exerciţii: 
1. Realizaţi un studiu observativ comparativ la capitolul absenteism pe parcursul 
unui semestru,  in clasa de elevi şi grupul de studenţi! 
2. Dacă profesorul-manager devine diriginte-consilier la clasa a IX-a, care dintre 
cele două modalităţi de cunoaştere a clasei este recomandată pentru ca acesta 

să aibă o viziune strategică: 
a. studiul transversal 
b. studiul longitudinal 

Încercuiţi răspunsul corect! Explicaţi alegerea făcută! 
3. Identificaţi 3  dintre condiţiile specifice observaţiei care pot fi uşor îndeplinite şi 3 care  
pot fi indeplinte cu dificultate în rolul de profesor.  
4. Realizaţi o ierarhie a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească observaţia folosind 
drept criteriu al clasificării importanţa acestora în realizarea unei observaţii ştiinţifice.  
5. Pornind de la clasificarea întrebărilor în funcţie de obiectivele ce trebuiesc atinse care 
dintre acestea trebuie să se regăsească în mod necesar în cadrul unui chestionar de 
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opinie? Dar în cazul în care doriţi să identificaţi autorii unor fapte. Dar dacă doriţi să aflaţi 
liderul informal al clasei? 
6. În ce măsură credeţi că sunteţi pregătiţi din punct de vedere profesional să aplicaţi 
metoda experimentului? Ce cunoştinţe credeţi că sunt necesare pentru a aplica această 
metodă? Numiţi 5 astfel de cunoştinţe! 
7. Sunteţi pregătiţi să aplicaţi metoda scărilor de opinii şi atitudini (scări de apreciere)? Dar 
să adaptaţi o astfel de metodă la o situaţie concretă din clasa d-voastră? De ce cunoştinţe 
credeţi că aveţi nevoie pentru aceasta? Numiţi 5 astfel de cunoştinţe! 
 

 
Problematizare: 
1. Cunoaşterea clasei de elevi se poate realiza, intuitiv-empiric sau ştiinţific. 
Majoritatea profesorilor, fie în mod conştient fie inconştient judecă intuitiv elevii 
şi clasa ca ansamblu, reacţionând impulsiv la comportamentele elevilor. Sunt 

aceste reacţii eficiente în activitatea didactică? Ne poate ajuta cunoaşterea ştiinţifică şi 
sistematică a clasei de elevi în luarea unor decizii eficiente? Cum credeţi că ar arăta 
învăţământul modern fără tehnicile de cunoaştere ale clasei de elevi?  
2. Multe dintre metodele aplicate pentru cunoaşterea clasei de elevi sunt inspirate din 
metodologia psihologică. Dar statutul psihologilor prevede în mod clar că această 
metodologie nu poate fi aplicată decât de către persoane specializate. Sunteţi afectaţi de 
aceste restricţii în ceea ce priveşte metodologia de cunoaştere a clasei de elevi? Care 
credeţi că este limita dumneavoastră din punctul de vedere al competenţei în aplicarea de 
instrumente privind cunoaşterea clasei de elevi? Identificaţi 5 metode şi 5 tehnici prin care 
puteţi aprofunda cunoaşterea clasei?      
 

Activităţi practice: 
1. Urmărind întrebările reper ale observaţiei psihosociale şi modelul elaborat de I. 
Nicola constituiţi un plan de observaţie pentru o problemă bine delimitată 
identificată în cadrul clasei de elevi unde aţi făcut practica pedagogică.  

2. Elaboraţi un chestionar simplu care a cărui rezultat să fie identificarea celei mai 
bune poziţionări a elevilor în bănci pornind de la structura clasică, liniară a clasei de elevi.  
3. Elaboraţi un chestionar a cărui scop să fie identificarea persoanelor care au iniţiat 
plecarea în grup de la ore.  
4. Elaboraţi un chestionar complex care să vă ajute la orientarea profesională a elevilor în 
clasa a VIII-a.   
 
 
 
 

Analiza de caz: 
1. Sunteţi profesor consilier la Liceul R.C., clasa a X-a. În timpul unei pauze a avut 
loc un conflict între elevi. Ce instrumente veţi folosi pentru a afla cauzele 
conflictului  dar şi pentru a le înlătura astfel ca în viitor să nu mai apară aceste  
situaţii. Numiţi 3 instrumente! 
2. Sunteţi profesor consilier în cadrul liceului M.K. la clasa a IX-a şi aţi observat 

marginalizarea unor elevi. Identificaţi 5 instrumente pe care le veţi folosi pentru a afla 
cauzele acestei situaţii şi pentru a le înlătura? 
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VII.3.Tehnicile sociometrice 

 
Context teoretic: 
Sociometria se ocupă de studiul relaţiilor interpersonale, stabilite în cadrul 
unui grup social. Iniţiatorul acestei discipline este considerat cercetătorul 
american de origine română Iacob Moreno. Cele mai cunoscute metode 
sociometrice sunt: 

1. Testul sociometric – constă în formularea unor întrebări prin intermediul cărora se 
solicită fiecărui elev să-şi exprime simpatiile şi antipatiile faţă de ceilalţi colegi ai săi.  
2. Matricea alegerilor/respingerilor reprezintă ordonarea matricială a informaţiilor obţinute 
prin intermediul testului sociometric.  
3. Indicii sociometrici, obţinuţi prin prelucrarera datelor brute rezultate din testul 
sociometric şi trecute în matrice.  
4. Sociograma este reprezentarea sub forma grafică a relaţiilor interpersonale din 
interiorul colectivului pe baza informaţiilor obţinute prin intermediul testului. 
5. Cadranele sociometrice ne oferă posibilitatea de a prelucra şi interpreta relaţiile 
interpersonale sub aspectul dinamicii lor în timp.  
6. Metoda aprecierii obiective a personalităţii constă în cunoaşterea unor trăsături de 
personalitate prin aprecieri obţinute de la elevi  

 
 
 

Exerciţii: 
1. Realizaţi o comparaţie între criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un 
chestionar şi cele ale testului sociometric. Formulaţi  asemănările şi deosebirile 
dintre cele două.  
2. Sistemul de punctare al matricei alegerilor poate fi simplu (fiecare alegere 

sau respingere primeşte un punct) sau complex (punctarea se face în funcţie de ordinea 
alegerilor: cel de pe primul loc primeşte 1 punct, cel de pe locul doi doua puncte etc.). 
Descrieţi avantajele şi dezavantajele celor două sisteme de punctare? În ce condiţii este 
de preferat a se folosi modalitatea simplă de punctare, dar cea complexă? Identificaţi ce 
aduce în plus sistemul de punctare complex?    
3. Care sunt avantajele reprezentării grafice în cazul tehnicilor sociometrice (sociograma şi 
cadranele sociometrice)? Obţinem informaţii suplimentare faţă de celelalte metode 
sociometrice? Identificaţi 2 dintre aceste informaţii suplimentare! 
4. Ce principii ar trebui să respecte metoda aprecierii obiective astfel încât aceasta să fie 
eficientă (folosiţi-vă pentru răspuns de informaţiile pe care le deţineţi cu privire la celelalte 
metode)? 
 

 
Problematizare: 
Metodele sociometrice sunt unele dintre cele mai simple dar şi cele mai 
eficiente metode de cunoaştere a unui grup social mic. Dar ca orice metode au 
şi dezavantajele lor. Formulaţi 3 dezavantaje în cazul aplicării acestor metode  
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la nivelul clasei de elevi. Este clasa de elevi un grup social în care această metodă să fie 
eficientă? Argumentaţi răspunsurile date! 
 
 
 
 

Activităţi practice: 
1. Elaboraţi un test sociometric cu privire la una dintre problemele educaţionale 
cele mai importante din clasa unde sunteţi profesor-diriginte/consilier. 
2. Construiţi matricea sociometrică a atracţiilor şi respingerilor cu datele rezultate 

din acest test. 
3. Realizaţi sociograma colectivă . 
4. Comparaţi datele rezultate din aplicarea metodelor sociometrice cu cele înregistrate de 
d-voastra în caietul dirigintelui. 
 
 

Analiza  de caz: 
Sunteţi profesor consilier la Liceul A.R., clasa a IX-a şi doriţi în primele ore doriţi 
să ordonaţi elevii în bănci. Cum vă puteţi folosi de testul sociometric pentru acest 
scop? Ce dezavantaje are aplicarea acestui test la o clasă a cărei elevi nu se 
cunosc? Puteţi aplica metoda aprecierii obiective în acest caz?  
 

 
 

 

VII.4. Consilierea eduaţională 

Context teoretic: 
Este una dintre funcţiile cele mai importante şi actuale ale managementului 
educaţional. Deşi consilierea educaţională este de natură predominant 
pedagogică, tehnologia consilierii nu se identifică cu cea didactică. 
Tehnologia procesului de consiliere cuprinde:  

A. Metode: observaţia; conversaţia euristică; problematizarea; brainstorming-ul; 
cooperarea; psiho-drama; dezbaterea în grupuri şi perechi; studiul de caz; exerciţii de 
învăţare; elaborarea de proiecte; elaborarea de portofolii.  
B. Tehnici: activităţi ludice; completarea de fişe de lucru şi scări de autoevaluare; 
vizionarea de filme şi comentarea lor; completarea unor teste şi imagini; jocuri 
experimentale; realizarea de colage şi postere. 
C. Procedee: reflexia; argumentarea; desenul; lista de probleme; lista cu soluţii; 
ascultarea activă; empatia; acceptarea necondiţionată; congruenţa, parafrazarea, 
sumarizarea, feed-back-ul. 
 

Exerciţii: 
1. Descrieţi conţinutul  portofoliului de diriginte sau profesor-consilier. 
2. Numiţi cele mai frecvente tehnici, metode şi procedee de consiliere 
educaţională pe care le folosiţi sau le veţi folosi la ora de dirigenţie / consiliere? 
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3. Identificaţi asemănările şi deosebirile dintre observaţia psihosocială şi cea folosită în 
cadrul activităţii de consiliere? 
4. Realizaţi o ierarhie a tehnicilor în funcţie de eficienţa lor în cazul consilierii de grup! 
Realizaţi o ierarhie asemănătoare privind eficienţa în cazul consilierii individuale! 
5. Urmăriţi cu atenţie procedeele de consiliere educaţională şi precizaţi care dintre ele sunt 
eficiente în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial şi liceal!  
 

 
Problematizare: 
Cunoştinţele psihologice ale profesorului consilier sunt limitate şi de aceea în 
multe cazuri eficienţa consilierii este limitată. Acesta este motivul pentru care în 
cadrul fiecărei şcoli ar trebui să activeze un specialist în domenii ce aparţin  

psihologiei, psihosociologiei, cu atribuţii speciale privind consilierea. Identificaţi 3 tipuri de 
probleme  ce credeţi că pot fi rezolvate de profesorul consilier/diriginte? Numiţi 3 tipuri de 
probleme  care ar putea fi rezolvate de către un specialist în psihologie care funcţionează 
în şcoală! 
 
 

Activităţi practice: 
1. Identificaţi o problemă pentru a cărei rezolvare să aplicaţi dezbaterea în grupuri 
şi perechi. Constituiţi o schiţă a dialogului ce va urma pornind de la întrebările 
cheie ce trebuiesc folosite pentru rezolvarea problemei.  

2. Puteţi folosi elaborarea de proiecte cu scopul realizării unei consilieri 
vocaţionale? Descrieţi modalitatea în care aţi putea folosi o astfel de metodă! 
3. Identificaţi cinci probleme pe care le-aţi putea rezolva prin intermediul jocului de rol. 
Descrieţi în ce ar consta metoda aplicată pentru fiecare dintre probleme!  
4. Identificaţi un film care să se potrivească cu tema: „Problemele tinerilor în societatea 
contemporană‖. Descrieţi pe scurt scenele pe care le-aţi comenta şi care ar fi învăţăturile 
specifice filmului. 
5. Realizaţi un poster care să vă ajute la dezbaterea temei: „HIV / SIDA un pericol actual‖!   
 
 
 
 
 

Analiza de caz: 
Sunteţi profesor consilier la Liceul A.R., clasa a IX-a şi observaţi că unul dintre 
elevi are brusc rezultate slabe la învăţătură, a devenit timid, retras, comunică cu 
dificultate. Formulaţi o ipoteză care să explice această schimbare! Identificaţi 3 
metode pe care le veţi aplica în procesul de consiliere? Ce informaţii aflate v-ar 
determina să daţi cazul mai departe colegului specialist? În ce condiţii aţi apela la 

specialişti din exterior? Care ar fi aceştia? Ce instituţii v-ar putea oferi ajutorul în acest caz?  
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VIII. Managementul de succes 

VIII.1. Succesul managerial 

 
Succesul nu este doar realizarea izbutită a unei acţiuni ci şi un criteriu de orientare spre un  
scop stabilit (E.Geissler,1977). Stabilirea scopurilor, a obiectivelor unei acţiuni are rol de 
mobilizare acţională(spre tinţa finală), de stimulare cognitivă-volitivă(ştim unde vrem să 
ajungem), de susţinere afectivă(trăim succesul înainte de realizarea lui). 
Succesul –considerăm noi –poate fi privit ca anticipare a unei acţiuni, ca proiectare 
mentală a acesteia, ca feed-back continuu, ca realizare finală a unei activităţi, dar şi  ca 
trăire pozitivă, individuală sau colectivă a tuturor acestor etape. Succesul managerial 
reprezintă criteriul definitoriu al managementului, deşi nu singurul. A urmări doar succesul 
sau/şi reuşita unei acţiuni, cu orice preţ, încălcând alte criterii, cele etice în primul rând 
este o modalitate de autocombatere a succesului însuşi. Succesul managerial poate fi 
considerat un criteriu de apreciere a activităţii respective pe parcursul desfăşurării sale 
dacă se respectă şi  alte criterii manageriale: raţionalitatea, anticiparea, conştientizarea, 
comunicarea eficientă, empatică, conducerea participativă, organizarea  sistemică, 
cooperarea. 
   E.Joiţa,2000 arată că profesorii de succes : 

 îşi propun obiective raţionale, 

 abordează problemele activităţii în ansamblul lor, 

 conştientizează mai bine aspectele nerezolvate sau dificile, 

 îşi raţionalizează resursele materiale, didactice, psihice, de timp, 

 se informează în mod variat, 

 îşi proiectează acţiunile pe termene diferite şi la niveluri diferite, 

 aleg  din mai multe variante organizatorice pe cea mai directă şi economică, 

 comunică cu partenerii de acţiune, îi antrenează în decizii,etc. 
A-ţi identifica nivelul aspiraţiilor proprii raportate la posibilităţi, a lua în considerare toate 
aspectele activităţii respective, a realiza ierarhizarea lor, a situa în centrul atenţiei tale 
dificultăţile, a construi şi reconstrui o strategie complexă, dar şi flexibilă, adaptabilă la nou 
– toate acestea sunt elemente ale unui management de succes. 
 
S.R.Covey, 1995 identifică şapte principii sau trepte ale eficienţei şi succesului: 

1. A fi proactiv,  a avea interes,  a mări cercul de influenţă, 
2. A începe cu finalul în minte, a preciza scopuri şi intenţii, a preciza modul de 

conducere optimală, a ordona factorii şi principiile, a acţiona cu convingere şi 
credinţă, 

3. A da prioritate priorităţilor, a planifica în funcţie de importanţă, a gestiona 
timpul, a identifica rolurile, a alcătui variante de programe, 

4. A gândi în termeni de câştig-câştig, 
5. A comunica empatic, a căuta mai întâi să înţelegi şi apoi să fii înţeles, 
6. A acţiona sinergic, a coopera creativ, a raporta acţiunea la grup, la relaţii 

interdisciplinare, a preţui partenerii, 
7. A învăţa continuu, a reînnoi celelalte dimensiuni ale cunoaşterii, a regla 

activitatea, a admite perfecţionarea într-o spirală crescătoare. 
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  Atitudinea proactivă, de căutare şi identificare a problemelor este mai eficientă decăt 
cea reactivă, de răspuns la provocarea realităţii, deoarece ea implică şi pregătirea pentru 
rezolvarea problemelor, montajul psihic pentru obţinerea succesului. A nu te lăsa surprins 
de varietatea şi dificultatea problematicii educaţionale presupune pregătirea pentru situaţia 
problematică, mai mult chiar anticiparea problemelor posibile şi construirea montajelor 
psihice capabile -activate fiind- să rezolve aceste probleme.                       Proactivitatea,  
reprezintă una dintre cele mai importante condiţii ale creativităţii, în general şi o primă 
treaptă a managementului modern, creativ, inclusiv în clasa de elevi. 
Scopurile şi obiectivele clar stabilite, în funcţie de problemele şi succesele anterioare, 
de solicitările prezente, de aspiraţiile cu privire la viitor constituie a doua treaptă a obţinerii 
succesului managerial. Scopurile şi obiectivele activităţii activează montajele psihice deja 
construite şi le adaptează la cerinţele realităţii educaţionale. Pedagogia modernă acordă o 
importanţă deosebită problematicii finalităţilor educaţionale potrivit cercetărilor şi 
orientărilor pedagogice ale autorilor Bloom, Kratwooll, Simpson. Clasificarea obiectivelor 
educaţionale, după aceste criterii, aplicarea lor la toate nivelele învăţământului, valorizarea 
şi operaţionalizarea lor constituie una dintre direcţiile de reformă educaţională, după 
decembrie 1989 în România. Stabilirea unor obiective generale, medii şi specifice, 
cognitive, afective, psiho-motorii şi volitiv-caracteriale poate fi aplicată  în practică atât din 
punct de vedere didactic cât şi educaţional. Activitatea educaţională şi lecţia de dirigenţie 
sunt deficitare în ceea ce priveşte problematica scopurilor şi obiectivelor educaţionale. 
Criza educaţională a învăţământului românesc este în acelaşi timp o criză a idealurilor, a 
scopurilor şi a obiectivelor educaţionale. A şti să stabileşti scopuri şi obiective este o 
activitate care se învaţă , pornind de la criza de scopuri şi obiective. 
Principiul 3 -a acorda prioritate priorităţilor- presupune creşterea gradului de 
organizare şi planificare a activităţilor, antrenamentul profesorilor în managementul eficient 
al timpului, pentru a putea ierarhiza activităţile în funcţie de importanţa lor raportată la 
timp. Spiritul latin al învăţământului românesc se constituie într-un obstacol în ceea ce 
priveşte organizarea activităţilor, de aceea este necesară atenţia concentrată asupra 
dezvoltării spiritului de disciplină şi disciplinare a procesului educaţional. 
Principiul 4 ne introduce în problematica rezolvării conflictelor, inevitabile în orice 
activitate-cu atât mai mult în activitatea educaţională- şi care pot fi rezolvate cel mai 
eficient prin formula câştig-câştig.Toate celelalte formule de rezolvare a conflictelor câştig-
pierdere , pierdere-câştig sau pierdere-pierdere nu pot fi la fel de generatoare de succes 
ca formula câştig-câştig. Cele două părţi pot fi : profesorii şi elevii cel mai frecvent dar şi 
elevii şi părinţii, profesorii şi profesorii, elevii şi elevii, profesorii şi părinţii etc. Într-un 
conflict posibil şi probabil între aceste părţi formula de succes asigurat este cea de câştig-
câştig, atunci când în urma negocierilor câştigă ambele părţi, cu condiţia să cedeze 
ambele părţi. 
Comunicarea empatică poate fi considerată baza, climatul şi modalitatea ideală de 
obţinere a succesului educaţional, a unui bun management educaţional. Situarea mentală 
a fiecăruia în locul partenerului său educaţional este un exerciţiu de flexibilitate psihică, de 
mobilitate a punctelor de vedere, de depăşire a centrării rigide pe propriile interese. 
Profesorii şi elevii nu fac parte din două tabere diferite de interese ci din aceiaşi tabără, din 
ceea  ce se numeşte în prezent parteneriat educaţional. 
Cooperarea creativă cu scopul cunoaşterii şi acţiunii comune este de asemenea 
indispensabilă într-un management educaţional de succes. Managementul educaţional şi 
al clasei de elevi implică mai multe personaje şi rol-statusuri care pun în joc forţe şi 
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personalităţi diferite dar cu obiective comune care doar printr-o cooperare creativă şi 
sinergică por conduce la succes.Toate principiile şi treptele anterioare ale 
managementului de succes presupun învăţarea continuă, sub forma corectării 
permanente a activităţii, a reglării şi autoreglării continue dar şi sub forma învăţării 
creative. 
C.Creţu, 1997 elaborează  un model al succesului global care este în viziunea autoarei: 
 Multideterminat din punct de vedere social, economic, cultural , individual, 
 Multidimensional ,  reprezentat de componente diferite: psihologice, sociale, 

pedagogice, praxiologice, 
 Multinivelar pe trepte decizionale diferite , 
 Multifuncţional, 
 În relaţie cu insuccesul, 
 Particularizat. 

Succesul educaţional, al sistemului educaţional în întregimea sa  nu poate fi extras din 
contextul socio-economic-cultural al cărui subsistem este. Teoria generală a sistemelor-
Berthalanffy- ca şi managementul actual, sistemic se constituie în argumentele teoretice 
care susţin multideterminarea succesului global mai ales în plan educaţional. Mentalităţile 
societăţii, nivelul de dezvoltare economică, orientările culturale dominante în societate se 
reproduc şi se dezvoltă în şi prin sistemul educaţional. 
Multidimensionalitatea succesului global se reflectă în trăirea stării de succes, în 
exteriorizarea acesteia pe plan social, prin noi comportamente sociale, în evoluţia 
persoanei datorită succesului, în eficienţa practică a succesului: prin capacităţile şi 
competenţele dezvoltate, prin abilităţile antrenate, prin performanţele obţinute. 
Componenta multinivelară-decizională se raportează la nivele diferite ale sistemului de 
învăţământ minister, inspectorate şcolare, universităţi şi şcoli unde se aplică deciziile de 
politică educaţională elaborate la nivelul parlamentului. Succesul educaţional din punct de 
vedere decizional este determinat de legislaţia în vigoare, de Legea învăţământului, cu 
modificările sale şi cu metodologiile sale de aplicare, în relaţie cu alte legi ale personalului 
didactic, cu alte ordine de ministru şi hotărâri de guvern. 
Succesul educaţional este multifuncţional, în ambele direcţii de acţiune, conceptual şi 
practic,  confirmând valoarea principiilor, a legilor, a deciziilor luate la nivel central dar şi 
prin acţiunea sa practică în spaţiul educaţional. 
   Între succes şi insucces există o luptă permanentă în care rolul principal –considerăm 
noi- îl are persoana, omul în situaţia concretă, dată. Capacitatea sa de depăşire a 
obstacolelor, de mobilizare a tuturor forţelor pozitive, de reglare şi corectare a situaţiei, de 
reluare şi adaptare  a procesului managerial –toate acestea se constituie în modalităţi 
particularizate dar esenţiale în construirea succesului educaţional. Succesul educaţional 
este un autoconstruct care se poate realiza-în opinia noastră-prin aplicarea concepţiei 
autoconstructului elaborată de Kelly. Elaborarea mentală a conceptului de succes, 
proiectarea sa  etapizată, planificarea în timp, organizarea factorilor şi forţelor 
responsabile de succes, coordonarea şi conducerea adaptată situaţiei –toate acestea nu 
sunt decât etape ale managementului succesului care prin eficienţa lor se transformă în 
management de succes. 
 

 
VIII.2. Managementul curriculumului 
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   Privit în accepţiunea sa largă curriculumul se referă la totalitatea integrată a obiectivelor, 
conţinuturilor,  strategiilor didactice şi educaţionale, puse în funcţiune de personajele 
importante ale spaţiului educaţional, la un moment dat. Curriculumul este gestionat atât la 
nivel central cât şi la nivel local, de către factorii de decizie instituţionali. La nivel central 
curriculumul este manageriat prin : 

o elaborarea idealului educaţional unic, general şi publicarea lui în Legea 
învăţământului, dimensionarea obiectivelor-cadru şi a celor de referinţă pentru 
diferite cicluri curriculare şi discipline de învăţământ, 

o selectarea conţinuturilor educaţionale actuale, organizarea lor didactică  în planuri 
de învăţământ,  programe analitice,  manuale, cursuri adecvate particularităţilor de 
vârstă şi individuale ale elevilor, 

o elaborarea de noi metode şi tehnici didactice şi educaţionale prin cercetare 
ştiinţifică, în institute de cercetare, institute pedagogice, universităţi, etc. 

La nivel local, profesorul are rolul determinant în managementul curricular. Din acest punct 
de vedere profesorul desfăşoară următoarele activităţi manageriale: 

 planificarea, proiectarea, programarea activităţii didactice şi educaţionale, 

 derivarea şi precizarea obiectivelor specifice şi operaţionale ale capitolelor, 
temelor, lecţiilor, 

 organizarea didactică modernă a conţinuturilor , 

 elaborarea unor decizii specifice şi curente, 

 gestionarea resurselor materiale, umane, de timp , 

 comunicarea cu elevii, părinţii, profesorii, inspectorii, cu agenţii socio-
economici, 

 utilizarea unor sisteme diferite de informaţii, 

 dirijarea şi coordonarea forţelor şi activităţilor de realizare a obiectivelor 
procesului de învăţământ, 

 controlul şi evaluarea activităţii didactice şi educaţionale. 
Reforma educaţiei şi învăţământului începută după revoluţia din decembrie 1989 priveşte 
toate aceste tipuri de activităţi ale profesorului. Elementele de noutate promovate de 
reforma educaţiei în ceea ce priveşte managementul curricular considerăm a fi: 

 planificarea activităţii didactice şi educaţionale pe o perioadă mai 
lungă, de ciclu curricular, creşterea caracterului creativ al proiectării 
în relaţie cu disciplinarea activităţii didactice şi educaţionale , 

 răsturnarea piramidei obiectivelor şi situarea obiectivelor formative, 
de dezvoltare a competenţelor, a abilităţilor şi performanţelor pe 
primul plan, 

 elaborarea interdisciplinară a conţinuturilor didactice şi educaţionale 
şi organizarea lor modulară şi integrată, 

 valorificarea maximală a resurselor umane, de timp, materiale, 
financiare în relaţie unele cu altele, 

  realizarea parteneriatului educaţional între şcoală, universitate, 
comunitatea socio-economică locală, 

 informatizarea unităţilor de învăţământ şi generalizarea comunicaţiilor 
electronice, 

 creşterea rolului decizional-creativ al profesorului, în colaborarea cu 
toţi factorii educaţionali-familie, mass-media, societate, 
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 dezvoltarea caracterului stimulativ al evaluării activităţii didactice şi 
educaţionale. 

Conceptul de curriculum însuşi ca şi managementul curricular constituie nucleul reformei 
educaţionale din România post-decembristă, mecanismul de integrare a învăţământului 
românesc în sistemul învăţământului european. 
  
VIII.3.Gestiunea resurselor pedagogice 
 
 Procesul educaţional pune în joc toate tipurile de resurse ale unei activităţi: resurse 
materiale, financiare, umane, spaţiale, de timp, de cunoştinţe, de produse ale educaţiei, cu 
specificul lor. 
Elena Joiţa, 2000 se referă la următoarele resurse pedagogice: 

a. resurse materiale, 
b. resurse didactice propriu-zise, 
c. resurse umane, 
d. resurse temporale, 
e. resurse informaţionale 

 
 Procesul educaţional, de predare-învăţare-evaluare se află în prezent, într-o etapă de 
accentuată evoluţie, a resurselor materiale şi informaţionale, existând pericolul –
considerăm noi-  de neglijare a resursei umane. De aici derivă necesitatea revalorificării 
resursei  pedagogice umane,  a profesorilor şi a  elevilor în primul rând. Desigur 
învăţământul românesc este deficitar şi din  din punct de vedere material şi informaţional 
dar, reforma educaţională nu se poate realiza doar cu mobilier, retroproiectoare şi 
calculatoare. Ea se realizează în primul rând cu oameni, cu profesori cu anumite 
mentalităţi, formaţi în perioada comunismului şi cu elevi cu alte alte mentalităţi care se 
formează în perioada post-comunistă, de trecere spre capitalism. Conlucrarea celor două 
tipuri de personalităţi nu este simplă şi considerăm că reprezintă principala problemă în 
ceea ce priveşte gestiunea resurselor pedagogice în învăţământul românesc actual. Dar 
bineînţeles că resursele umane nu sunt izolate ci interacţionează cu toate celelalte tipuri 
de resurse. 
 
 
a. Resursele materiale 
Una dintre problemele bazale ale managementului resurselor materiale este aşezarea 
mobilierului şcolar în clasă. Cu privire la această problemă C.Bîrzea, 1995 scoate în 
evidenţă semnificaţiile pedagogice ale aşezării mobilierului în clasa de elevi: 
 magistrocentrismul este semnalizat de aşezarea clasică a băncilor în faţa catedrei, 
 şcoala activă este favorizată de distribuirea pupitrelor mobile, în pătrat, cu catedra 

situată lateral, 
 învăţământul centrat pe grup, pe comunicare este stimulat de aşezarea în cerc a 

pupitrelor mobile, 
 clasa deschisă, învăţământul centrat pe cercetare se poate realiza prin distribuirea 

pupitrelor mobile pe centre de învăţare la care elevii participă după preocupările lor 
. 

Ne putem întreba câte dintre şcolile româneşti au pupitre mobile şi schimbă aşezarea 
acestora în funcţie de tipul de lecţie, de tehnologia didactică folosită, de particularităţile 
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individuale şi de grup ale elevilor ? În felul acesta răspundem şi la întrebarea ce stil 
didactic şi managerial este predominant în clasa de elevi ? 
Asigurarea condiţiilor ergonomice în ceea ce priveşte spaţiul adecvat, iluminatul, 
temperatura, ambientul, securitatea, umiditatea, aerisirea, coloristica este o altă 
problemă bazală a managementului de resurse materiale în şcoala românească. Dacă 
în şcolile urbane aceste condiţii pot fi îmbunătăţite pentru că există, în  majoritatea 
şcolilor rurale condiţiile elementare de spaţiu şcolar: clădirea, încălzirea, iluminatul nu 
sunt îndeplinite. 
 
b. Resurse didactice propriu-zise-mijloacele de învăţământ se referă la : 

 alcătuirea planului de dotare specifică, conformă cu obiectivele şi conţinuturile 
date, 

 elaborarea unor soluţii de procurare şi amenajare a spaţiilor pentru cabinete, 
laboratoare,  ateliere, 

 organizarea funcţionalităţii acestora, 

 integrarea metodică a acestor resurse la lecţie, în teme şi capitole diferite, 

 iniţierea de cercetări pedagogice pe tema managementului acestor resurse. 
Problematica mijloacelor de învăţământ este una de natură instrumentală, care răspunde 
necesităţii de a folosi cele mai adecvate tehnici şi tehnologii pentru valorificarea maximală 
a potenţelor psiho-educaţionale ale elevilor. Exclusiv din punct de vedere a mijloacelor 
didactice învăţământul românesc, în totalitatea sa poate fi considerat înnapoiat cu zeci de 
ani. Aceasta a condus până în prezent la dezvoltarea excesivă a învăţământului de tip 
intelectualist, expozitiv, verbalist, static.Totuşi introducerea după decembrie 1989 a 
mijloacelor moderne de învăţământ, inclusiv a calculatoarelor a scos la iveală 
receptivitatea şi capacitatea elevilor în folosirea lor, chiar potenţialul acestora de depăşire  
a handicapului de tehnologie didactică modernă. În acest fel învăţământul românesc 
devine din ce în ce mai dinamic, imagistic, inter-activ datorită noii tehnologii didactice. 
 
 
 
 
c. Resurse umane 

Din punct de vedere al managementului clasei de elevi, principalele resurse umane 
sunt: elevii, profesorii, părinţii. Profesorul-diriginte/consilier trebuie să cunoasă şi să 
poată valorifica toate dimensiunile acestor resurse umane: 
 dimensiunile psihologice: cognitive, volitive, motivaţionale, acţionale, atitudinale, 
 dimensiunile sociologice, de integrare, adaptare, comunicare, relaţionare, 
 dimensiunile biologice, starea de sănătate, de manifestare plenară a 

potenţialului elevilor 
 dimensiunile axiologice referitoare la valori, norme, cultură, inovare. 

Dacă despre managementul disciplinei s-a vorbit şi până acum, reforma educaţională în 
privinţa managementului clasei de elevi introduce concepte noi cum ar fi : managementul 
cooperării intra şi inter-grupale, managementul situaţiilor de criză, automanagementul 
profesional. 
Profesorul-diriginte/consilier  numai prin cunoaşterea elevilor, părinţilor şi profesorilor de la 
clasa sa,  a capacităţilor cognitive, motivaţionale, acţionale, atitudinale ale acestora poate 
să exercite influenţa educaţională asupra lor, pentru adaptarea lor la toate  activităţile şi 
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scopurile comune, pentru integrarea lor valorică, pentru a putea alcătui o comunitate de 
interese şi acţiune. În managementul disciplinei, al cooperării, în managementul situaţiilor 
de criză profesorul-diriginte nu poate acţiona singur ci în relaţie cu partenerii săi 
educaţionali, părinţii, comunitatea socio-economică, el câştigând treptat rolul de 
coordonator. 
 
d. Resurse temporale 
 
Timpul este un centru nodal al unui management eficient. Un bun manager este cel care 
ştie să valorifice în mod superior bugetul de timp iniţial, pe parcursul desfăşurării activităţii, 
care are capacitatea de organizare eficientă a timpului.Timpul este acelaşi pentru toţi, 
depinde cum este folosit! Dacă timpul nu este organizat, nimic altceva nu este organizat! 
Profesorii îşi formează treptat un simţ special al timpului deoarece activitatea lor este 
dimensionată pe cele 50 de minute ale orei şcolare sau 100 de minute ale cursului 
universitar. Dar, din punct de vedere al managementului educaţional al clasei de elevi, 
timpul românesc al şcolii ar putea fi gestionat mai bine. Românii în general şi elevii în 
formare –considerăm noi -nu ştiu încă să valorifice la maxim una dintre cele mai preţioase 
resurse –timpul. Pentru români timpul subiectiv curge mai lent –sentimentul românesc al 
timpului dilată timpul real, conducând în mod fatal la o anumită rămânere în urmă (faţă de 
germani sau de japonezi de exemplu). Filonul latin al genei române nu ne avantajează în 
acest sens, dar gestionarea timpului se poate învăţa. O şcoală de management al 
timpului, cursuri de valorificare superioară a timpului sunt necesare învăţământului 
românesc. 
 
e. Resurse informaţionale 
Cine deţine informaţia deţine puterea! Acest dicton este cu atât mai actual astăzi în 
societatea cunoaşterii şi a informaţiei. Generalizarea comunicaţiilor electronice în 
învăţământ reprezintă modalitatea de valorificare maximală a resurselor informaţionale. 
Profesorul-diriginte/consilier are şi rolul de a culege, centraliza, prelucra şi transmite 
informaţia utilă procesului educaţional. Informaţia vehiculată este didactică sau 
educaţională, individuală sau de grup, de la profesori, elevi sau părinţi. Cele mai eficiente 
modalităţi de valorificare a resurselor informaţionale sunt: 
 folosirea unor surse diferite şi variate de obţinere a informaţiilor, 
 inter-relaţionarea informaţiei obiective şi subiective, 
 prelucrarea informaţiei în funcţie de interesele de grup, esenţiale ale clasei de elevi, 
 luarea deciziilor după discuţia lor în clasa de elevi dar, la timp şi în mod adecvat, 
 folosirea unor criterii corecte în evaluarea şi diseminarea informaţiei, 
 adaptarea structurilor informaţionale în funcţie de tipul de activitate, 
 evitarea investirii unor elevi cu funcţia de surse de informaţie ai profesorului-

diriginte/consilier 
 corelarea resurselor informaţionale cu toate celelalte resurse educaţionale . 

În managementul resurselor educaţionale resursele materiale, financiare, informaţionale şi 
de timp trebuie să rămână în sprijinul omului, al subiecţilor educaţionali, al învăţământului 
centrat pe elev. 
E. Mihuleac, 1999,  identifică componentele sistemului informaţional care sunt: 
   a. datele şi informaţiile manageriale care se referă la ştiri, relatări, descrieri prezentări, 
anunţuri,  despre situaţii, acţiuni, relaţii, fenomene educaţionale 
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   b. circuitele şi fluxurile informaţionale care pot fi: 
                     - pe  verticală  între profesor şi elev. 
                      - pe  orizontală  între profesori, elevi, părinţi etc., 
                      -în mod periodic,  în mod ocazional. 
   c.  proceduri informaţionale cum ar fi grilele de observaţie, fişele de consemnare 
curentă, mape informative, caietul dirigintelui, 
   d.tratarea informaţiei prin metode ca: analiza de sistem, analiza comparativă, analiza 
cauzală, analiza factorială, analiza organizatorică, analiza cantitativă, analiza riscului, 
analiza de caz. 
 Raţionalizarea şi monitorizarea sistemului informaţional întâmpină nenumărate dificultăţi 
ca: distorsiunile, filtrajul, redundanţa. 
Distorsiunile sistemului informaţional pot interveni la toate elementele procesului de 
comunicare: expeditor, mesaj, canal de comunicare, receptor,  repertoriile expeditorului 
sau ale receptorului, feed-forwardul, feed-backul etc. Situaţii ca oboseala elevilor sau 
profesorilor, schimbările accelerate introduse în procesul educaţional, incongruenţa 
codurilor profesorilor şi elevilor, interferenţele între cunoştinţe, nepotrivirea între aşteptările 
partenerilor educaţionali-toate acestea pot genera distorsiuni şi dificultăţi în procesul 
comunicării educaţional-manageriale. 
 
VIII. 4. Marketing educaţional 
 Într-o societate care tinde să devină de piaţă, şcoala şi procesul educaţional este imperios 
necesar să cunoască necesităţile şi cerinţele acestei societăţi pentru a putea răspunde la 
ele. Caracterul reactiv al şcolii şi al educaţiei nu este suficient,  mai stimulativ fiind  
caracterul anticipativ-proiectiv al acestora, anticiparea tendinţelor educaţionale pentru a 
putea fi influenţate şi modelate. 
Marketing-ul educaţional reprezintă un ansamblu de metode şi tehnici utilizate de către 
un ofertant de programe educaţionale, organizaţie sau persoană, pentru a determina 
receptivitatea potenţialilor clienţi, faţă de un produs sau un serviciu educaţional şi 
promovarea unui produs /pachet educaţional pe o anumită piaţă (S.Iosifescu,2000). Dacă 
până acum marketing-ul educaţional era o atribuţie a conducerii centrale, acest tip de 
activitate devine din ce în ce mai modernă, descentralizându-se treptat, ca modalitate de 
integrare a şcolii în comunitatea locală, de rezolvare a relaţiei între cererea şi oferta de 
educaţie.  Autori cum sunt: C.Zamfir(1994) S.Iosifescu( 2000),  A. Andrei( 2000) identifică 
mai multe etape ale procesului de marketing educaţional: 

 cunoaşterea, identificarea, evaluarea iniţială a aşteptărilor, a nevoilor de formare-
informare-educare prin activitatea şcolară (ciclu curricular, an şcolar, semestru) 
cum ar fi:  baza materială, curriculum general şi diferenţiat, aşteptările părinţilor. 

 elaborarea unui proiect de ameliorare şi adaptare,  pe termen mediu şi scurt a 
previziunii, concepute pe baza curriculumuului oficial. Aceasta se realizează cu 
ajutorul analizei potrivit tehnicilor SWOT care identifică punctele tari-S, punctele 
slabe-W, oportunităţile-O, ameninţările-T. 

 prezentarea ofertei, supunerea atenţiei elevilor, a liniilor generale ale proiectului 
ameliorat pentru anul în curs, 

 promovarea pachetului de servicii, de informare, predare, activizare, tratare 
diferenţiată, 

 participarea şi implicarea elevilor. 
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Marketing-ul educaţional reprezintă la nivelul sistemului de învâţământ românesc un 
început dar şi un criteriu esenţial de realizare a reformei educaţionale. 
   
 VIII. 5. Managementul prin motivaţie 
 
      Literatura managementului a început să studieze motivaţia odată cu trecerea de la 
teoria managementului clasic, ştiinţific (F.Taylor, H.Fayol) la teoria relaţiilor umane 
(E.Mayo), la teoria calităţii managerilor, la teoria abordării sistemice,  până la teoriile 
actuale, situaţionale. În acest fel se pune mai bine în evidenţă rolul esenţial al motivaţiei în 
obţinerii eficienţei în activitate. Cele mai cunoscute teorii motivaţionale au fost deja 
prezentate. Motivaţia şi gestionarea ei, în societăţile economico-sociale, productive 
rămâne motorul activităţii ediciente. Cu atât mai mult în învăţământ care prin esenţa sa 
este una dintre cele mai complexe şi dinamice activităţi, care are în centrul său ca obiect, 
ca mijloc, ca produs al activităţii elevul motivaţia este pârghia care fiind bine manevrată 
conduce la eficienţa obiectivă dar şi la reuşita subiectivă a activităţii. 

 
I. Neacşu, 1990 identifică anumite modalităţi educaţionale de motivare a elevilor: 

 prin natura sarcinilor –variate, stimulative, de relaţionare, generatoare de 
autonomie, 

 prin activităţi ludice, 

 prin competiţie şi cooperare, 

 generatoare de performanţe, 

 utilizând situaţiile- problemă, 

 prin mărirea valenţelor afective ale activităţii, 

 prin dirijarea interesului către studiul individual, 
 

        Pedagogia modernă, a demonstrat limitele lecţiei clasice, standardizată la maxim, 
identică pentru orice clasă, expozitivă, statică, având în centrul spaţiului educaţional 
profesorul de tip magister-dixit. Lecţia activă, vie, antrenată de activităţi şi metode diverse, 
stimulative, ludice, dar şi activităţile non-formale şi informale sunt puternic generatoare de 
motivaţie şi performantă. 
 
A. Prodan, 1999 vorbeşte despre strategiile explicit  manageriale: 

 strategia recompenselor mai ales morale, 
 strategia creşterii progresive a performanţelor aşteptate, 
 strategii de motivare prin evaluarea continuă, 
 strategii de promovare a reuşitei în diferite situaţii, 
 acordarea autonomiei în organizare, conducere, coordonare, 
 încurajarea relaţiilor intra şi inter-grupale, 
 întărirea încrederii în echitatea aprecierii. 

Recompensele prin note acordate în mod corect, în funcţie de rezultatele obţinute, dar şi 
aprecierile verbale au rolul de a stimula nevoia de a învăţa a elevilor, de a dezvolta 
sociabilitatea, colaborarea şi integrarea elevilor în colectiv. Ele conduc la creşterea 
nivelului de aspiraţie a elevilor, la formarea unei imagini de sine echilibrată, la creşterea 
stimei de sine în raport cu stima de alţii. Antrenarea treptată a autonomiei în învăţare,  a 
asertivităţii în relaţiile cu ceilalţi, a motivaţiei intrinseci prin evaluarea continuă, progresivă  
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VIII. 6. Comunicarea în managementul educaţional 
 
Comunicarea managerial-educaţională, nu se confundă cu comunicarea 
didactică. Ea se bazează pe relaţiile inter-personale profesor-elev, profesor-
profesor, profesor-părinte,  este instrumental-intenţională,  are un caracter afectiv 
pronunţat, constituind baza managementului educaţional dar şi principala 
modalitate de realizare a performanţei manageriale. Comunicarea managerială 
depinde de : 

 scopul activităţii, 

 particularităţile de receptare, de prelucrare şi de redare a informaţiei de 
care dispun interlocutorii, 

 conţinuturile de transmis, 

 cerinţele de transmitere, 

 experienţa anterioară a partenerilor comunicării, 

 limbajul folosit, 

 contextul comunicării, 

 tipul de comunicare dominantă verbală, non-verbală. 

 tipul de activitate educaţională desfăşurată în şcoală, în afara şcolii, în 
muzee, biblioteci, pe stradă, în parcuri, prin mass-media, 

 stilul educaţional, 

 modelul de transmitere a informaţiei,etc.  
Între comunicarea didactică şi cea managerială au fost diferenţiate mai multe 
deosebiri: 

1. Privite ca procese comunicarea didactică şi managerială se 
deosebesc în ceea ce priveşte obiectivele, strategile şi evaluarea. Dacă 
procesul educaţional are în mod predominant obiective de învăţare , 
procesul managerial are obiective predominant psiho-sociale. Dacă 
strategiile didactice sunt de predare-învăţare-evaluare, strategiile 
manageriale sunt acţionale. Dacă evaluarea didactică se centrează pe 
procesul de formare-dezvoltare a personalităţii evaluarea managerială 
este determinată de eficienţa procesului educaţional. 
2. După criteriul organizării comunicării în reţele de comunicare s-a 
constatat că reţelele centralizate ( de tip Y sau stea) sunt preferabile 
procesului didactic, de transmitere, prelucrare şi evaluare a 
cunoştinţelor iar reţelele descentralizate (de tip complex sau cerc) sunt 
preferabile activităţii educaţionale  propriu-zise,  inclusiv activităţii de 
dirigenţie/consiliere. 
3. În ceea ce priveşte stilul managerial acesta poate fi: 
         a. direcţional atunci când elevii nu sunt experimentaţi, 
         b. antrenant atunci când elevii sunt suficient de motivaţi, 
         c. susţinător când elevii au încredere în posibilităţile lor, 
         d.de delegare atunci când elevii au experienţă iar sarcinile nu sunt 
dificile. 

Profesorul-diriginte are misiunea de a diferenţia obiectivele educaţionale 
prevăzute în documentele şcolare, în funcţie de particularităţile de vârstă şi 
individuale ale elevilor săi, de a selecta pentru activitatea de dirigenţie cele mai 
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actuale conţinuturi în funcţie de interesele elevilor cu care lucrează, de a-şi 
cunoaşte elevii şi mediul familial în care aceştia trăiesc, de a folosi cel mai 
adecvat model al comunicării pentru tipul de activitate desfăşurată. El trebuie să 
evite limbajul inaccesibil elevilor, neîncrederea în posibilităţile elevilor, 
stereotipia, să depăşească barierele de acceptare cum ar fi  prejudăţile şi 
conflictele, blocajele afective, să valorifice multitudinea tipurilor de feed-back. 
În ceea ce priveşte organizarea procesului de comunicare E.Joiţa, 2000 prezintă 
mai multe modele de comunicare: 

1) Modelul liniar elaborat de Laswell(1948)care are la bază următoarele 
întrebări, pe care trebuie să şi le pună profesorul-diriginte: 

          a. cine comunică? 
          b. ce comunică? 
          c. cui comunică? 
          d. prin ce mijloace comunică? 
          e. cu ce efecte comunică? 
Profesorul-diriginte poate să adapteze  acest model prin analiza partenerilor 
comunicării, a mesajului transmis, a mijloacelor de comunicare, a efectelor 
posibile dar şi obţinute ale comunicării. În acest tip de comunicare profesorul 
are rolul determinant, el iniţiază comunicarea, o dirijează şi o conduce.   
2) Modelul inter-activ elaborat de Shannon(1948) este unul dintre cele 

mai cunoscute modele ale comunicării ele cărui elemente sunt: 
          a.emiţătorul, 
          b.receptorul, 
          c. canalul de comunicare, 
          d. mesajul, 
          e. repertoriile emiţătorului şi ale receptorului, 
           f. feed-forwardul sau aşteptările emiţătorului, 
           g. feed-backul sau aşteptările receptorului. 
În acest model al comunicării se pune accentul pe repertoriile emiţătorului şi 
ale receptorului care realizează filtrarea informaţiei iar comunicarea propriu-
zisă depinde de întâlnirea dintre valorile, cunoştinţele, atitudinile cuprinse în 
aceste repertorii ale comunicării, pe feed-back-ul comunicării. 
3) Modelul tranzacţional elaborat de R.B.Adler, 1998 se caracterizează 

prin faptul că mesajele sunt emise şi transmise simultan, reciproc între 
emiţător şi receptor. Acest model este şi mai adecvat pentru activitatea 
de dirigenţie al cărui specific poate fi considerat  tranzacţia  mai mult 
decât la alte discipline de învăţământ. Dacă la matematică sau literatură 
nu putem tranzacţiona cu elevii, obiectivele sau conţinuturile, la dirigenţie 
comunicarea tranzacţională este recomandată deoarece aceasta 
favorizează modelarea personalităţii elevilor. Analiza tranzacţională cu 
modelul de personalitate pe care-l elaborează autorul acestei teorii poate 
să constituie o metodologie adecvată de punere în funcţiune  a 
comunicării tranzacţionale. 

4) Modelul cibernetic –N.Wiener raportat la celelalte modele pune un 
accent deosebit pe feed-back. Retroacţiunea, răspunsurile elevilor la 
iniţiativa, la solicitările şi la mobilizarea profesorului sunt criterii de 
corectare sau de continuare a acestor stimuli ale profesorului faţă de 
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elevi. În învăţământul românesc, în ceea ce priveşte activitatea 
educaţională răspunsurile elevilor la solicitările profesorilor s-au polarizat 
fie la  nivelul acceptării totale fie -mai ales după decembrie 1989- la 
nivelul revoltei pe diferite planuri: învăţare , disciplină , absenteism. 
Corectarea acestor comportamente se poate realiza în timp prin 
accentuarea feed-backului continuu, prin aplicarea unor forme variate de 
feed-back. 

5) Modelul comunicării performante elaborate de R.Ludlow, 1992 se 
caracterizează -Cf.E.Joiţa- prin: 

 alegerea obiectivelor prioritare, 

 alegerea interlocurorului, 

 alegerea modelului de comunicare, 

 activarea interesului pentru activitatea respectivă, 

 transmiterea mesajului, 

 feed-back-ul 

 evaluarea . 
Experienţa profesorului-diriginte, alături de pregătirea sa de specialitate dar mai ales 
psiho-pedagogică şi managerială îl conduc pe acesta la selecţia obiectivului prioritar dintre 
mai multe obiective în funcţie de interlocurorul căruia i se adresează,  elev,  grup, clasă. 
Modelul de comunicare centralizat sau descentralizat, mobilizarea subiecţilor educaţionali, 
transmiterea mesajului şi feed-back-ul toate acestea pentru a îndeplini condiţiile eficienţei 
manageriale trebuie să fie centrate pe elevi, pe particularităţile lor de grup şi individuale. 
Analizând aceste modele ale comunicării putem observa evoluţia de la modelul liniar către 
cel performant a caracterului inter-acţional, inter-personal, creşterea eficienţei şi chiar 
obţinerea performanţei în comunicare. 
 
 
 
 
 
 
VIII. 7. Managementul schimbării individuale şi organizaţionale  
 
Pentru a putea realiza un management de succes, managementul schimbării nu poate să 
lipsească. Managementul schimbării priveşte -în concepţia noastră-mai multe dimensiuni 
ale schimbării: 
 schimbarea individuală- cognitivă, afectivă, volitivă, comportamentală, 
 schimbarea organizaţională-referitoare la obiective, conţinuturi, strategii , evaluare. 

. 
Schimbarea individuală se referă în primul rând la concepţia despre schimbare, la ideile, 
principiile, metodologia schimbării. Depăşirea blocajelor perceptive cu privire la schimbare, 
a ignoranţei, a inflexibilităţii gândirii, a stereotipiei, a retenţiei selective a informaţiei, a 
barierelor de precedenţă –sunt tot atâtea modalităţi conceptuale de realizare a schimbării 
cognitive. Dintre cele mai importante principii ale schimbării putem enumera: 
 renunţarea la mirajul certitudinii 
 echilibrul social nu este un dat ci o permanentă dinamică, 
 cea mai bună cale de a prevedea viitorul este de a-l inventa, 
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 dacă oamenii consideră că un lucru este real, el este real prin consecinţele lui. 
Aceste principii sunt derivate din concepţiile  terapeutice de natură cognitivistă şi 
explică atât cauzele blocajelor cognitive ale insuccesului cât şi modalităţile de depăşire 
a lor şi de obţinere a succesului. Lumea în care trăim a depăşit etapa certitudinilor 
obiective sau subiective absolute intrând în etapa în care se poate spune în mod 
paradoxal că cea mai mare certitudine este incertitudinea. Realitatea predominant 
statică a rămas o certitudine a secolului al XIX-lea. Secolul XX este cel în care s-a 
schimbat paradigma de interpretare a realităţii după criteriile vitezei, dinamicii şi 
inderdependenţei. Ca urmare schimbarea cognitivă vizează dezvoltarea gândirii 
divergent-euristice, a fluidităţii, flexibilităţii şi originalităţii gândirii, formarea şi 
antrenarea spiritului antreprenorial, anticiparea şi construcţia viitorului, în condiţii de 
incertitudine. 
Schimbarea afectivă vizează depăşirea sentimentelor de frică, de neîncredere în 
forţele proprii, de supunere necondiţionată faţă de şefi, de anchilozare în starea se 
securitate oferită de trecut şi dezvoltarea sentimentelor optimiste, de entuziasm 
mobilizator pentru acţiune. 
Schimbarea volitivă se referă la întărirea structurilor volitive, de depăşire a dificultăţilor 
implicate de procesul schimbării, la angajarea în efortul presupus de schimbare, la 
corectarea erorilor care pot interveni în preocesul schimbării. 
Schimbarea comportamentală are ca obiective modelarea atitudinilor şi 
comportamentelor valoric-superioare, de iniţiativă, responsabilitate, angajare, rezolvare 
de probleme şi conflicte. 
Cum se pot realiza toate aceste obiective ale schimbării ? Ce soluţii au fost identificate 
la problematica schimbării ? Şerban Iosifescu, 2001 identifică următoarele soluţii: 

1) raţionalitatea multiplă, 
2) proactivitatea, 
3) înlocuirea managementului centrat pe control cu managementul centrat pe 

angajament implicativ, 
4) opţiunea strategică pentru motivare, comunicare, participare şi formare, 
5) abordarea constructivă şi înlăturarea barierelor în calea schimbării. 

În procesul educaţional profesorul şi mai ales profesorul-diriginte/consilier în activitatea 
managerială trebuie să identifice mai multe variante de rezolvare a problemelor, să caute 
şi să stimuleze elevii în căutarea soluţiilor, să înlocuiască metodele autoritariste, de 
control,  bazat pe supunere, cu cele stimulativ-participative, bazate pe implicarea, 
angajarea, motivarea şi automotivarea subiecţilor educaţionali. 
Managementul educaţional, impliciit al clasei de elevi parcurge etape similare cu 
managementul economic, social, psihologic, psihosocial. Conducerea individuală, a unui 
singur lider(ministrul,  inspectorul, directorul) este treptat înlocuită cu managementul 
colectiv, la nivelul şcolii, sau al clasei de elevi.  
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ÎNTREBĂRI, EXERCIŢII, PROBLEMATIZĂRI 

 
 

Context teoretic: 
 

 
 

Succesul poate fi privit ca anticipare a unei acţiuni, ca proiectare 
mentală a acesteia, ca feed-back continuu, ca realizare finală a unei activităţi, dar şi ca 
trăire pozitivă, individuală sau colectivă a tuturor acestor etape. Succesul managerial 
poate fi considerat un criteriu de apreciere a activităţii respective pe parcursul desfăşurării 
sale dacă se respectă şi alte criterii manageriale: raţionalitatea, anticiparea, 
conştientizarea, comunicarea eficientă, empatică, conducerea participativă, organizarea  
sistemică, cooperarea. 

S. R. Covey, 1995 identifică şapte principii sau trepte ale eficienţei şi succesului: 
1. A fi proactiv,  a avea interes,  a mări cercul de influenţă, 
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2. A începe cu finalul în minte, a preciza scopuri şi intenţii, a preciza modul de 
conducere optimală, a ordona factorii şi principiile, a acţiona cu convingere şi 
credinţă, 
3. A da prioritate priorităţilor, a planifica în funcţie de importanţă, a gestiona timpul, a 
identifica rolurile, a alcătui variante de programe, 
4. A gândi în termeni de câştig-câştig, 
5. A comunica empatic, a căuta mai întâi să înţelegi şi apoi să fii înţeles, 
6. A acţiona sinergic, a coopera creativ, a raporta acţiunea la grup, la relaţii 
interdisciplinare, a preţui partenerii, 
7. A învăţa continuu, a reînnoi celelalte dimensiuni ale cunoaşterii, a regla activitatea, 
a admite perfecţionarea într-o spirală crescătoare. 
În conformitate cu C. Creţu, 1997 elaborarea unui model al succesului global trebuie 

să urmărească mai multe aspecte şi să răspundă la mai multe direcţionări. Astfel el ar 
trebuie să fie, multideterminat din punct de vedere social, economic, cultural , individual, 
multidimensional,  reprezentat de componente diferite: psihologice, sociale, pedagogice, 
praxiologice, multinivelar pe trepte decizionale diferite, multifuncţional, în relaţie cu 
insuccesul şi particularizat. 
 
 
 
 

Exerciţii: 
1. Pornind de la definiţiile şi caracteristicile specifice unui management eficient 
precizaţi cinci condiţii fundamentale ale unui management eficient. 
2. Formulaţi o definiţie personală a succesului educaţional.  
3. Adaptaţi următoarele criterii manageriale (raţionalitatea, anticiparea, 

conştientizarea, comunicarea eficientă, empatică, conducerea participativă, organizarea  
sistemică, cooperarea) la activitatea educaţională şi daţi câte un exemplu pentru fiecare!  
4. Identificaţi cât mai multe comportamente  care fac parte dintre comportamentele unui 
profesor de succes enunţate de E. Joiţa! Argumentaţi răspunsul! 
 

 îşi propune obiective raţionale, 

 are un comportament asertiv în relaţie cu colegii; 

 abordează problemele activităţii în ansamblul lor; 

 respectă cu stricteţe programul; 

 este atent la completarea corectă a documentelor şcolare; 

 conştientizează mai bine aspectele nerezolvate sau dificile, 

 combină aspectele plăcute ale activităţii didactice cu cele dificile şi aride; 

 îşi raţionalizează resursele materiale, didactice, psihice, de timp, 

 se informează în mod variat; 

 coordonează cât mai multe activităţi educaţionale de natură informală;  

 îşi proiectează acţiunile pe termene diferite şi la niveluri diferite; 

 alege  din mai multe variante organizatorice pe cea mai directă şi economică, 

 comunică cu partenerii de acţiune, îi antrenează în decizii,etc. 
5. Explicaţi cum veţi aplica cele 7 trepte ale succesului elaborate de Covey în activitatea d-
voastră educaţională? 



   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente Structurale 

2007-2013 
 OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

„GHEORGHE ASACHI” DIN 
IAŞI 

 

 

 224 

6. Selectaţi 3  dintre caracteristicile modelului de succes global elaborate de C. Creţu 
(1997)  care nu sunt aplicate sau respectate în cadrul învăţământului românesc! 
Argumentaţi răspunsul!  
 

 
Problematizare: 
Dezvoltarea unui management de succes este una dintre necesităţile 
sistemului educaţional românesc. Dar de multe ori managementul de succes 
este confundat cu unul eficient, iar eficenţa este prost înţeleasă şi se rezumă 

doar la  eficienţă economică şi, astfel, se căută cele mai ieftine soluţii sau rezultatele 
imediate, în acest caz pierzându-se din vedere proiectele de lungă durată. Ce credeţi că ar 
trebui făcut în cadrul sistenului de învăţământ astfel încât managementul de succes să fie 
o premisă bine înţeleasă? Descrieţi ce puteţi face voi ca  viitori profesori pentru ca 
managementul de succes să se realizeze în toată complexitatea lui! 
 

Activităţi practice: 
1. Vă doriţi să deveniţi un profesor de succes. Alcătuiţi o strategie cu obiective, 
metode şi mijloace pentru a realiza acest scop!  
2. Proiectaţi o activitate didactică, respectând cele şapte principii sau trepte ale 

eficienţei şi succesului enunţate de S.R.Covey, 1995! 
 
 

Analiza  de caz: 
Sunteţi profesor la clasa a XI-a şi la sfârşit de an, în pofida faptului că elevii din 
clasa dumneavoastră au avut rezultate deosebite la învăţătură sunteţi informat că 
nu există fonduri pentru premierea acestora. Ce veţi face? Consideraţi că 
premirea elevilor este importantă? Ce fel de premii ar trebui date elevilor? Care 
credeţi că ar trebui să fie valoarea lor şi cum veţi face rost de fondurile necesare? 

Credeţi că există şi alte forme de motivare? Descrieţi etapele pe care le urmaţi astfel încât 
activitatea să fie încununată de succes! 
   

 
 

 
VIII.2. Managementul curriculumului 

 
 

Context teoretic: 
Curriculumul reprezintă totalitatea integrată a obiectivelor, conţinuturilor,  
strategiilor didactice şi educaţionale, puse în funcţiune de personajele 
importante ale spaţiului educaţional, la un moment dat. Curriculumul este 
gestionat atât la nivel central cât şi la nivel local, de către factorii de decizie 

instituţionali. Conceptul de curriculum însuşi ca şi managementul curricular constituie 
nucleul reformei educaţionale din România post-decembristă, mecanismul de integrare a 
învăţământului românesc în sistemul învăţământului european. 
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Exerciţii: 
1. Elaboraţi o listă cu acţiunile manageriale curriculare care depind de instituţiile 
educaţionale centrale şi una cu cele care depind de profesori. 
2. Poate fi reformat curriculum-ul doar pe baza intervenţiilor de la nivel central? 
Cum se pot realiza aceste reforme? Identificaţi modalităţile prin care  

reprezentanţii de la  nivelul local pot să se opună reformelor pe care nu le-a validat 
practica educaţională!  
3. Poate fi reformat curriculum-ul pornind acţiunea de la nivel local? Descrieţi elementele 
care  pot fi schimbate intervenind doar la acest nivel?  
4. Urmărind elementele de noutate promovate de reforma din învăţământul românesc 
precizaţi care consideraţi că ar fi primele trei ca importanţă. Pe lângă cele deja notate mai 
adăugaţi trei elemente noi pe care consideraţi că le promovează reforma din învăţământul 
românesc.  
 
 

 
Problematizare: 
Reforma curriculară este unul ditnre aspectele cele mai impotante ale reformei 
în învăţământ. Un bun management curricular poate ajuta la realizarea unei 
educaţii eficiente în sensul formării de competenţe şi însuşirii de  informaţii 

necesare unui om complet. Dar la nivelul curriculum-ului este necesară păstrarea unui 
echilibru între cantitatea de informaţii, posibilităţile elevilor şi nevoile educaţionale. Prea 
multă informaţie face ca învăţarea să fie dificilă, aridă, greu abordabilă şi să se realizeze în 
multe cazuri pentru o durată scurtă de timp. Prea puţină infomaţie face învăţarea 
neinteresantă, prea uşor abordabilă ducând în derizoriu actul educaţional. Cum se poate 
păstra echilibrul curricular? Credeţi că descongestionarea materiei, devenită în multe 
cazuri scop în sine poate ajuta la realizarea unui învăţământ eficient? Identificaţi 3 acţiuni 
care ar trebui întreprinse  sub aspect curricular pentru a păstra eficienţa educaţională la un 
nivel ridicat? 
 
 

Activităţi practice: 
1. Urmăriţi curriculum-ul la una dintre disciplinele dumneavoastră de specialitate. 
Realizaţi o analiză SWAT a acestuia precizând şi modificările care credeţi că ar 
trebui realizate pentru ca punctele slabe să fie cât mai puţine! Realizaţi acelaşi 

lucru şi în cazul curriculum-ului specific orelor de Consiliere (Dirigenţie)!   
 
 

Analiza  de caz: 
Sunteţi profesor la clasa a IX-a şi modificările la nivelul curriculum-ului de la 
specialitatea dumneavoastră vă nemulţumesc. Dar confrom noilor prevederi 
trebuie să predaţi conţinuturile în conformitate cu modificările realizate. Ce veţi 
face? Veţi urma identic noua structură? Cum vă permite modalitatea de 
structurare a curriculum-ului să interveniţi? Puteţi păstra anumite infomaţii, care 

nu mai sunt obligatorii, în cadrul lecţiilor? Care va fi statutul acestor informaţii?  
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VIII.3. Gestiunea resurselor pedagogice 
 

 
Context teoretic: 
 Procesul educaţional pune în joc toate tipurile de resurse ale unei activităţi: 
resurse materiale, financiare, umane, spaţiale, de timp, de cunoştinţe, de 
produse ale educaţiei, cu specificul lor. Elena Joiţa, 2000 se referă la 
următoarele resurse pedagogice: resurse materiale, resurse didactice 

propriu-zise, resurse umane, resurse temporale, resurse informaţionale.  
 
 

Exerciţii: 
1. Sunteţi profesor de discipline tehnice la o clasă de a IX-a dar şi profesor-
diriginte/consilier. Identificaţi cât mai multe resurse materiale, didactice, umane, 
temporale, informaţionale pe care vi le doriţi la clasa d-voastră pentru a obţine 
succesul educaţional! 

2. Alegeţi o temă pentru ora de dirigenţie. Enumeraţi resursele materiale de care aveţi 
nevoie pentru respectiva lecţie. Alegeţi dintre acestea cinci pe care le consideraţi cele mai 
importante. Alegeţi cinci pe care să le eliminaţi. Alegeţi cinci resurse pe care le consideraţi 
scumpe din punct de vedere economic pe care aţi putea să nu le utilizaţi în timpul lecţiei.  
3. Care credeţi că este cea mai bună ordonare a pupitrelor în clasă pentru o lecţie la 
dirigenţie cu tema: HIV/SIDA o problemă medicală şi socială? Dar pentru tema Relaţia 
profesor-elev respect sau prietenie? Explicaţi de ce! 
4. Enumeraţi resursele didactice necesare orelor de specialitate pe care le veţi putea 
preda la liceu! Realizaţi acelaşi lucru petnru ora de Consiliere (dirigenţie)! Care dintre 
discipline are nevoie de mai multe resurse? Explicaţi de ce! 
5. Descrieţi 3 modalităţi prin care puteţi identifica potenţialul elevilor dumneavoastră! 
Identificaţi 3 modalităţi prin care puteţi eficientiza acest potenţial astfel încât să ajungeţi la 
rezultatele dorite!  
6. Identificaţi cinci metode prin care să vă eficientizaţi timpul în cadrul unei ore! Precizaţi 
care sunt diferenţele- în ceea ce priveşte evaluarea timpului dumneavoastră- între o oră 
de predare-învăţare, una de evaluare orală şi una de evaluare scrisă? Ce factori aleatorii 
intervin în fiecare caz în parte? Explicaţi cum influenţează managementul timpului nota 
elevului în cazul orelor de evaluare?  
7. Enumeraţi cinci avantaje şi cinci dezavantaje ale unor surse de informaţii multiple pentru 
elevi! Ce ar trebui făcut pentru ca elevii să aibă un randament sporit în ceea ce priveşte 
selecţia informaţiilor? Identificaţi 3 dezavantaje pentru profesor în cazul în care elevii au 
acces la mai multe informaţii! Identificaţi 3 avantaje!  
 

 
Problematizare: 
Accesul la informaţie a devenit una dintre cele mai importante premise ale unui 
învăţământ modern şi eficient. De aceea accesul la internet, existenţa unor 
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biblioteci clasice sau virtuale cu un număr suficient de mare de cărţi, accesul la informaţiile 
recente prin intermediul presei de specialitate constituie facilităţi necesare pentru o şcoală. 
Dar multitudinea de infomaţii, inexactitatea sau partizanatul acestora, formele de 
divertisment inadecvate vârstei, fac din accesul liber la infomaţii adevărate pericole pentru 
o bună educaţie. Schiţaţi 2 direcţii de acţiune prin care  poate fi managerizat accesul la 
informaţii astfel încât acestea să fie un factor de construcţie a personalităţii!    
 

Activităţi practice: 
1. Realizaţi o evaluare a tuturor resurselor necesare pentru ora de Consiliere 
(dirigenţie)! Realizaţi o ierarhie a acestora precizând care sunt indispensabile, 
care sunt desirabile şi la care puteţi renunţa!   

2. Realizaţi un plan de evaluare a potenţialului elevilor în care să precizaţi 
metodele de evaluare folosite, resursele interne şi cele externe necesare!  
3. Realizaţi un plan de activitate prin care să-i învăţaţi pe elevi să-şi managerizeze timpul 
liber! De asemenea, descrieţi comportamentul pe care ar trebui să-l adopte elevii pentru 
un bun management al timpului, în timpul unei ore de predare-învăţare, evaluare (scris, 
oral), mixtă!    
4. Realizaţi un plan prin care să managerizaţi accesul la informaţii al elevilor. Elaboraţi un 
tabel cu surse de informaţii utile (cărţi, internet, filme documentare) pentru o temă la 
dirigenţie la alegere! De asemenea realizaţi un tabel şi cu surse de informaţii eronate sau 
greşit prezentate, insinuante, incorecte din punct de vedere al politicilor (rasiste, xenofobe, 
intolerante) prezentând şi implicaţiile negative auspra educaţiei elevilor.   
 

Analiza  de caz: 
Sunteţi profesor la Liceul D.G. şi doriţi să constituiţi un cerc pe discipline, activitate 
pentru care aţi realizat o evaluare a resurselor necesare activităţii, pe care o 
înaintaţi conducerii unităţii. După o analiză a acestora vi se precizează că în afară 
de spaţiul necesar activităţii (într-un interval de timp bine delimitat), nu vi se poate 
oferi nimic în plus. Ce veţi face în continuare? Descrieţi de unde veţi procura 

resursele necesare activităţii cercului pe discipline! 
 

 
 
 

VIII. 4. Marketing educaţional 
 
 
 

Context teoretic: 
Marketing-ul educaţional reprezintă un ansamblu de metode şi tehnici 
utilizate de către un ofertant de programe educaţionale, organizaţie sau 
persoană, pentru a determina receptivitatea potenţialilor clienţi, faţă de un 
produs sau un serviciu educaţional şi promovarea unui produs /pachet 

educaţional pe o anumită piaţă (S. Iosifescu,2000). Iniţial marketing-ul educaţional era 
redus doar la acţiunile de promovare şi imagine a şcolii, dar treptat a devenit mult mai 
complex. Astfel autori cum ar fi: C.Zamfir,1994, S.Iosifescu, 2000,  A. Andrei, 2000 
identifică mai multe etape ale procesului de marketing educaţional în cadrul cărora 
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regăsim cunoaşterea, identificarea, evaluarea iniţială a aşteptărilor, a nevoilor de formare-
informare-educare prin activitatea şcolară; elaborarea unor proiecte de ameliorare şi 
adaptare,  pe termen mediu şi scurt a previziunii, concepute pe baza curriculunului oficial; 
prezentarea ofertei, supunerea atenţiei elevilor a liniilor generale ale proiectului ameliorat 
pentru anul în curs; promovarea pachetului de servicii, de informare, predare, activizare, 
tratare diferenţiată; participarea şi implicarea elevilor. 
 
 
 

Exerciţii: 
1. Sunteţi absolventul unei facultăţi tehnice şi v-aţi angajat la un grup şcolar din 
localitatea unde v-aţi născut. Descrieţi strategia de marketing educaţional  pe 
care o elaboraţi  pentru obţinerea succesului educaţional optim, pentru şcoala în 
care lucraţi dar şi pentru zona în care aceasta este amplasată. 

2. Identificaţi cinci asemănări şi cinci deosebiri între marketing-ul de produs şi cel 
educaţional! Explicaţi care sunt motivele pentru care marketing-ul educaţional trebuie să 
se deosebească de cel de produs.  
3. În ce fel putem folosi marketing-ul educaţional în orientarea profesională a elevilor? Pot 
exista şi elemente negative pentru elevi ale unui marketing educaţional agresiv? 
Identificaţi cât mai multe dintre  acestea! 
 
 

 
Problematizare: 
Marketing-ul educaţional este considerat un element important al restructurării 
sistemului de învăţământ. Dar de multe ori acesta este realizat în mod agresiv, 
în special în  unităţi şcolare  cu valoare scăzută sau în organizaţii informale de 

educaţie. Marketing-ul în acest caz este direcţionat pe facilităţile „non educaţionale‖ oferite 
cum ar fi uşurinţa de a lua o diplomă, note mari, posibilitatea de a trece cu uşurinţă la 
următoarea treaptă educaţională. Descrieţi 4 efecte negative de imagine ale unor astfel de 
instituţii asupra întregului sistem? Pot fi combătute aceste politici de marketing? Este 
normal să fie combătute sau trebuie să primeze dreptul la liberă exprimare, piaţa liberă şi 
liberul arbitru al fiecăruia?  Descrieţi rezolvarea acestui conflict!   
 
 

Activităţi practice: 
1. Realizaţi pentru un târg educaţional, un plan de prezentare al liceului pe care l-
aţi absolvit. Descrieţi elementele pozitive pe care le veţi scoate în evidenţă! 
Descrieţi elementele negative pe care le veţi ocoli!  

 
 

 
 

VIII. 5. Managementul prin motivaţie 
 

Context teoretic: 
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Motivaţia este una dintre cele mai importante pârghii ale unei educaţii eficiente şi de aceea 
un bun management motivaţional este fundamental pentru orice demers paideutic 
conducând la eficienţă obiectivă dar şi la reuşita subiectivă a activităţii. Există multiple 
posibilităţi de motivare educaţională începând cu varietatea sarcinilor, combinarea 
activităţii educative cu activităţi ludice, o bună relaţionare cu elevii, dezvoltarea unei 
competiţii în clasa de elevi  dar şi a unei bune colaborări, mărirea valenţelor afective ale 
activităţilor etc. Toate acestea trebuie să introducă dinamism în cadrul clasei de elevi. 
Strategiile managementului educaţional pot fi axate pe:- recompensă mai ales morală, - 
creşterea progresivă a performanţelor aşteptate, -evaluarea continuă, -acordarea 
autonomiei în organizare, -conducerea dirijată, -coordonarea activităţilor , -încurajarea 
relaţiilor intra şi inter-grupale, -întărirea încrederii în echitatea aprecierii. Important este ca 
strategiile motivaţionale să urmărească elevul ca pe un complex de personalitate şi să 
acţioneze pe multiple planuri.  
 
 
 

Exerciţii: 
1. Identificaţi 6 metode de motivare a profesorilor şi elevilor de la clasa la care 
sunteţi diriginte/consilier care să corespundă managementului prin motivaţie. 
2. Realizaţi o ierarhie a activităţilor motivaţionale pornind de la modalităţile 
descrise de I. Neacşu,în  1990.  

3. Descrieţi 5 efecte negative ale unui management educaţional deficitar!  
4. Pornind de la strategia motivaţională de acordarea a autonomiei în organizarea, 
conducerea, coordonarea de activităţi descrieţi trei astfel de activităţi în care această 
strategie ar fi eficientă.   

 
Problematizare: 
Evaluarea constituie una dintre cele mai importante pârghii motivaţionale, dar 
de multe ori (aşa cum aţi învăţat la pedagogie)  intervin bariere în faţa unei 
evaluări eficiente. Identificaţi 3 modalităţi prin care puteţi să întăriţi încrederea 

elevilor în echitatea aprecierii, mai ales că în multe  cazuri, citeriile de evaluare pe care le 
consideraţi obiective nu sunt privite la fel şi de către elevi? 
 

Activităţi practice: 
1. Realizaţi o strategie motivaţională complexă adaptată pentru ora de Consiliere 
(Dirigenţie)! În cadrul acesteia ţineţi seama de specificul orei şi de strategiile 
motivaţionale cunoscute! 

2. Pornind de la percepţia asupra reuşitei specifice perioadei actuale şi de la faptul 
că de multe ori reuşita este greşit înţeleasă realizaţi un plan privind strategia de promovare 
a reuşitei în diferite situaţii şi de formare a acesteia! 
 
 
 
 

Analiza de caz: 
Sunteţi profesor consilier la clasa a X-a şi vă confruntaţi cu problema interpretării 
ideii de succes din România prin care se susţine câştigul facil fără muncă, 
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„şmecheria‖, „descurcatul‖, obsesia banilor, extravaganţa ca valori fundamentale. Descrieţi 
3 modalităţi prin care puteţi motiva elevii astfel încât aceştia să îşi însuşească o educaţie 
solidă? Alegeţi sistemul motivaţional pe care il veţi folosi? Puteţi motiva elevii  singuri sau 
aveţi nevoie de ajutor? Numiţi persoanele sau instituşiile care vă pot ajuta!  
 
 

 
 
 

VIII. 6. Comunicarea în managementul educaţional 
 

Context teoretic: 
Comunicarea managerial-educaţională se bazează pe relaţiile inter-
personale profesor-elev, profesor-profesor, profesor-părinte, este 
instrumental-intenţională,  are un caracter afectiv pronunţat, constituind baza 
managementului educaţional. Ea depinde de:- scopul activităţii; - 

particularităţile de receptare, de prelucrare şi de redare a informaţiei de care dispun 
interlocutorii; -conţinuturile de transmis; -cerinţele de transmitere; experienţa anterioară a 
partenerilor comunicării; -limbajul folosit; -contextul comunicării; tipul de comunicare 
dominantă verbală, non-verbală;- tipul de activitate educaţională; -stilul educaţional;- 
modelul de transmitere a informaţiei, etc. Între comunicarea didactică şi cea managerială 
există diferenţe importante fundamentate pe tipul de proces, criteriile de organizare a 
cominicăii şi stilul managerial. 

În ceea ce priveşte organizarea procesului de comunicare putem identifica mai 
multe modele (E. Joiţa, 2000):  

 Modelul liniar elaborat de Laswell (1948)  

 Modelul inter-activ elaborat de Shannon (1948)  

 Modelul tranzacţional elaborat de R.B.Adler, 1998  

 Modelul cibernetic – N. Wiener  

 Modelul comunicării performante elaborate de R.Ludlow, 1992  
 
 

Exerciţii: 
1. Descrieţi 5 deosebiri între comunicarea educaţională şi comunicarea 
managerială în clasa de elevi! 
2. Precizaţi în următoarele exemple de comunicare managerială care este: 
scopul activităţii, particularităţile de receptare şi de redare a informaţiei, tipul 

conţinutuului de transmis, cerinţele de transmitere, experienţa anterioară a partenerilor 
comunicării, limbajul folosit, contextul comunicării, tipul de comunicare dominantă.  
a. şedinţă cu părinţii în cadrul căreia se discută situaţia la învăţătură; 
b. susţinerea în faţa Consiliului profesoral a planului financiar privind organizarea unui cerc 
de elevi. 
c. Ora de dirigenţie în care este ales şeful clasei.  
d. oră deschisă la obiecul de specialitate.  
3. Daţi trei exemple de comunicare managerială identificând elemetele componente după 
modelul lui Laswell şi Shannon!  



   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente Structurale 

2007-2013 
 OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

„GHEORGHE ASACHI” DIN 
IAŞI 

 

 

 231 

4. Identificaţi  caracteristicile modelului transacţional elaborat de R. B. Adler! Formulaţi un 
exemplu de comunicare în managementul educaţional folosindu-vă de acest model! 
5. Descrieţi cât mai multe dintre problemele întâmpinate în învăţământul românesc în 
cazul aplicării modelului cibernetic a lui N. Wiener! Identificaţi în ce context ar putea fi 
folosit acest model?  
6. Daţi un exemplu de comunicare fundamentat pe Modelul comunicării performante 
elaborate de R. Ludlow, în 1992. Identificaţi  avantajele şi limitele acestui model! 
 

Activităţi practice: 
1. Aplicaţi modelul tranzacţional al comunicării la o lecţie de dirigenţie a elevilor 
din clasa a XII-a! 
2. Aplicaţi modelul cibernetic a lui Wiener la cea mai bună clasă pe care o aveţi! 

Observaţi care sunt efectele pozitive şi negative, notând rezultatele într-o fişă de 
observaţie. 
 
 

Analiza  de caz: 
Sunteţi profesor- diriginte la clasa a X-a şi observaţi că apar din ce în ce mai 
multe bariere în calea comunicării cu elevii. Care credeţi că pot  fi sursele 
deficienţelor de comunicare între profesor şi elevi? Ce efecte negative asupra 
educaţiei elevilor pot să aibă deficienţele în comunicare? Schiţaţi cât mai multe 
modalităţi prin care puteţi acţiona în aşa fel încât  aceste bariere să fie depăşite?  

 
 
 

 
 

VIII. 7. Managementul schimbării individuale şi organizaţionale 
 
 

Context teoretic: 
Managementul schimbării priveşte mai multe dimensiuni ale schimbării, atât 
schimbarea individuală şi cât şi schimbarea organizaţională. Printre cele mai 
importante principii ale schimbării sunt: renunţarea la mirajul certitudinii, 
echilibrul social nu este un dat ci o permanentă dinamică, cea mai bună cale 

de a prevedea viitorul este de a-l inventa, dacă oamenii consideră că un lucru este real, el 
este real prin consecinţele lui. Există mai multe soluţii de depăşire a rezistenţelor la 
schimbare: raţionalitatea multiplă, proactivitatea, înlocuirea managementului centrat pe 
control cu managementul centrat pe angajament implicativ, opţiunea strategică pentru 
motivare, comunicare, participare şi formare, abordarea constructivă şi înlăturarea 
barierelor în calea schimbării. 
 
 

Exerciţii: 
1. Identificaţi 5 schimbări individuale ale personalităţii d-voastră pe care 
consideraţi că le puteţi realiza şi 5 schimbări organizaţionale în şcoala unde 
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lucraţi în aşa fel încât aceste schimbări să ducă la întâlnirea succesului individual cu cel 
instituţional! 
2. În ceea ce priveşte schimbarea managerială există mai multe trepte ale acesteia: 
evoluţia naturală, modificări impuse de decalajele dintre societate şi sistemul educaţional, 
modificări adaptative la sisteme compatibile externe, restructurări radicale şi revoluţii 
educaţionale. Identificaţi care dintre aceste trepte se potriveşte modificărilor din 
învăţământul românesc! Există tipuri diferite de schimbare în funcţie de nivelul managerial 
al sistemului? Explicaţi la ce nivel managerial este necesar fiecare tip de schimbare?   
3. Identificaţi 5 dintre  cele mai grave forme de rezistenţă la schimbare specifice 
învăţământului românesc! Enunţaţi cinci formule specifice limbajului de lemn în care să se 
regăsească această rezistenţă la schimbare!   
4. Descrieţi zece metode prin care se poate depăşi rezistenţa la schimbare (cinci 
referitoare la schimbarea individuală cinci cu privire  la schimbarea sistemică)!  
 

 
Problematizare: 
Managementul schimbării unui sistem cum este cel educaţional este unul 
dintre cele mai dificile forme de management, atât datorită rezistenţei la 
schimbare care apare în interiorul său câ şi datorită implicaţiilor pe temen 

mediu şi lung. Dar, de foarte multe ori, se poate întâmplă ca multe dintre reformele 
educaţionale să fie aplicate pripit, în inerţia ideii de schimbare. Cum putem acţiona astfel 
încât să se păstreze un echilibru în sistem? Ce se poate face pentru a nu se realiza 
„reforme‖ ale  căror rezultate să nu aibă efecte negative pe termen mediu şi lung? Ce 
credeţi că ar trebui schimbat în modul de implemetare a reformelor din România? 
Identificaţi cât mai multe dintre schimbrile ce ar trebui imediat aplicate!  
 
 
 
 

Activităţi practice: 
Identificaţi acele metalităţi din interiorul clasei de elevi care au efecte negative 
asupra educaţiei acestora! Realizaţi un plan de schimbare a mentalităţilor din 
interiorul clasei pe o perioadă medie (trei – şase luni) şi aplicaţi-l atunci când aveţi 

ocazia! Realizaţi o fişă de observaţie a efectelor planului dumneavostră! Precizaţi 
cum s-a manifestat rezistenţa la schimbare şi ce metode aţi aplicat pentru depăşirea ei! 
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„Cele mai multe eşecuri în viaţă sunt ale celor care nu şi-au dat seama cât de 

aproape erau de succes, atunci când s-au dat bătuţi.” 
 
         Thomas Edison 
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I. Diferenţieri conceptuale – despre consiliere în evoluţia istorică a activităţii 

educaţionale în şcoală 
 
 II. Prezentarea teoretică a activităţii educaţionale la ora de consiliere şi a 
activităţii educaţionale extracurriculare 
 
 III. Ora de consiliere 
 
  a) Obiective / competenţe 
  b) Conţinuturi 
  c) Strategii 
  d) Activităţi desfăşurate de diriginte şi elevi 
  e) Evaluarea activităţii educaţionale 

f) Aplicaţii practice – proiecte educaţionale 
g) ANALIZA SWOT a modului de organizare a activităţii de consiliere şi 

orientare 
 
 IV. Portofoliul profesorului consilier 
 
  a) Prezentarea şcolii 
  b) Fişe diverse utile pentru profesorul consilier 

c) Planificarea activităţilor din cadrul ariei curriculare 
„ORIENTARE ŞI CONSILIERE VOCAŢIONALĂ” 

  d) Unităţile de competenţă pentru profesor / profesorul consilier din 
Standardul de Pregătire Profesională 
  e) Importanţa menţinerii parteneriatului şcoală-familie 
 
 V. Relaţia profesor - consilier / mentor – student practicant 
 
  a) Mentor  – competenţe, coordonator a activităţii educativ - didactice 
  b) Cunoaşterea importanţei orei de consiliere către studenţi 
   
 
 Anexe 
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Fiecare om posedă un anumit orizont. Când se îngustează şi devine infinit de 

mic, el se transformă în punct şi atunci omul zice: 
„Acesta este punctul meu de vedere” 
           

David Hilbert 
 
 
 
 

A consilia – a sfătui, provine din franceză conseiller, latină – consiliari (---- , 1975 - 
„Dicţionarul explicativ al limbii române”) 

Consiliere – îndrumare şi supraveghere a unei clase de elevi de către un diriginte; 
oră de clasă la care are loc în mod special această îndrumare. („Dicţionarul explicativ al 
limbii române”, 1975) 
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 Educaţia a apărut odată cu societatea umană, fiind implicată nemijlocit în procesul 
muncii, pentru ca pe o anumită treaptă de evoluţie a societăţii să se desprindă ca o funcţie 
specială a acesteia. 

Etapa reflectării educaţiei în conştiinţa comună corespunde comunei primitive, 
caracterizându-se prin aceea că fenomenul educaţional, inclus în procesul muncii sau 
după desprinderea lui de acest proces, este reflectat în conştiinţa oamenilor sub forma 
unor idei şi reprezentări izolate, sporadice, ocazionale, constituite în mod empiric în 
procesul activităţii practice nemijlocite. Ele se transmiteau în mod oral de la o generaţie la 
alta sub formă de sfaturi, îndemnuri, poveţe, reguli de comportare, etc. (I. Nicola,1996). 

Etapa reflectării teoretice a fenomenului educaţional – faza filozofică - în 
problematica acesteia incluzându-se şi idei privitoare la unele domenii particulare ale 
existenţei: natură, societate, educaţie, etc. (I. Nicola,1996). 

Cei mai de seamă reprezentaţi ai acestei faze sunt: Heraclit, Socrate, Democrit, 
Platon, Aristotel – reprezentanţii filozofiei scolastice din Evul Mediu. 

 A doua fază – teoretizarea fenomenului educaţional devine preocuparea dominantă 
a unor mari personalităţi ale vremii, rezultatele reflecţiei fiind concretizate în lucrări sub 
formă de povestiri şi romane pedagogice, eseuri şi studii pedagogice (I. Nicola,1996). 

La sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, pedagogia cunoaşte o nouă fază 
în evoluţia ei. Se caracterizează prin faptul că se supralicitează fie aspectele sociale ale 
educaţiei, prin valorificarea cuceririlor sociologiei, fie aspectele psihice, prin valorificarea 
cuceririlor psihologiei (I. Nicola,1996). 

Orientarea este reprezentată de N. Vaschide, V. Ghidionescu, G. Tăbăcaru, D. 
Todoran. În cadrul acestei orientări se află ideea potrivit căreia totul trebuie să pornească 
de la copil. 

„Pedagogia, susţine G. Leroy, ni se înfăţişează ca o ştiinţă interdisciplinară de 
sinteză şi de aplicaţie, care pentru rezolvarea propriilor sale probleme, recurge la 
elemente de explicaţie, împrumutate de la alte discipline teoretice‖. 

La începutul anilor '90, dimensiunea europeană în educaţie a apărut ca o nouă 
finalitate a politicilor naţionale în domeniul învăţământului (C. Bîrzea, 2005). 

Dimensiunea europeană în educaţie se structurează pe două paliere: 
1) finalităţi educaţionale;  
2) curriculum. 
Din perspectiva finalităţilor educaţionale, conceptul de dimensiune europeană se 

referă la: 
- conştientizarea apartenenţei la un spaţiu cultural comun; 
- contribuţia la formarea identităţii şi cetăţeniei europene prin participarea activă la 

viaţa comunităţilor din care tinerii sau adulţii fac parte; 
- asumarea de roluri pro-active la nivelul respectivelor comunităţi; 
- înţelegerea şi practicarea abordărilor tolerante privind diversitatea etnică, 

culturală, spirituală, de gen, etc. 
Se mai referă la atitudini, comportamente, valori acceptate şi promovate, atât din 

perspectiva individuală, cât şi din cea colectivă (S. Velea, 2006).  
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„Logica te va duce din punctul A în punctul B. Imaginaţia te va duce oriunde 

vei vrea.” 
 
         Albert Einstein 
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De la formarea primelor comunităţi ale oamenilor, atestate istoric, educaţia 

tinerilor a ocupat o poziţie importantă în respectiva societate, ajutând la păstrarea şi 
transmiterea mai departe a regulilor de comportament şi a valorilor sociale.  

Dacă la început, educaţia tinerilor s-a realizat oral, prin legende şi poveşti, 
când a apărut scrierea acest lucru a devenit mult mai facil. 

Educaţia, transmisă din generaţia în generaţie a căpătat mai întâi statutul de 
înţelepciune şi a creat reguli privind educarea copiilor, ca apoi să apară legi, norme, 
tradiţii care au ajutat mai mult transformarea educaţiei în ştiinţă. 

Odată cu dezvoltarea societăţii, a ştiinţei şi tehnicii, educaţia a evoluat foarte 
mult sub diverse aspecte, devenind o necesitate în lumea contemporană. 

În prezent, educaţia a devenit o teorie şi o acţiune dirijată de specialişti, în 
concordanţă cu necesităţile practice ale societăţii. 

 
a) Activitatea educativă desfăşurată în cadrul orelor de consiliere 
 
Educaţia cunoaşte trei forme: 
- educaţia formală; 
- educaţia nonformală; 
- educaţia informală. 

 
 Educaţia formală este actul complex de transmitere a cunoştinţelor teoretice, 
practice şi de asimilare a acestora de către om, în cadrul instituţionalizat, adică în cadrul 
instituţiilor de învăţământ de toate gradele. Are caracter formativ şi grad de formalizare 
înalt.  
 Educaţia este formală prin faptul că prescrie reguli şi norme, sancţionează 
conduitele individuale prin raportare la regulament, prin proceduri de control. Dar, 
dezvoltă, relaţii de preţuire, simpatie, antipatie, alegere şi respingere între elevi sau între 
elevi şi profesori (A. Cosmovici, L. Iacob , 1999).  
 Educaţia se face doar instituţii specializate, atât tinerilor, cât şi adulţilor. 
 

Educaţia nonformală este determinată de actele educaţionale realizate în afara 
formelor educative oficiale din unităţile de învăţământ – mass-media, televiziune, presă, 
teatru, etc. 

Este o educaţie care se desfăşoară paralel cu prima, educaţia extraşcolară, 
complementară celei dintâi, dar dispunând de o anumită autonomie şi fiind încorsetată în 
mai mică măsură de rigori administrative şi tehnico-didactice. Această educaţie urmăreşte 
îndeosebi sporirea caracterului formativ al procesului educaţional, prin organizarea, de 
regulă, în şcoală, dar şi în afara ei când este cazul, a unor activităţi educative, 
caracterizate prin varietate, flexibilitate, caracter opţional sau facultativ, diferenţierea 
conţinuturilor şi tehnicilor şi care solicită în mare măsură elevii în organizarea lor, cum 
sunt: cercuri pe discipline cu caracter tematic sau pluridisciplinar, competiţii culturale sau 
sportive, comemorări, festivităţi, etc.   

Acestui tip de educaţia trebuie să i se acorde mai multă atenţie, deoarece elevii 
învaţă să se comporte în anumite situaţii, altele decât cele care sunt prevăzute în orarul 
şcolar.  
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Educaţia informală este determinată de o serie de acţiuni socio-umane, culturale 
care includ în ele şi efecte educaţionale fără forme educative speciale, deci spontane, de 
la sine, neaşteptate, fără să le conştientizeze în mod expres. 

Are un caracter liber, liber de orice formalizare, discontinuu şi neorganizat, variind 
de la un individ la altul în funcţie de particularităţile specifice de existenţă, contribuind la 
completarea culturii şi la îmbogăţirea experienţei elevilor dobândite în procesul de 
învăţământ. 

Reprezintă întreaga achiziţie autonomă a persoanei dobândită într-o manieră 
întâmplătoare din diverse sfere de influenţă şi depăşind ca durată, conţinut şi modalitate 
educaţia formală şcolară, de vreme ce începe înaintea acesteia şi se extinde pe toată 
durata existenţei umane.  

Relaţiile informale se sprijină pe schimbul de servicii, pe afinităţi reciproce, 
preocupări comune într-un anumit domeniu. La rândul ei, acest tip de educaţie se poate 
formaliza în sensul promovării unei ierarhii mutuale, a unor coduri stricte, a unui sistem de 
norme de conduită interioară (A. Cosmovici, L. Iacob , 1999). 

Acest tip de educaţie care are un caracter neorganizat, este legat de celelalte tipuri 
de educaţie, şi nu poate fi controlată. 

Pentru a realiza această instruire trebuie avut în vedere deprinderile, abilităţile şi 
atitudinile sociale, care concură la producerea comportamentelor sociale (I. Neacşu, 
1993).  

Elevul poate fi educat pentru: 
- participare spontană în viaţa celuilalt, interacţionând dezinteresat; 
- iniţierea de acţiuni adecvate şi utile grupului de elevi din clasă, şcoală, sau din 

afara şcolii; 
- împărtăşirea experienţei personale sau de grup, atât în timpul activităţilor 

didactice, cât şi cele nedidactice; 
- participarea la activităţi cooperante; 
- sprijinirea oricărei fiinţe  umane pentru a se cunoaşte pe sine şi pentru a înţelege 

lumea din jurul său, accentul fiind pus pe dezvoltarea persoanei , pe valorile sale şi 
trebuinţele sale; 

- îmbunătăţirea calităţii vieţii şi performanţelor, asigurându-se o pregătire generală 
echilibrată şi eficientă; 

- formarea abilităţilor de gândire independentă şi critică, bazate pe capacităţi 
nonspecifice ca: 

 a. să desprinzi esenţialul şi să formulezi concluzii sintetice; 
 b. să-ţi argumentezi logic şi succesiv acţiunile pe care să le controlezi 

eficient; 
 c. să foloseşti cunoştinţele în condiţii noi; 
 d. să ajungi la adevăr, fără a solicita altora ajutorul. 
 
Educaţia este întotdeauna o relaţie între doi poli, agentul şi receptorul, primul având 

misiunea de a iniţia şi declanşa acţiunea, cel de al doilea, de a răspunde şi reacţiona la 
ea.    

„Autoeducaţia‖ – se înfăptuieşte „prin sine însuşi”.  
Autoeducaţia – este autodeclanşarea acţiunii de a învăţa singur, este o acţiune a 

insului asupra sa. Educaţia declanşează transformări prin acţiuni din exterior, autoeducaţia 
se datorează acţiunilor autoimpuse, pentru a realiza aceleaşi scopuri. 
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Creşterea gradului de participare a fiecărui individ la propria formare este imperios 
cerută de condiţiile lumii contemporane: 

- schimbări în cadrul muncii; 
- dinamica participării sociale; 
- creşterea vitezei de inovaţie tehnologică. 
Factorii care influenţează procesul autoeducaţiei sunt de natură externă şi internă. 
Autoeducaţia nu înseamnă indiferenţă absolută faţă de acţiunea factorilor educativi 

şi nici acţiunea spontană anarhică a individului. Se bazează pe o legătură indisolubilă, 
organică, creatoare, între educat şi educator, şi nu pe o ruptură. 

Autoeducaţia nu trebuie înţeleasă ca o izolare de lumea exterioară, scopurile sale 
fiind sociale şi individuale, fiind activitatea unui om care conştient de sine, se afirmă şi 
pentru societate.  

Prin autoeducaţie omul încearcă să fie de folos, cât şi să folosească condiţiile 
exterioare pentru realizarea autoperfecţionării. 

Autoeducaţia implică o anumită dezvoltare fizică şi psihică, un anumit grad de 
instruire şi de cultură, de atingere a unui anumit nivel de autocunoaştere şi reprezentare a 
eului, în contextul propriei existenţe, aceasta începând în adolescenţă. 

Autoeducaţia se realizează permanent, presupunând însă un ideal în viaţă şi 
cunoaşterea împrejurărilor concrete de viaţă (I. Savin, 2006). 

 
Încurajarea autoeducării şi dezvoltării personale a dus la modificarea modului 

de structurare a imaginii personale şi a atitudinii individului faţă de sine şi a 
drepturile sale. 

 
Tematica pentru orele de dirigenţie, mai recentă se axează pe următoarele module, 

unde sunt propuse competenţe şi teme ce pot fi dezbătute la ora de consiliere, urmărind 
aspectele (Programe şcolare pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”, clasele a IX-a 
–a XII-a, aprobat prin ordinul ministrului Nr. 5287 / 09.10.2006): 
 - facilitarea accesului la întreaga ofertă de educaţie şi formare profesională; 
 - sprijinirea unei inserţii profesionale viitoare a tinerilor; 
 - ameliorarea continuă a procesului de utilizare a resurselor umane de care 
societatea dispune. 
 Competenţele generale care vor fi parcurse sunt: 
 - explorarea resurselor personale care influenţează planificarea carierei 
 - integrarea abilităţilor sociale şi emoţionale în vederea dezvoltării carierei 
 - utilizarea adecvată a informaţiilor despre educaţie şi muncă în obţinerea 
performanţei şi succesului 
 - construirea planului de carieră pentru tranziţia la piaţa muncii 
 - exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate.  
 Conţinuturile învăţării sunt grupate în următoarele cinci module tematice: 

 I) Modulul I - Autocunoaştere şi dezvoltare personală 
II) Modulul II - Comunicare şi abilităţi sociale 
III) Modulul III - Managementul informaţiilor şi a învăţării 
IV) Modulul IV - Planificarea carierei 
V) Modulul V - Calitatea stilului de viaţă 
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 „Detalierea acestora la nivelul fiecărui an de studiu al învăţământului liceal a 
fost realizată, astfel încât să corespundă nevoilor educaţionale şi specificului de 
vârstă a elevilor, oferind în acelaşi timp, contexte tematice adecvate pentru 
dezvoltarea competenţelor specifice” ((Programe şcolare pentru aria curriculară 
„Consiliere şi orientare”, clasele a IX-a –a XII-a, aprobat prin ordinul ministrului Nr. 5287 / 
09.10.2006) 
 Detalierea competenţelor specifice pe nivele de dezvoltare, conţinuturile putând fi 
alese dintr-o gamă mare de sugestii. 
 Competenţe urmărite pentru clasele a IX, X, XI, XII: 
 

Ciclul inferior al liceului 
Clasa a IX-a liceu 

I) Explorarea resurselor personale care influenţează planificarea carierei 
1.1. Argumentarea importanţei încrederii în sine, pentru evoluţia personală 
1.2. Examinarea caracteristicilor specifice adolescenţei 
  
II) Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea dezvoltării personale şi 

profesionale 
2.1. Exersarea comunicării eficiente 
2.2. Aplicarea tehnicilor de autocontrol emoţional 
 
III) Utilizarea adecvată a informaţiilor, în propria activitate, pentru obţinerea 

succesului 
3.1. Exersarea abilităţilor de utilizare a unor resurse de informare variate, referitoare 

la propria activitate 
3.2. Analizarea corespondenţelor dintre resurselor personale de învăţare şi 

cerinţele şcolare, în contextul liceal  
 
IV) Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională 
4.1. Analizarea conceptului de carieră şi a factorilor care influenţează alegerea 

carierei 
V) Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate 
5.1. Identificarea caracteristicilor relaţiilor sociale, din perspectiva calităţii acestora 
5.2. Analizarea relaţiei dintre stilul de viaţă şi alegerea carierei 
 

Clasa a X-a liceu 
I) Explorarea resurselor personale care influenţează planificarea carierei 
1.1. Identificarea relaţiei dintre calităţile personale, valorile personale şi reuşita 

personală 
1.2. Elaborarea unui plan de dezvoltare a resurselor personale 
  
II) Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea dezvoltării personale şi 

profesionale 
2.1. Proiectarea unei strategii de comunicare eficientă în familie 
2.2. Elaborarea unui plan de îmbunătăţire a autocontrolului emoţional 
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III) Utilizarea adecvată a informaţiilor, în propria activitate, pentru obţinerea 
succesului 

3.1. Exersarea deprinderilor de utilizare a tehnologiilor informatice şi 
comunicaţionale, pentru clarificarea traseului educaţional şi profesional 

3.2. Analizarea stilurilor de învăţare care pot conduce la obţinerea succesului şcolar  
 
IV) Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională 
4.1. Exersarea abilităţilor de elaborare a planului de carieră de scurtă şi lungă 

durată 
4.2. Analizarea consecinţelor privind continuarea traseului educaţional sau inserţia 

profesională 
 
V) Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate 
5.1. Analizarea informaţiilor, serviciilor şi resurselor care promovează un stil de 

viaţă de calitate  
5.2. Analizarea unor fenomene cu consecinţe negative asupra vieţii tinerilor şi a 

stilului de viaţă sănătos 
 

Ciclul superior al liceului 
Clasa a XI-a liceu 

I) Explorarea resurselor personale care influenţează planificarea carierei 
1.1. Analizarea aspiraţiilor, a priorităţilor, a calităţii personale, a punctelor tari şi a 

scopurilor prin autoevaluare 
1.2. Reactualizarea planului de dezvoltare a resurselor personale, prin raportare la 

situaţia prezentă şi la obiectivele de viitor 
  
II) Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea dezvoltării personale şi 

profesionale 
2.1. Aplicarea principiilor unei comunicări interpersonale pozitive 
2.2. Evaluarea respectării drepturilor şi a responsabilităţilor membrilor familiei 
 
III) Utilizarea adecvată a informaţiilor, în propria activitate, pentru obţinerea 

succesului 
3.1. Compararea resurselor de obţinere a informaţiilor referitoare la opţiunile 

educaţionale, la muncă şi carieră, din perspectiva relevanţei acestora 
3.2. Analizarea relaţiei dintre performanţele şcolare şi reuşita în viaţa personală şi 

profesională  
 
IV) Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională 
4.1. Analizarea consecinţelor schimbărilor economice, sociale şi tehnologice asupra 

profesiilor 
4.2. Evaluarea opţiunilor personale privind dezvoltarea personală şi profesională 
 
V) Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate 
5.1. Realizarea unui proiect de implicare comunitară vizând promovarea 

conceptului de calitate a vieţii  
5.2. Exersarea unor abilităţi de promovare a voluntariatului 
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Clasa a XII-a liceu 

I) Explorarea resurselor personale care influenţează planificarea carierei 
1.1. Elaborarea unui program personalizat de reuşită personală şi profesională 
 
II) Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea dezvoltării personale şi 

profesionale 
2.1. Analizarea beneficiilor comportamentului de cooperare 
2.2. Analizarea factorilor care contribuie la dezvoltarea abilităţilor de lider 
 
III) Utilizarea adecvată a informaţiilor, în propria activitate, pentru obţinerea 

succesului 
3.1. Exersarea abilităţilor de utilizare eficientă a diferitelor resurse, pentru a localiza, 

selecta şi evalua informaţiile despre învăţare, muncă, carieră 
3.2. Exersarea abilităţilor de învăţare critică, creativă şi eficientă, în vederea 

obţinerii reuşitei personale şi profesionale 
3.3. Explicarea necesităţii şi avantajelor învăţării permanente 
 
IV) Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională 
4.1. Evaluarea pregătirii personale pentru continuarea studiilor/pentru inserţia 

profesională 
4.2. Exersarea abilităţilor de utilizare a documentelor de marketing personal şi 

Europass, în vederea continuării studiilor sau a inserţiei pe piaţa muncii 
 
V) Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate 
5.1. Analizarea conceptului de calitate a vieţii în contextul dezvoltării carierei 
5.2. Exersarea unor abilităţi de management al stresului în pregătirea pentru 

examen 
5.3. Analizarea conceptelor de egalitate de şanse şi de egalitate de gen, din 

perspectiva planificării carierei 
 
I) Modulul I - Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală (cunoaşterea 

personalităţii elevului) 
   1.1. Autocunoaştere  

1.2.  Managementul resurselor personale 
 Cunoaşterea de sine – sunt variabile esenţiale în adaptarea optimă la mediul social, 
în menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale şi în stabilirea traseului educaţional şi 
profesional (C.C.D. Iaşi, 2006). Este un proces cognitiv, afectiv şi motivaţional individual, 
dar suportă influenţe puternice de mediu.  

Dintre obiectivele / competenţele specifice urmărite pot fi enumerate: 
- dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere şi intercunoaştere; 
- optimizarea încrederii în sine şi în ceilalţi; 
- pregătirea pentru succes; 
- creşterea interesului pentru schimbare, învăţare, dezvoltare; 
- înţelegerea schimbării ca parte a creşterii şi dezvoltării; 
- participarea activă la propria educaţia şi la integrarea în viaţa socială; 
- facilitarea accesului la oferta de educaţie, formare şi dezvoltare profesională. 
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 II) Modulul II - Comunicarea şi abilităţile sociale (blocajele comunicării) 
   2.1 Managementul emoţiilor 
   2.2 Abilităţi sociale 

2.3 Comunicarea 
Cauzele apariţiei blocajelor în comunicare sunt: 
- modalităţi greşite de a reacţiona; 
- nehotărârea dirigintelui de a se adapta stărilor elevului; 
Conflictul este o caracteristică a tuturor relaţiilor sociale şi se manifestă ca un 

fenomen complex, multdimensional. 
Conflictele se pot clasifica după: 
- după locul unde iau naştere 
- după rezultatele lor 
 
Dintre obiectivele / competenţele specifice urmărite pot fi enumerate: 
- dezvoltarea abilităţilor de management al emoţiilor; 
- exersarea atitudinilor şi abilităţilor pro-sociale; 
- aplicarea abilităţilor de comunicare. 
  

 III) Modulul III – Managementul informaţiilor şi al învăţării  
   3.1 Managementul informaţiilor 

3.2 Managementul învăţării    
 Elementele managementului informaţiilor: 
 - colectarea, organizarea, selectarea informaţiilor relevante pentru viitoarea carieră; 
 - monitorizarea sistematică a unor surse de informaţii privind orientarea în carieră; 
 - dezvoltarea abilităţii de a folosi sistemele informaţionale pentru orientarea carierei 
bazate pe computer sau internet. 
 

Dintre obiectivele / competenţele specifice urmărite pot fi enumerate: 
- dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare; 
- utilizarea adecvată a informaţiilor despre educaţie şi muncă pentru obţinerea 

performanţei şi succesului; 
- demonstrează deprinderi eficiente de învăţare ( noutate pentru SAM – separat). 

 
IV) Modulul IV – Planificarea carierei  

   4.1Planificarea şi dezvoltarea carierei 
4.2 Piaţa muncii 
 
Orientarea carierei constă în acele activităţi şi programe prin care indivizii sunt 

ajutaţi în asimilarea şi integrarea cunoştinţelor, a experienţei în corelaţie cu: 
- autoînţelegerea 
- înţelegerea mecanismelor de funcţionare ale societăţii 
- învăţarea procesului de luarea a deciziilor, etc. 
 
Dintre obiectivele / competenţele specifice urmărite pot fi enumerate: 
- dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei 
- construirea planului de carieră pentru tranziţia la piaţa muncii 
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V) Modulul V – Calitatea stilului de viaţă  

 5.1 Calitatea mediului de muncă 
5.2 Calitatea vieţii personale 
 
Stresul ocupaţional – este relevanţa dezvoltării abilităţilor protectoare a copiilor şi a 

adolescenţilor. 
Clasificarea tipurilor de calităţi care sunt urmărite: 
- calitatea vieţii şi a stilului de viaţă; 
- calitatea relaţiilor sociale; 
- calitatea mediului de muncă. 
 
Dintre obiectivele / competenţele specifice  urmărite pot fi enumerate: 
- orientarea spre o viaţă de calitate în prezent şi în viitor. 
 
b) Activitatea educaţională extracurriculară 

 
 Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru 

fiecare copil, tânăr, adult. Avantajele pe care le oferă educaţia nonformală sunt (S. Velea, 
2006): 
 - valorificarea timpului liber al elevilor din punct de vedere educaţional; 
 - oferă oportunităţi de valorificare a experienţelor de viaţă ale elevilor; 
 - se bazează pe participarea voluntară; 
 - răspunde intereselor elevilor prin gama largă de activităţi pe care le propune; 
 - posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce activităţi să participe 
 - contribuie la dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi la pregătirea tinerilor de a 
deveni cetăţeni activi 
 - oferă un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini, 
capacităţi, de manifestare a talentelor 
 - profesorii devin moderatori, facilitatori sau animatori 
 
 Aceste activităţi, activităţi complementare, se desfăşoară sun îndrumarea 
dirigintelui, dar nu sunt prevăzute în documentele şcolare. Ele urmăresc: 

- lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate de procesul de învăţământ; 
- valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor elevilor; 
- organizarea judicioasă a timpului liber.  
   
Activităţile extracurriculare oferă condiţiile formării unei conştiinţe şi conduite 

cooperante. Libertatea de exprimare şi relaţiile cu ceilalţi este mai mare, existând 
posibilitatea îmbogăţirii propriei experienţe. Cadrul de acţiune oferă un câmp larg 
manifestării propriei iniţiative şi participării în funcţie de anumite preferinţe, interese, 
capacităţi, preocupări, etc. (I. Nicola, 1996). 

                                                                    
 Ca efecte negative ale cooperării pot să apară: 

- rivalităţile şi competiţia;  
- înăbuşirea spiritul de cooperare şi de echipă.  
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 Ca efecte pozitive, aceste activităţi generează: 
- relaţii de prietenie şi întrajutorare; 
- fortifică simţul responsabilităţii; 
- manifestarea spiritului de iniţiativă din partea elevului; 
- atitudini pozitive faţă de colectiv şi scopurile urmărite. 

 Datorită acestor activităţi în interiorul colectivului de elevi se constituie un complex 
de relaţii interpersonale, structurate pe două nivele: 
 - o structură formală; 
 - o structură informală. 

Existând contradicţii între cele două structuri, trebuie influenţată structura informală 
din exterior, mai ales pentru a cunoaşte preferinţele dintre membrii colectivului, pentru a 
putea numi şi atribui roluri în grupele ce se constituie pentru desfăşurarea activităţii, 
alegerea liderilor, atribuirea de sarcini concrete, etc. 

Participarea elevilor este facultativă, conţinuturile fixându-se în funcţie de 
preferinţele şi dorinţele elevilor, de condiţiile şi de posibilităţile de realizare. 

Formele de organizare sunt mult mai ingenioase, elastice şi cu caracter recreativ (I. 
Nicola, 1996). 

Dintre activităţile extracurriculare reprezentative se pot enumera: 
 
- cercurile de elevi – se organizează în vederea aprofundării pregătirii elevilor într-

un anumit domeniu, al dezvoltării aptitudinilor şi exprimării creativităţii. Ele se constituie la 
nivelul clasei sau pe grupe, frecventarea fiind facultativă. Tematica se stabileşte de către 
profesor pe baza consultării membrilor cercurilor. Ţinând seama de conţinutul activităţilor 
se pot organiza cercuri cu profil: 

- cultural-artistic, ştiinţifice, tehnico-aplicative, informatică, sportive, etc.  
- consultaţiile şi meditaţiile  

a) consultaţiile - sunt acele forme de organizare, în cadrul cărora profesorul 
lămureşte şi acordă îndrumări suplimentare asupra unor probleme ridicate de elevi. Ele se 
realizează prin discuţii individuale sau pe grupe. Se organizează de câte ori este nevoie, 
fie din iniţiativa profesorului, fie a elevilor. 

b) meditaţiile – se organizează în vederea sprijinirii elevilor care întâmpină 
greutăţi în activitatea de învăţare, scopul lor fiind acela de a recupera decalajele. Ele se 
desfăşoară din iniţiativa profesorului care selectează persoanele şi strategiile necesare. 
Se organizează fie individual, fie pe grupe de elevi (I. Nicola, 1996). 
 

- excursiile şi vizitele – prin conţinutul lor se deosebesc de cele cu caracter 
didactic. Organizate la nivel de clasă sau şcoală, cu participare benevolă, ele urmăresc 
lărgire orizontului de cunoştinţe, familiarizarea elevilor cu noţiuni despre geografia, artă şi 
alte informaţii despre locurile vizitate, asigurarea unor condiţii de recreare şi destindere (I. 
Nicola, 1996). 

 - manifestările cultural-artistice şi sportive – în cadrul acestor activităţi pot fi 
enumerate: serbările, carnavalurile, discotecile, balurile şcolare, spectacole, concursuri 
artistice şi sportive, spectacole, etc. (I. Nicola, 1996).  

 
Alte tipuri de activităţi extracurriculare: 
- ateliere teoretice şi practice – pictură, muzică, fotografie, teatru 
- jocuri intercultural, de cooperare 
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- discuţii în grupuri mai mari sau mai mici pe teme de interes comun 
 
Dintre obiectivele / competenţele generale urmărite pot fi enumerate (R Calotă, 

D. Mărgineanu, etc., 1994): 
 - integrarea în viaţa socială şi formarea unui comportament civilizat; 
 - lărgire orizontului cultural şi stimularea interesului pentru diferite domenii artistice; 
 - reclădire interioară a personalităţii pe o axă valorică individualizată; 
 - crearea unor abilităţi şi capacităţi necesare orientării în momentele de schimbare 
survenite în existenţa individuală şi socială.   

 
Şcoala este a doua casă a tânărului în formare. 
Educaţia de bază este o datorie şi o responsabilitate a persoanei faţă de 

ceilalţi membri ai societăţii. 
Scopul educării este dezvoltarea aptitudinilor, competenţelor, îmbogăţirea 

cunoştinţelor, familiarizarea cu noi direcţii de dezvoltare a tehnicii, ştiinţei şi a IT-
ului .  

Ea trebuie să deschidă toate direcţiile existenţei, să faciliteze formele de 
dezvoltare a personalităţii tânărului / adultului. 

Educaţia, nu e numai un drept, ci şi un concept cheie al secolului XXI, 
efectuându-se pe tot parcursul vieţii. 
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„Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi să vezi 

foarte departe.” 
        Constantin Brâncuşi 
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Noile strategii educaţionale s-au impus ca adaptare a învăţământului la 

schimbările sociale, politice şi economice din ultima perioadă, în general, şi ca 
răspuns la evoluţia ştiinţelor educaţiei şi a psihologiei învăţării, în special, 
adecvarea instruirii la nevoile fiecărui persoane, dezvoltarea unor atitudini şi valori 
dezirabile, dezvoltarea gândirii critice, evaluarea autentică a performanţelor şcolare.  

 
 Datorită condiţiilor de dezvoltare rapidă şi diversă, educaţia nonformală a devenit 
un mijloc suplimentar a educaţiei formale. La nivel european se fac eforturi pentru 
recunoaşterea şi certificarea competenţelor formate în afara sistemului de învăţământ. 

Ca la orice oră didactică, după ce îţi propui o temă pentru dezbatere, te întrebi: 
„Ce voi face? Cu ce voi face? Cum voi proceda? Cum voi şti dacă am realizat ceea 
ce mi-am propus?”, fiind condiţiile esenţiale în proiectarea unei lecţii, indiferent de 
caracterul acesteia. În proiectarea lecţiei, răspunzând la întrebările puse mai sus, voi 
enunţa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 a) obiectivele / competenţele urmărite 
 b) conţinuturile ce trebuiesc parcurse 
 c) strategii educaţionale folosite pentru realizarea lecţiei 
 d) activităţi desfăşurate de către profesorul / diriginte şi elevi 
 e) evaluarea activităţii educaţionale desfăşurate 
 f) aplicaţii practice – proiecte educaţionale realizate pentru ora de consiliere de 
către profesorul / diriginte 

g) ANALIZA SWOT a modului de organizare a activităţii de consiliere şi orientare 
 Atât înainte, cât şi după 1990, au fost publicate numeroase cărţi despre şi pentru 
activitatea educativă, care se desfăşoare în şcolile noastre. 

Dar, o oră de consiliere nu se poate desfăşura la fel, neexistând o reţetă unică 
pentru desfăşurarea ei. Chiar la aceeaşi clasă, aceeaşi temă dacă este realizată de două 
ori, ora nu se va desfăşura la fel, datorită factorilor perturbatori ce pot interveni, a 
creativităţii şi a faptului că suntem oameni, cu comportamente şi reacţii neprevăzute.   

Ora de  consiliere nu trebuie să se transforme în ore de pregătire la alte 
discipline sau nu trebuie transformată numai într-o oră de comunicare a notelor şi a 
absenţelor şi de transmitere a observaţiilor efectuate de către ceilalţi profesori ai 
clasei anumitor elevi mai dificili, care se integrează mai greu în colectiv şi în cadrul 
orei respective. 

Şi în cadrul orei de consiliere trebuie să se practice incluziunea elevilor cu 
CES (cerinţe educaţionale speciale) între elevii care nu prezintă CES, temele trebuind 
să fie alese cu anumite grade de dificultate, încât să poată participa toţi elevii clasei.   
 a) Obiectivele / competenţele urmărite în cadrul fiecărei modul / submodul au fost 
exemplificate numai o parte din ele, în partea a doua a lucrării, de aplicaţii, numărul lor 
fiind mult mai mare, depinzând de tipul temei alese pentru dezbatere, de nivelul clasei. 

Dar, pe lângă aceste obiective / competenţe trebuie să avem în vedere şi 
familiarizarea elevilor (S. Velea, 2006) cu noţiuni despre: 

- rolurile cetăţeniei active naţionale şi unionale – ţinând cont de integrarea în UE a 
ţării noastre 

- cunoaşterea instituţiilor din ţară şi UE 
- pregătirea pentru integrarea pe piaţa muncii 
- pregătirea pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată 
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- formarea unor comportamente favorabile dezvoltării durabile 
Trebuie să fim atenţi ca atunci când propunem o temă, să formulăm şi obiectivele / 

competenţele în concordanţă şi cu informaţiile pe care le avem în bibliografie. 
 b) Conţinuturile: 

- vor fi propuse de comun acord cu elevii 
- să fie de actualitate 
- să fie parcursă în maxim două ore de consiliere 
- să existe material bibliografic pentru a putea fi pregătită lecţia 
- să ofere informaţii corecte 
- să încurajeze elevii pentru a reflecta şi a participa activ la lecţie 
- să stimuleze curiozitatea elevilor pentru subiectul propus 
- să dezvolte creativitatea elevilor în modul de abordare a subiectului 

 c) Strategiile educaţionale folosite pentru realizarea lecţiei nu pot fi încadrate într-
un anumit tipar, depinzând de aceeaşi factori care au mai fost enumeraţi mai sus. 
Strategiile educaţionale se stabilesc şi în funcţie de locul de desfăşurare a activităţii. 
 Strategiile educaţionale folosite la ora de consiliere au fost descrise de către marii 
pedagogi români, existând o multitudine de posibilităţi de utilizare a lor.  
 Exemple de strategii educaţionale ce pot fi utilizate la ora de consiliere (I. Savin, 
2006): 
 
 I) Metode 
1 – observaţia; 2 – conversaţia euristică; 3 – problematizarea; 4 – brainstorming-ul; 5 – 
cooperarea; 6 – psihodrama; 7 – dezbaterea în grup şi perechi; 8 – studiu de caz; 9 – 
exerciţii de învăţare; 10 – elaborarea de proiecte; 11 – elaborarea de portofolii. 
 
 II) Tehnici 
1 – activităţi ludice; 2 – completarea de fişe de lucru şi scări de autoevaluare; 3– 
vizionarea de filme şi comentarea lor; 4 – completarea unor teste şi imagini; 5 – jocuri 
experimentale; 6 – realizarea de colaje şi postere. 
 
 III) Procedee 
1 – reflexia; 2 – argumentarea; 3 – desenul; 4 – lista de probleme; 5 – lista cu soliţii; 6 – 
ascultarea activă; 7 – empatia; 8 – acceptarea necondiţionată; 9 – congruenţa; 10 – 
parafrazarea; 11 – sumari-zarea; 12 – feed-back-ul.  

 
O altă abordare a strategiilor educaţionale (C.C.D. Iaşi, 2006), este după modul de 

colectare a informaţiilor astfel: 
 
Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală 
 
I) metode de cunoaştere prin analiza conduitei şi a activităţii 
- observaţia, analiza psihopedagogică a activităţii şi realizărilor persoanei 
 
II) metode de cunoaştere prin care se solicită colaborarea persoanei: 
- anamneza, convorbirea, chestionarul, testul psihologic, studiul de caz, ancheta 

psihologică 
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III) metode de cunoaştere prin intermediul grupului social 
- tehnicile sociometrice, metoda observării psihosociale, metoda aprecierii obiective 
 
IV) experimentul  
 
Comunicarea şi abilităţile sociale 
I) ascultarea activă 
 

 Planificarea carierei  
 
 I) tehnici de intervenţie individuală 
 - interviul, evaluare psihologică, examenul de orientare 
 
 II) tehnici de intervenţie colectivă 
 - intervenţia la nivel de grupă / clasă, informarea, educaţia în vederea orientării 

 
În această lucrare ele nu vor mai fi descrise, materialele putând fiind studiate după 

indicaţiile din bibliografie. 
 

 d) Activităţile desfăşurate de către profesorul / diriginte şi elevi nu mai sunt de 
tipul că consilierul vorbeşte „singur” o oră întreagă, iar elevii stau şi ascultă, manifestare 
gen „dialogul surzilor”. 
 Profesorii devin moderatori, facilitatori sau animatori, iar elevii participă activ la oră. 
Rolul lor în cadrul orei este foarte important şi chiar dacă nu au pregătit în mod special 
ora, pot să facă faţă datorită numeroaselor exemple de care beneficiază. 
 Prin activitatea sa, profesorul consilier, va pilota ora de consiliere, încât în final, va 
afla dacă a reuşit ca elevii lui (S. Velea, 2006) să aibă capacitatea ca:    
 - să trăiască împreună cu alţii 
 - „să cunoască” modul de comunicare orală, scrisă, verbală, nonverbală, 
cunoaşterea şi înţelegerea lumii, etc. 
 - să înveţe să facă ceva – dezvoltare de relaţii sociale, ameliorare a vieţii, luarea de 
decizii în diferite situaţii de viaţă, etc. 
 - să înveţe să fie cineva – să-şi dezvolte personalitatea, recunoaşterea drepturilor 
celorlalţi, etc. 
  Se observă că elevii au altă atitudine la orele de consiliere, discuţiile nemaiavând 
acel caracter forţat. Prin activitatea pe care o vor desfăşura la oră, elevii vor dobândi: 
 - condiţii optime de dezvoltare a relaţiilor colegiale 
 - o colaborare mai bună între elevi şi profesori şi elevi-elevi 
 - o nouă viziune asupra lumii cel înconjoară 
 - dezvoltarea unor hobby-uri, talente  

Prin activităţile desfăşurate la orele de consiliere se va constata o îmbunătăţire a (S. 
Velea, 2006):  

- caracterului predominant aplicativ al activităţii didactice 
- facilitarea transferului de cunoştinţe şi de capacităţi 
- dezvoltarea unor competenţe complexe – de gândire critică, de comunicare 
- permite adaptarea curriculum-ului la cerinţele sociale şi economice, la dinamica 

vieţii contemporane. 
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 e) Evaluarea activităţii educaţionale desfăşurate trebuie să fie flexibilă, să sprijine 
procesul educaţional şi nu să măsoare achiziţiile elevilor (S. Velea, 2006). 
 Este o evaluare globală, care promovează principiul conform căruia „întregul este 
mai important decât partea”. Sarcinile de lucru ale elevilor devin probe de evaluare. 
 
 Metodele complementare de evaluare oferă profesorului diriginte / consilier de a 
analiza direct activitatea elevului, de a evalua procesul prin care se ajunge la anumite 
rezultate - proiectul, portofoliul, investigaţia. 
 
 Metodele alternative scot în evidenţă unele capacităţi ale elevilor de observare, 
analiză, interpretare, evaluare şi de decizie – studiul de caz, portofoliul, jurnalul, eseul, 
procesul.    
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f) Aplicaţii practice – proiecte educaţionale  
 

  
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiect educaţional 
 

„O şansă în viaţă – un risc anulat !! 
prevenirea îmbolnăvirii cu HIV – declanşarea bolii SIDA”    
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Speranţă 
 

Nu lăsa visele să piară, pentru că dacă visele mor, viaţa nu este decât o pasăre cu 
aripi rupte care nu mai poate să zboare. 

(Langston Hughes) 
 

Poate că pentru lume eşti doar o singură persoană, dar pentru o persoană eşti 
întreaga lume.  

(G. J. G. Marquez) 
Viaţa 

 
Când simţi că viaţa nu are nici un rost, gândeşte-te la cei ce mai au doar o zi de 

trăit. 
(Anonim) 
 

 Este greu să pierzi, dar mult mai rău este să nu fi încercat niciodată să reuşeşti. 
(Theodore Roosevelt) 

Credinţa 
 

 Vei avea parte de un lucru atunci când vei crede în el.  
(Wayne Dyer) 

 
Binefacere 

 
Nu luăm cu noi decât binele pe care l-am făcut.  

(Saint-Lambert) 
 

Încredere. Mergi cu încredere în direcţia visurilor tale. Trăieşte viaţa pe care ţi-ai 
imaginat-o. 

(Henry David Thoreau) 
 

Suferinţa 
 

Suferinţa în doi, este pe jumătate.  
(Bacon) 
 

Dacă nu ai suferit niciodată înseamnă că nu eşti binecuvântat. 
           (Edgar Allan Poe) 
 

Existenţa 
 

Existăm vremelnic prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veşnic prin ceea ce 
dăruim.  

(Douglas M. Lawson) 
 
 

Zâmbet 
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Zâmbetul durează doar o clipă, dar amintirile lui o viaţă întreagă. 
(Anonim) 
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Proiect educaţional 
 

„O şansă în viaţă – un risc anulat !! 
prevenirea îmbolnăvirii cu HIV – declanşarea bolii SIDA” 

 
 
Diriginte –  
Clasa: a - XI-a 
Tipul lecţiei - mixtă 

 
Structura activităţii 

 
Modulul – „Calitatea stilului de viaţă‖ 
Submodulul – „Calitatea vieţii personale‖ 
 

Competenţe generale: 
 

- dezvoltarea capacităţii decizionale; 
- explorarea capacităţii de relaţionare între indivizi; 
- cultivarea unei atitudini optimiste faţă de viaţă. 
 

Competenţe specifice: 
 

- menţinerea la un nivel optim a stării de sănătate fizică, psihică, emoţională; 
- iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare, cooperare, ajutorarea celor 
aflaţi într-o situaţie dificilă; 
- anticiparea efectelor deciziilor sale; 
- conştientizarea efectelor îmbolnăvirii cu HIV asupra vieţii personale şi a celor din jur. 
 

Competenţe individuale: 
 

- identificarea modalităţilor de informare ca surse competente în problemele tinerilor; 
- determinarea factorilor ce duc la apariţia îmbolnăvirii cu HIV şi a efectelor acestora; 
- riscurile pe care fiecare şi le asumă datorită neinformării; 
- participarea personală la activitate; 
- cultivarea respectului faţă de cei din jur; 
- manifestarea independenţei şi a libertăţii ca individ, în funcţie de vârstă. 
 

Strategii de realizare a activităţii: 
 
- metode şi procedee: exerciţiu de spargere a gheţii, explicaţia, studiul de caz, discuţii, 
problematizare, dezbatere. 
- materiale: pliante, cărţi. 

 
Resurse: 

- psihologice: motivaţia activităţii 
- de timp: 50 minute 
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Tip de activitate – masă rotundă coordonată de un moderator. 
Modalităţi de organizare a activităţii: frontal, individual, pe grupe. 
 

Desfăşurarea activităţii 
 
a) Organizarea clasei 
 

Motto: „Scopul educaţiei este acela de a schimba o minte goală cu una 
deschisă.” 

(Malcolm Forbes) 
 

Pasul 1: Elevii îşi confecţionează ecusoane pe care trebuie să-şi notează numele 
pe care îl vor folosi în activitate. 

Pasul 2: „Floarea‖ – fiecare elev primeşte o foaie pe care trebuie să noteze o 
calitate pozitivă a sa. Se asamblează pe grupe de lucru şi se comentează. 
 
 b) Anunţarea temei 
 
c) Captarea atenţiei 
 
Pasul 3: Sunt invitaţi elevii să participe la discuţii, atingând punctele de dezbatere: 
- ce reprezintă HIV-SIDA 
- istoric 
- factorii care provoacă apariţia îmbolnăvirii 
- modul de manifestare a bolii 
- teste de evaluarea a îmbolnăvirii 
- căi de transmitere / netransmitere 
- modalităţi de prevenire a îmbolnăvirii 
- discriminarea şi legislaţia existentă  
 
d) Sarcini de lucru 
 
Pasul 4: argumentarea cu pro şi contra a ideilor care apar în discuţii 
Pasul 5: se va cere elevilor să enunţe pe baza materialelor prezentate şi vizionate 
impresiile lor despre această temă. 
 
e) Evaluare 
 
Completează careul de mai jos: 
 

M-a surprins să aflu despre ce noţiuni 
aveam despre tema prezentată: 
 

Mi s-a confirmat ceea ce ştiam deja: 

Mi s-au clarificat unele nelămuriri: Întrebări care au apărut: 
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f) Anunţarea activităţii următoare 
 
 
 
 
 

 

 

Proiect educaţional  

             
   
           

Alegerea carierei –  
„una dintre probleme minore ale unui tânăr 

absolvent” – 
de cine este influenţată ??? 
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Alegerea carierei 
 

„una dintre probleme minore ale unui tânăr absolvent” 
 
 

Ce putem face pentru adolescenţi ? 

 

 „Îmbrăţişează lucruri mai multe decât poate cuprinde, se precipită im-prudent către 
obiectul dorinţelor sale, fără a măsura distanţa care le separă de el. Nu ştie a rectifica şi 
recunoaşte erorile.‖ 
          (Francis Bacon) 
 
Responsabilităţi  
 

„O călătorie de o mie de mile începe cu un pas.‖ 
         (proverb chinezesc) 
 

Înţelepciune 
 

„Singura avere nepieritoare e înţelepciunea‖ 
          (Socrate)  
 

Munca 
 

„Munca necurmată învinge totul” 
          (Virgilius) 
 

Ştiinţa 
 
 „Ştiinţa este putere‖ 
          (Francis Bacon) 
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Clasa – a - XI-a 
 
Diriginte –  
 
Tipul de lecţie – mixtă 
 
Tipul modulului educaţional – „Planificarea carierei ” 
 
Tipul submodulului educaţional – „Planificarea şi dezvoltarea carierei” 
 

Scopul activităţii –  valorificarea informaţiilor corecte din mai multe surse, în scopul alegerii 
carierei care se potriveşte atât cu dorinţa de realizare a individului, dar şi cu alte aspecte 
ce ţin de profilul profesiei. 

 

Strategii educaţionale utilizate: 

 

- metode: conversaţie, cooperarea, ascultarea interactivă, metoda asaltului de idei, 
studiu de caz, controversa creativă, reţeaua de discuţii şi dezbatere, turul galeriei. 

 
- mijloace: planşe, colaje 

 

  Resurse bibliografice:  
 

- Internet 
- reviste 
- cărţi de specialitate 

 
Forma de desfăşurare a activităţii - activitatea se va desfăşura sub forma unei mese 
rotunde   
 
Formă de organizare – pe grupe de elevi 
 
Formă de prezentare a lecţiei – cu ajutorul unui moderator 
 
Tip de activitate – frontală 
 
Loc de desfăşurare – sală de clasă 
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Timp de desfăşurare – 50 min. 
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Metode educaţionale utilizate în cadrul lecţiei 
 

Cooperarea ( E. Dimitriu – Tiron, 2005) 
 
  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.  
 Această metodă se bazează pe principiul că omul este o fiinţă socială care se 
dezvoltă datorită influenţelor mediului socio-cultural. 
 Este o metodă de socializare, de dezvoltare a spiritului de echipă şi de grup, de 
învăţare în grup de antrenament. În funcţie de problema abordată, de caracteristicile 
psihopedagogice ale grupului, se pot organiza grupuri omogene sau eterogene. 

 
Ascultarea interactivă ( I. Ov. Pânişoară, 2003) 

 
 În cadrul acestei metode rolurile îndeplinite de către parteneri în actul educaţional o 
reprezintă schimbarea de accent de pe transmiţătorul de informaţie asupra receptorului 
acesteia.                                                                                                                                                                   
 Condiţii necesare aplicării acestei metode: 

- ascultarea nu se poate produce decât în prezenţa receptorului şi a emiţătorului;  
- ascultarea devine din ce în ce mai mult un element, care furnizează perspective 

despre dimensiunea relaţiei şi a interacţiunii înseşi; 
- ascultarea poate deveni un element de analiză şi dezvoltare în sine. 
 
Metoda asaltului de idei ( brainstorming-ul sau metoda evaluării amânate ) (I. 

Ov. Pânişoară, 2003) 
 
 Brainstorming - ul desemnează rezolvarea problemelor ori luarea deciziilor în urma 
solicitării adresate tuturor membrilor din grup, de a se gândi la cât mai multe posibilităţi.                                                                                                                                                           
 Osborn a iniţiat această metodă deoarece este: 

- o metodă de stimulare a creativităţii participanţilor; 
- este un cadru propice pentru instruirea şcolară. 
 
Studiul de caz  (E. Dimitriu – Tiron, 2005) 
 
Este o modalitate de a analiza o situaţie specifică, particulară, reală sau ipotetică, 

modelată sau simulată, care există sau poate să apară într-o acţiune, fenomen, sistem, 
etc. de orice natură, denumit caz în vederea studierii sau rezolvării lui, în raport cu nevoile 
înlăturării unor neajunsuri sau a modernizării proceselor, asigurând luarea unor decizii 
optime în domeniul respectiv.  

 
Controversa creativă (I. Ov. Pânişoară, 2003): 

 
 Este o metodă apropiată reuniunii Phillips 66, care a fost modernizată prin 
înglobarea elementelor suplimentare centrate nu numai pe problemă, ci şi pe rezolvarea 
acesteia, datorită regăsirii întregului datorită controversei creative.                                                                                                                                                           
 Etapele acestei metode: 
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- împărţirea în 2 grupe a membrilor care îşi vor susţine poziţiile pro şi contra, fiind 
într-o opoziţie şi concurenţă, ceea ce cultivă spiritul de competiţie, de implicare profundă şi 
completă;  

- decriptarea simultană a ariei de dezavantaje a propriei poziţii în prisma 
minimalizării acestora; 

- argumentarea poziţiilor de către fiecare grupă; 
- se fac schimb de păreri între membri din diferite grupe participante la discuţii, 

pentru aceeaşi poziţie;   
- se revine la fiecare grupă; 
- se prezintă poziţia, ceilalţi luând notiţe, pun întrebări; 
- retragerea membrilor pentru pregătirea punctului de interes a problemei; 
- prezentarea noilor poziţii însoţite de argumente exprimate într-o nouă lumină, sub 

alte indicii şi noi argumente; 
- urmărirea discursului chiar de membrii echipei, pe care ei l-au conceput şi-l 

ascultă critic; 
- căutarea argumentelor, avantajele fiecărei poziţii, încercând a se ajunge la o 

perspectivă comună, care să combine poziţiile exprimate şi să diminueze punctele slabe; 
- raportarea deciziilor publicului asistent şi depăşirea punctelor slabe.     

Această metodă oferă un debut în cercetările efectuate în ştiinţele care privesc omul, ce 
ajută la dezvoltarea interioară în raport cu unele teme, caracterizând un bun instrument nu 
doar de învăţare, dar şi de dezvoltare a persoanelor în cauză. 

Reţeaua de discuţii şi dezbaterea (Curs „Metodologia lecturii şi scrierii pentru 
dezvoltarea gândirii critice”, 2001) 

 
 Se anunţă tema pentru dezbatere şi se face următorul tabel:  
 
 

 
Da 

 

 
Problema supusă dezbaterii 

 
Nu 

   

 
 

Elevii trebuie să se grupeze în perechi şi să facă o reţea. În următoarele 5 minute li 
se cere să se gândească la o întrebare din cadrul problemei puse în dezbatere. 

Li se va cere să enumere câteva motive pentru care se vor lua pentru rezolvarea 
problemei în coloana DA şi câteva motive pentru care nu ar trebui luate în coloana NU. 

După ce au fost enumerate argumentele pro şi contra şi trecute în cele 2 coloane, 
fiecare pereche va trebui să discute cu o altă pereche şi să-şi expună argumentele proprii, 
adăugând la listele proprii, idei sugerate de partenerii de discuţie.  

Turul galeriei (Curs „Metodologia lecturii şi scrierii pentru dezvoltarea gândirii critice”, 
2001) 

 
 Se anunţă tema supusă dezbaterii; 
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 Se organizează clasa în grupuri de te 3-4 elevi, care lucrează întâi la problema în 
dezbatere care se va materializa într-un produs, pe cât posibil pretându-se la abordări 
variate; 

 Produsele sunt expuse pe pereţii clasei; 
 La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a exprima şi a 

discuta fiecare produs. Îşi iau notiţii şi pot face comentarii pe hârtiile expuse; 
 După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu 

celelalte şi citesc comentariile făcute pe produsul lor; 
 La final se trag concluziile comune şi se comentează.  

 
 
 

COMPETENŢE 
 

urmărite în cadrul lecţiei 
 
 
 

a) Competenţe generale: 
 

 identificarea aspiraţiilor tinerilor; 
 

 dezvoltarea capacităţii decizionale; 
 

 cultivarea unei atitudini optimiste faţă de viaţă; 
 

 compararea individuală cu profilul adolescentului de astăzi; 
 

 operarea cu criterii obiective în evaluarea inter-personală. 
 
 
 
 

b) Competenţe specifice temei: 
 

 identificarea surselor de informare competente despre profesii; 
 

 culegerea de informaţii din sursele identificate; 
  

 determinarea factorilor care influenţează alegerea profesiei; 
 

 prezentarea profesiilor solicitate în ţară şi în ţările U.E.; 
 

 motivarea alegerii profesiei; 
 

 formarea unui stil de viaţă civilizat; 
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 cultivarea respectului faţă de sine şi faţă de profesia aleasă.
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SCENARIUL ACTIVITĂŢII EDUCAŢIONALE 

 

Nr 
crt 

Scopul predării Strategii de predare Strategii de învăţare 
Stil de 

înv 
auditiv 

Stil de 
înv 

vizual 

Stil de 
înv 

practic 

Timp 
alocat 

Participanţi 

1. 

Generarea 
interesului şi a 

entuziasmului în 
privinţa subiectului 

propus pentru 
dezbatere. 

Conversaţie 

 
Motivarea alegerii temei propuse 
pentru dezbatere. 

 
 
* 

  3‘ 

Diriginte 

Elevi sunt 
împărţiţi în  

grupe 

2. 

Oferirea de 
informaţii. 

Explorarea şi 
influenţarea opiniilor, 

emoţiilor, 
convingerilor şi 

atitudinilor. 
Dezvoltarea lucrului 

în echipă şi a 
abilităţilor de 

comunicare orală şi 
în scris. 

Generarea de idei 

Conversaţie 
Studiu de caz 
Cooperarea 

Ascultarea interactivă 
Metoda asaltului de 

idei 
Controversa creativă 

Se anunţă titlul temei. 
Tematica se va axa pe următoarele 
planuri:  
 definirea şi comentarea termi-
nologiei specifice: muncă, carieră, 
formare profesională, recalificare 
profesională, meserie, profesie, 
specialitate, ocupaţie, categorie de 
calificare, orientare profesională 
 rute profesionale 
 cereri şi oferte pe piaţa muncii 
româneşti şi din ţările din cadrul U.E. 
 prevederi ale legislaţiei româneşti 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

10‘ 

Diriginte 

Elevi 

Moderator 

3.  Conversaţie Au loc dezbateri şi discuţii între     Elevi 
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Rezolvarea de 
probleme. 

 
Dezvoltarea lucrului 

în echipă şi a 
abilităţilor de 

comunicare orală şi 
în scris. 

Cooperarea 
Studiu de caz 
Turul  galeriei 

Reţeaua de discuţii şi 
dezbaterea 

Controversa creativă 

grupurile de elevi, pornind de la: 
 motivaţia alegerii profesiei 
 personalitatea şi dorinţele 
individului 
 factorii care determină alegerea 
profesiei 
 influenţe asupra alegerii profesiei: 
părinţi, prieteni, financiar, idoli 
 avantaje şi dezavantaje ale 
profesiilor 

* 
 

* 
 

 
 
 

27‘ 

Diriginte 
Moderator 

4. 
Consolidarea 
informaţii lor. 

Conversaţie 

Cooperarea 

Reţeaua de discuţii 
şi dezbaterea 

Pe baza întrebărilor şi a temelor 
dezbătute se creionează un portret al 
tânărului şi a profesiilor de viitor pe 
care le poate alege. 

 
* 
 

 * 
 

5‘ 

Diriginte 
Elevi 

Moderator 

5. Evaluarea  finală. Conversaţie 
Turul  galeriei 

Se discută despre punctele tari şi 
slabe ale lecţiei prezentate. 

 
* 

 
* 

 
 

5‘ Diriginte 
Elevi 
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Proiect educaţional  

 
 

„Iubirea” – sentimentul tinerei generaţii ? 
 
 
Despre noi şi vârsta noastră 
 
 „Precum urletul valurilor mării prevesteşte cu mult înainte furtuna, tot aşa 
murmurul pasiunilor ce încep a se ivi vesteşte această revoluţie furtunoasă; o 
fierbere ascunsă dă de ştire că primejdia e aproape. Firea copilului se schimbă, se face 
supărăcios, spiritul îi este necontenit agitat şi el ni mai cunoaşte aproape nici o disciplină 
...... nu mai vrea să fie condus.‖ 
 
          (J. J. Rousseau) 

Ce putem face pentru adolescenţi ? 

 

 „Îmbrăţişează lucruri mai multe decât poate cuprinde, se precipită im-prudent către 
obiectul dorinţelor sale, fără a măsura distanţa care le separă de el. Nu ştie a rectifica şi 
recunoaşte erorile.‖ 
          (Francis Bacon) 
Eu şi prietenii mei ! 
 
 „Într-o prietenie, lucrul cel mai greu nu este de a ne da pe faţă defectele dinaintea 
unui prieten, ci de a-l face să şi le vadă pe ale lui.‖ 
  
                    (La Rochefoucauld) 
 
Poate trăi omul fără prieteni ? 
 

„Egalitatea e sufletul prieteniei.‖ 
           (Aristotel) 
 

Prietenia şi marea prietenie 
 
 „Oricine poate compătimi cu suferinţele unui prieten, dar îţi trebuie un suflet ales ca 
să poţi împărtăşi succesul unui prieten.‖ 
           (Oscar Wilde) 
 
Responsabilităţi  
 

„O călătorie de o mie de mile începe cu un pas.‖ 
 
          (proverb chinezesc)
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Clasa – a - X-a 
 
Diriginte – 
 
Tipul de lecţie – mixtă 
 
Tipul componentei educaţionale – „Dezvoltarea personalităţii şi dezvoltarea carierei” 
 
Tipul subcomponentei educaţionale – „Dezvoltarea personalităţii elevului” 
 

Scopul activităţii –  valorificarea resurselor interioare în scopul autorealizării 

 

Strategii educaţionale utilizate: 

 

- metode: conversaţie, cooperarea, ascultarea interactivă, metoda asaltului de idei ( 
brainstorming-ul sau metoda evaluării amânate ), seminarul socratic sau „aplicarea 
învăţării centrate pe elev” în cazul dezbaterii unei probleme, studiu de caz 

 
- mijloace: planşe 

 

  Resurse bibliografice:  
 

- Internet 
- reviste 
- cărţi de specialitate 

 
Forma de desfăşurare a activităţii - activitatea se va desfăşura sub forma unei mese 
rotunde   
 
Formă de organizare – pe grupe de elevi 
 
Formă de prezentare a lecţiei – cu ajutorul unui moderator 
 
Tip de activitate – frontală 
 
Loc de desfăşurare – sală de clasă 
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Timp de desfăşurare – 50 min. 
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Metode educaţionale utilizate în cadrul lecţiei 
 

Cooperarea  
( E. Dimitriu – Tiron, 2005 – „Consiliere educaţională”) 
  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.  
 Această metodă se bazează pe principiul că omul este o fiinţă socială care se 
dezvoltă datorită influenţelor mediului socio-cultural. 
 Este o metodă de socializare, de dezvoltare a spiritului de echipă şi de grup, de 
învăţare în grup de antrenament. În funcţie de problema abordată, de caracteristicile 
psiho-pedagogice ale grupului, se pot organiza grupuri omogene sau eterogene. 

 
Ascultarea interactivă  

( I. Ov. Pânişoară, 2003 – „Comunicarea eficientă – metode de interacţiune educaţională”) 
 În cadrul acestei metode rolurile îndeplinite de către parteneri în actul educaţional o 
reprezintă schimbarea de accent de pe transmiţătorul de informaţie asupra receptorului 
acesteia.                                                                                                                                                                   
 Condiţii necesare aplicării acestei metode: 

- ascultarea nu se poate produce decât în prezenţa receptorului şi a emiţătorului;  
- ascultarea devine din ce în ce mai mult un element, care furnizează perspective 

despre dimensiunea relaţiei şi a interacţiunii înseşi; 
- ascultarea poate deveni un element de analiză şi dezvoltare în sine. 
 
Metoda asaltului de idei ( brainstorming-ul sau metoda evaluării amânate )  

 ( I. Ov. Pânişoară, 2003– „Comunicarea eficientă – metode de interacţiune educaţională”) 
 Brainstorming - ul desemnează rezolvarea problemelor ori luarea deciziilor în urma 
solicitării adresate tuturor membrilor din grup, de a se gândi la cât mai multe posibilităţi.                                                                                                                                                           
 Osborn a iniţiat această metodă deoarece este: 

- o metodă de stimulare a creativităţii participanţilor; 
- este un cadru propice pentru instruirea şcolară. 
 
Seminarul socratic sau “aplicarea învăţării centrate pe elev” în cazul 

dezbaterii unei probleme  
 (I. Ov. Pânişoară, 2003 – „Comunicarea eficientă – metode de interacţiune educaţională”) 
 Este o metodă de tip fishbowl care urmăreşte o participare necompetitivă în cadrul 
acestui cerc. Discuţia care are loc aici este centrată mai mult pe înţelegerea colectivă şi 
mai profundă a materialului de studiat decât pe identificarea unui răspuns corect. 
 

Studiul de caz  
(E. Dimitriu – Tiron, 2005 – „Consiliere educaţională”) 

Este o modalitate de a analiza o situaţie specifică, particulară, reală sau ipotetică, 
modelată sau simulată, care există sau poate să apară într-o acţiune, fenomen, sistem, 
etc. de orice natură, denumit caz în vederea studierii sau rezolvării lui, în raport cu nevoile 
înlăturării unor neajunsuri sau a modernizării proceselor, asigurând luarea unor decizii 
optime în domeniul respectiv.  
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COMPETENŢE 

 
urmărite în cadrul lecţiei 

 
 
 

c) Competenţe generale în cazul dezbaterilor pe  tema  „adolescenţa”: 
 

 dezvoltarea capacităţii decizionale; 
 

 explorarea capacităţii de relaţionare între indivizi; 
 

 înţelegerea crizei de personalitate a adolescentului; 
 

 cultivarea unei atitudini optimiste faţă de viaţă; 
 

 compararea individuală cu profilul adolescentului de astăzi; 
 

 operarea cu criterii obiective în evaluarea interpersonală; 
 

 evaluarea personalităţii individului şi a comportamentului său. 
 
 
 
 

d) Competenţe specifice temei: 
 

 „descifrarea” problemelor apărute odată cu adolescenţa; 

 descoperirea vulnerabilităţii vârstei de adolescent; 

 „alegerea prietenilor” – o etapă dificilă pentru adolescent; 

 judecarea de către tineri a problemei –„ viaţă cu / sau fără prieteni”; 

 „moda” prieteniilor nepotrivite şi factorii care le influenţează; 

 trezirea aspiraţiilor tinerilor; 

 manifestarea sentimentelor de dragoste şi de respect faţă de părinţi, patrie; 

 respectarea regulilor impuse de ceilalţi şi a celui de lângă tine;  

 dezaprobarea prejudecăţilor despre sex, etnie, familie; 

 identificarea modalităţilor de informare ca surse competente în problemele 
tinerilor; 

 informarea despre consecinţele consumului de droguri, cafea şi tutun; 

 înţelegerea faptelor şi a acţiunilor în concordanţă cu normele morale şi 
creştine general acceptate şi cunoscute; 

 manifestarea independenţei şi a libertăţii ca individ în funcţie de vârstă; 

 formarea unui stil de viaţă civilizat; 

 cultivarea respectului faţă de sine. 
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SCENARIUL ACTIVITĂŢII EDUCAŢIONALE 

 

Nr. 
crt 

Scopul predării 
Strategii de 

predare 
Strategii de învăţare 

Stil de 
inv 

auditiv 

Stil de 
inv 

vizual 

Stil de 
inv 

practic 

Timp 
 

Partici-
panţi 

1. 

Generarea interesului şi a 
entuziasmului în privinţa 
subiectului propus pentru 
dezbatere. 

 
Conversaţie 
 

Motivarea alegerii temei 
propuse pentru dezbatere. 
 
 

 
* 
 

  
 

3‘ 

 

Diriginte 

2. 

 
Oferirea de informaţii. 
Explorarea şi influenţarea 
opiniilor, emoţiilor, convingerilor şi 
atitudinilor. 
Dezvoltarea lucrului în echipă şi a 
abilităţilor de comunicare orală şi 
în scris. 

 

Generarea de 
idei 

Conversaţie 
Studiu de caz 
Cooperarea 
Seminarul 
socratic 
Ascultarea 
interactivă 
Metoda asaltului 
de idei 

Se anunţă titlul temei. 
Tematica se va axa pe 
următoarele planuri: 

 Ce este iubirea? 

 Proverbe şi zicători din 
folclorul popular despre iubire 

 Moralitatea adolescen-
ţilor; 

 Drogurile – un flagel în 
rândurilor adolescenţilor 

 Eşecurile adolescenţilor 

 Noua generaţie – 
adolescenţii de astăzi 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
 
 
 
 

27‘ 

Diriginte 

Elevi 
împărţiţi 
în  grupe 

3. 
 

Rezolvarea de probleme. 
 

 
Conversaţie 
Studiu de caz 
 

Pe baza temelor propuse au 
loc dezbateri între grupurile de 
elevi, fiind invitate să participe 
şi cadrele didactice prezente la 
oră. 

 
* 
 

 
* 
 

 
 
 

10‘ 

Elevi 
Diriginte 
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4. 
 

Consolidarea informaţii lor. 

 

Conversaţie 

 

Pe baza întrebărilor şi a 
temelor dezbătute se 
creionează valorile interioare 
şi exterioare ale unui 
adolescent. 

 
* 
 

 * 
 
 

5‘ 

 
Diriginte 
Elevi 

5. 
 

Evaluarea  final 
Conversaţie 
 

Se discută despre punctele tari 
şi slabe ale lecţiei deschise 
prezentate. 

 
* 
 

 
 
* 
 

 
5‘ 

Diriginte 
Elevi 
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 g) ANALIZA SWOT a modului de organizare a activităţii de  
  

„ORIENTARE ŞI CONSILIERE VOCAŢIONALĂ” 

 
 

Puncte tari Puncte slabe 

 
 Predominarea forţei de munca 

tinere 
 Nivel ridicat de includere in 

învăţământul gimnazial si liceal  
 Existenta centrelor universitare 

ale regiunii 
 Disponibilitatea programele de 

educaţie  
 Spontaneitate 
 Dinamism 
 Atitudine pozitivă faţă de elev şi 

faţă de muncă 
 
 

 
 Scăderea numărului populaţiei active 
 Procent scăzut al angajaţilor cu studii 

superioare 
 Lipsa stimulentelor financiare pentru şomeri 

pentru obţinerea unui loc de munca 
 Armonizarea insuficienta a sistemului 

educaţional cu cererile de pe piaţa forţei de 
munca si dezvoltarea viitoare a societăţii 

 Condiţii insuficiente pentru integrarea 
grupurilor dezavantajate 

 Capacitatea inegala si insuficienta a structurii 
serviciilor sociale si a facilităţilor sociale 

 Lipsa timpului dedicat educaţiei datorită 
programului încărcat  

 Dezinteres din partea părinţilor 
 

Oportunităţi Ameninţări 

 
 Îmbunătăţirea sistemului 

educaţional 
 Cooperarea cu alte tari in 

sectorul educaţional si de 
formare 

 Participarea unor părinţi la 
activităţile şcolii; 

 Implicarea profesorul psiholog în 
unele activităţi educative; 

 Asistentul social implicat mai 
mult în viaţa elevilor aflaţi în 
plasament  

 
 Subestimarea problemelor sistemului 

educaţional 
 Apariţia si conturarea de noi probleme sociale 
 Şomaj ridicat în rândul noilor absolvenţi de 

licee si colegii 
 Migrarea în străinătate a forţei de munca 

calificata 
 Incapacitatea de adaptare a elevilor 
 Elevi cu un comportament negativ  
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„Succesul nu este rezultatul unei arderi spontane. 
Trebuie să îţi porneşti singur focul.” 
          A. Glasgow 
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„Mapa profesorului consilier reprezinta cartea de vizita a activitatii didactice 
a profesorului eficient, permite pastrarea materialelor si organizarea acestora astfel 
incat sa fie operationale, obliga profesorul la o munca de calitate, la responsabilitate 
si rigoare profesionala, intrucat toate documentele sunt la vedere”. 

 
Ca pentru orice oră şi la ora de consiliere, profesorul consilier trebuie  să asigure 

desfăşurarea activităţii şi cu ajutorul portofoliului. Acesta va conţine documente şcolare 
generale, dar şi specifice profesorului consilier şi a  clasei pe care o coordonează. Vă voi 
prezenta o parte din aceste documente: 
  a) prezentarea şcolii 
  b) fişa clasei 
        c) fişele elevului – generală, de cunoaşterea şi caracterizare 
psihopedagogică a elevului 
  d) solicitare psihopedagogică 
  e) planificarea tematicii la dirigenţie 
  f) fişe specifice 
  g) curriculum în vigoare 
  h) Regulamentul şcolar emis de M.Ed.C.T. şi Regulamentul de Ordine 
Interioară 
  i) acorduri de parteneriat pentru educaţie 
 
 a) Prezentarea şcolii este necesară să fie efectuată mai ales în clasa a - IX-a, atât 
părinţilor, cât şi elevilor, dar şi studenţilor care vor efectua practica pedagogică.  

Prezentarea şcolii constă în: 
- prezentarea ofertei educaţionale pentru cei 4 ani de liceu rută directă sau prin ruta 

SAM 
- prezentarea profesorilor care vor preda în anul şcolar respectiv 
- vizitarea şcolii şi a atelierelor pentru efectuarea instruirii practicii, dacă există 
- prezentarea agenţilor economici unde se vor efectua lecţii-vizite şi instruirea 

practică 
 

  b) Fişa clasei va conţine informaţii despre clasă: 
  

- Şcoala - 
 - Clasa - 

- Diriginte –  
- Număr de elevi -               F-                 M –  
 
Caracteristicile psiho-sociale ale clasei 

 - gradul de coeziune - 
 - liderul clasei - 
 - membrii izolaţi ai grupului –  
 - membrii care nu respectă normele de grup – 
 - măsuri prezente şi de perspectivă – 
 
 Elevi cu rezultate deosebite la – concursuri - 



   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente Structurale 

2007-2013 
 OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

„GHEORGHE ASACHI” DIN 
IAŞI 

 

 

 280 

       - sesiuni de referate - 
       - alte activităţi – 
 
 Elevi cu rezultate slabe – datorate absenteismului – 
       - datorate slabei pregătiri - 
       - alte cauze –  
 
 Aprecieri asupra evoluţiei clasei –  
 
 Activităţi educative realizate şi apreciate de elevi –  
 

 Fişele elevului – generală, de cunoaşterea şi caracterizare psihopedagogică a 
elevului 

1) Fişa personală a elevului 

Elev 

Nume  ................................................................ 
Prenume  ....................................................................... 
Domiciliul stabil:  .........................................................................................................  
Telefon  ............................................................ 
Şcoala generală de la care provine  .............................................................................. 
Media de la testele naţionale ................................. 
Hoby-uri  ......................................................................................................................  
Data naşterii şi locul naşterii  .......................... ........................................... 
B.I. – seria ..........., nr. .........................., C.N.P.  .......................................................... 
 
Situaţia şcolară: 

Clasa Semestrul Corigenţe Absenţe Media 

 
Adrese trimise acasă: 

Nr crt Clasa 
Scopul adresei trimise 

Nr. adresei Data trimiterii 

 
Sancţiuni aplicate în urma nerespectării regulamentului sau a altor abateri: 
 

Nr crt Tipul sancţiunii aplicate Motivul aplicării sancţiunii Data 
aplicării 

 
Rezultate obţinute în cadrul unor activităţi curriculare sau extracurriculare: 
 
Părinţi: 

Tata  

Nume  ................................................................ 
Prenume  ....................................................................... 
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Domiciliul stabil:  .........................................................................................................  
Telefon  ............................................................ 
Data şi locul naşterii - ................................................................................................... 
B.I. – seria ..........., nr. .........................., C.N.P.  .......................................................... 
Ocupaţia - .................................................................... 
Locul de muncă - .......................................................................................................... 
Alte observaţii: 

Mama  

Nume  ................................................................ 
Prenume  ....................................................................... 
Domiciliul stabil:  .........................................................................................................  
Telefon  ............................................................ 
Data şi locul naşterii - ................................................................................................... 
B.I. – seria ..........., nr. .........................., C.N.P.  .......................................................... 
Ocupaţia - .................................................................... 
Locul de muncă - .......................................................................................................... 
 
Alte observaţii: 
 
Fraţi, surori: 
-......................................................................................................................................  
- ..................................................................................................................................... 
- ..................................................................................................................................... 
 
Climatul din cadrul familiei:  
- condiţii de studiu - ...................................................................................................... 
- condiţii financiare - ..................................................................................................... 
- rolul familiei - ............................................................................................................. 
 
Opţiunile elevului, ale familiei şi propunerile dirigintelui: 
 
Recomandări:  
 

2) Cunoaşterea şi caracterizarea psiho - pedagogică a elevului 
Fişa elevului – anexa 1 
Solicitare psihopedagogică - anexa 2 
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Fişe specifice 
 
1) Tabel nominal cu elevii clasei a - …..    - a  
 
2) Tabel nominal cu disciplinele predate de profesorii de la clasa a -XI- a  
 

Nr. 
crt. Disciplina 

Numele / prenumele 
cadrului didactic 

 
3)                  ORARUL CLASEI a - …. - a 

 
An şcolar  

 

 
Ore 

 
Luni 

 

 
Marţi 

 
Miercuri 

 
Joi 

 
Vineri 

8-9      

9-10      

10-11      

11-12      

12-13      

13-14      

14-15      
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Comisia metodică a diriginţilor 
Profesor – diriginte –  
Clasa a – XII –a  
An şcolar  
Curriculă: nr.  
 

c) Planificarea activităţilor din cadrul ariei curriculare 
 

 „ORIENTARE ŞI CONSILIERE VOCAŢIONALĂ” 

 

Modulul Submodulul Tema Data 
Competenţe 
individuale 

Strategii de 
realizare 

Strategii de 
realizare 

Evaluare/ 
feed-back 

Obs 

     Metode Mijloace   

 
1. 

Autocunoaşt
ere şi 
dezvol-tare 
persona-lă 

 
1.1Autocunoaşter
e  
 
 
 
1.2  
Managementul 
resurselor 
persona-le 

1) Alegerea liderului clasei. 
2) Adaptarea regulamentului de 
ordi-ne interioară a şcolii ca 
regulament al nostru personal. 
3) Insuccesul – eşec permanent 
sau temporar? 
4) „Imaginea mea pozitivă‖ – 
criterii de autoevaluare.   
5) „Intrecerea cu mine însumi”- o 
condiţie obligatorie în viaţa de 
elev. 

 - analizarea 
personalităţii 
- promovarea  
imagini perso-
nale  
- dezvoltarea 
abilităţilor de 
autoevaluarea  
- formarea 
con-duitei 
personale 

 
- dezbateri în 
grup 
- descoperire 
- investigaţie 
- evaluarea 
intereselor 
- conversaţie 
- studiu de 
caz 

 
- fişe de 
lucru 
 
- chestionar 
 
- imagini 
 
- reviste 
 
 

 
- poster cu 
realizarea fi-
gurii unui 
lider 
- aplicarea 
unui chestio-
nar cu auto-
evaluare 
- realizarea 
unui poster  

 

2. 
Comunicare 

şi abilităţi 
sociale 

 
2.1 
Managementul 
emoţiilor 
 

1) Siguranţa - teama faţă de 
necunoscut – sentimente umane. 
2) Cuvintele?– arme ale violenţei 
tinerilor. 
3) Stresul – influenţă pozitivă sau 

 - prezentarea 
propriilor 
reacţii 
emoţionale 
- utilizarea 

 
- stimularea 
creativităţii 
- studiu de 
caz 

 
- fişe de 
lucru 
 
- reviste 

- realizarea 
unui eseu 
despre comu-
nicare 
- selectarea 
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2.2 Abilităţi 
sociale 
 
 
 
2.3 Comunicarea 

negativă. 
4) Voinţa – specifică numai 
tinerilor? 
5) Politeţea – o formă de 
prezentarea a propriei persoane? 
6) Ştii să comunici în societatea 
modernă?  
7) Stilul meu personal. 

unui limbaj 
adecvat unei 
situaţii date 
- dezvoltarea 
lu-crului în 
grup 
- dezvoltarea 
abilităţii de a 
comunica 

- problemati-
zare  
- brainstor-
ming-ul 
 

 
- texte 
 
- imagini 
 
- reviste 
 

factorilor care 
influenţează 
comunicarea, 
emoţiile şi 
com 
portamentul 
- exemplifica-
rea emoţiilor 

3. 
Management
ul 
informaţiilor 
şi a învăţării 

 
3.1 
Managementul 
informaţiilor 
 
 
 
3.2 
Managementul 
învăţării    

1) Feminitatea – oferte pe 
Internet? 
2) Cartea mea de vizită. 
3) Ajutor – nu ştiu să caut 
informaţii! 
 
4) Ce reprezintă e - learning-ul? 
5) Ştiu să folosesc o informaţie ?  
6) Sunt motivat(ă) dacă am perfor-
manţă? 
7) Examenul vieţii – bacalaureatul.  
8)  Cum stopăm încălzirea 
globală? 
9) Munca în folosul comunităţii.  

 - 
demonstrarea 
necesităţii utili-
zării informaţii-
lor în 
activităţile 
zilnice 
 
- analizarea  
avantajelor 
unei învăţări 
perma-nente 

- conversaţie 
- discuţii 
- studiu de 
caz 
- lucru în 
echipă 
- explorarea 
- dezvoltarea 
abilităţilor de 
comunicare 
scrisă 

 
- fişe de 
lucru 
 
- chestionar 
 
- texte 
 
- imagini 
 
- reviste 
 
 

- realizarea 
unui proiect 
despre modul 
de folosire a 
informaţilor 
- desenarea 
unui poster 
având ca su-
biect „munca 
în folosul 
comunităţii” 

 

4. 
Planificarea 

carierei 

 
4.1Planificarea şi 
dezvoltarea 
carierei 
 
 

1) Decizii – oferte? 
2) Planurile mele de viitor! 
3) Suntem egali în drepturi! 
4) Talentul – dezvoltat prin 
educaţie reprezintă implinirea de 
sine? 

 - identificarea 
surselor de in-
formare 
despre carieră 
- determinarea 
factorilor care 

 
- exerciţii de 
luare de 
deci-zii 
 
- metoda 

 
- date statis-
tice 
 
- reviste 
 

- completarea 
chestionarelo
r  
- comentarea 
rezultatelor 
chestionarelo
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4.2 Piaţa muncii 

 
5) Cum poţi deveni competent? 
6) Factorii succesului în viaţa 
perso-nală şi profesională 
7) Metode de căutare a unui loc de 
muncă cu ajutorul mass-mediei. 
8) A fi manager? – privilegiu sau 
muncă. 
9) Trebuie respectată legea? 
10) Viitorul meu când debutează? 

influenţează 
ca-riera 
- compararea 
metodelor de 
alegere a unui 
loc de muncă 
- precizarea 
competenţelor 
personale şi 
profesionale  

ciorchinelui 
 
- realizarea 
unui chestio-
nar 
 
- joc de rol 

- chestionare 
 
- hârtie 
 
- markere 

r cu „păreri 
pro şi contra” 
- realizarea 
unui ciorchine 
având ca su-
biect 
„manage-rul” 
- indică meto-
dele de 
căuta-re 
pentru un loc 
d muncă 

5. 
Calitatea 
stilului de 

viaţă 

 
5.1 Calitatea me-
diului de muncă 
 
 
 
5.2 Calitatea vieţii 
personale 

1) Promovarea într-un loc de 
muncă 
2) Drepturi şi îndatoriri ale 
angajatului.  
 
3) Drogurile şi prostituţia – 
„atracţie‖ într-un mediu periculos 
pentru tineri 
4) Mă reprezintă ceea ce îmi place 
să mănânc? 
5) Influenţe în viaţa personală în 
cazul infectării cu HIV.  

 - respectarea 
legislaţiei 
- enumerarea 
principiilor 
unei  vieţi de 
calitate 
- motivarea 
pentru o viaţă 
fără droguri şi 
alte tentaţii 

- gândire 
activă 
- lucrul cu 
modelele 
- conversaţie 
- discuţii 
- exerciţiu 
- studiu de 
caz 

- legislaţie în 
vigoare 
- legi şi HG 
- date statis-
tice 
- reviste 
 

- completarea 
unui test de 
la un agent 
eco-nomic 
- realizarea 
unei 
prezentări 
despre calita-
tea vieţii per-
sonale 
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d) Unităţile de competenţă specifice meseriei de profesor din 
Standardul de Pregătire Profesională 
 
Profesor gimnaziu – liceu 

Descrierea ocupaţiei 
 

Profesorul este cadrul didactic care se adresează elevilor cu vârsta între 
10 şi 18 ani, ceea ce ar corespunde următoarelor cicluri: dezvoltare, observare 
şi orientare, aprofundare, specializare.  

Idealul educaţional al secolului XXI este un individ adaptabil, flexibil, cu 
dorinţa şi abilitatea de a continua să înveţe şi după terminarea studiilor, pe tot 
parcursul vieţii, tolerant faţă de opinii diferite. Pentru a pregăti un astfel de om e 
nevoie ca cel ce îl formează - profesorul însuşi - să facă dovada unor calităţi şi 
abilităţi speciale printre care şi că: 

- are solide cunoştinţe în domeniul pe care îl predă, dar nu numai atât 
- stăpâneşte tehnici interactive de predare 
- face dovada abordării unor strategii eficiente de management al clasei 
- cunoaşte şi utilizează adecvat tehnologia modernă a informaţiei 
- evaluează progresul şcolar al elevilor printr-o paletă variată de 

instrumente. 
Ca să poată face aceste lucruri profesorul trebuie să fie pregătit potrivit 

standardelor societăţii contemporane de eficienţă şi eficacitate a sistemului de 
învăţământ. 

Dacă spunem că învăţătorul pune creionul în mâna elevului în sensul că 
îi deschide drumul spre învăţătură, profesorul formează deprinderi de muncă 
intelectuală şi ajută elevul să se descopere pe sine, să-şi pună în valoare 
calităţile şi să îşi corecteze defectele. 

Profesorul trebuie să aibă solide cunoştinţe de specialitate dar, în acelaşi 
timp, să cunoască şi să poată forma la elevi deprinderi specifice obiectului pe 
care îl predă; profesorul este cel care creează şi menţine o atmosferă de lucru 
prin utilizarea acelor metode de predare care întreţin şi susţin interesul elevilor 
pentru studiu. 

Profesorul călăuzeşte elevul în efortul de a dezvolta şi prin exemplul 
preocupării pentru dezvoltare şi menţinere la curent cu cercetarea pedagogică 
contemporană în general şi în domeniul său în special. 

 
UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 
 
- Comunicare cadru didactic - elev 
- Comunicarea între cadre didactice 
- Dezvoltarea de curriculum opţional 
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- Elaborarea proiectului didactic 
- Elaborarea temelor transdisciplinare 
- Programarea activităţii de învăţare 
- Utilizarea de materiale didactice 
- Dezvoltare profesională  
- Evaluare 
- Elaborarea instrumentelor de evaluare 
- Evaluarea cunoştinţelor elevului 
- Evaluarea parametrilor psiho - pedagogici 
- Formarea elevilor  
- Coordonarea activităţilor extracurriculare 
- Dezvoltarea comportamentului social 
- Organizarea activităţii de dezvoltare fizică a elevilor 
- Organizarea activităţilor de învăţare 
- Organizarea activităţilor practice complementare procesului de transmitere de 
cunoştinţe 
- Relaţia familie - şcoală - societate  
- Coordonarea activităţilor extraşcolare 
- Implicarea familiei în activităţile formativ - educative 
- Menţinerea relaţiei familie - unitate şcolară 
Comunicarea cadru didactic - elev 
Descrierea unităţii 
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ - CRITERII DE REALIZARE 
 
1 Alege modalităţile de comunicare  
1.1 Modalităţile de comunicare identificate sunt adecvate situaţilor concrete în 
vederea realizării scopului educaţional. 
1.2 Modalităţile de comunicare sunt alese în raport cu conţinutul comunicării. 
1.3 Modalităţile de comunicare alese ţin seama de particularităţile de vârstă ale 
elevului. 
 
2. Transmite informaţii cu caracter instructiv-educativ 
2.1 Discuţiile sunt iniţiate într-un limbaj adecvat încât să se atingă obiectivele 
propuse. 
2.2 Sunt selectate informaţiile esenţiale în funcţie de obiectivele în funcţie de 
obiectivele stabilite de programă. 
2.3 Transmiterea cu caracter instructiv-educativ se face gradat urmărindu-se 
interacţiunea cu elevii. 
 
3. Utilizează feed-back în comunicare.  
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3.1 Însuşirea corecta a mesajului transmis este verificata prin reacţia elevilor în 
diferite situaţii special create. 
3.2 Acurateţea şi integritatea mesajului receptat de către elev sunt verificate 
prin comparare cu mesajul transmis în scopul depistării eventualelor deficienţe 
de receptare. 
3.3. Mesajul transmis se compară cu cel receptat de elev în scopul verificării 
acurateţei şi integrităţii conţinutului informativ. 
3.4. Deficienţele constatate în lanţul comunicării sunt remediate cu 
promptitudine. 
 
4. Facilitează comunicarea elev-elev. 
 4.1 Situaţiile de comunicare construite permit facilitarea schimbului de 
informaţii elev-elev şi cadrul didactic - elev. 
4.2 Însuşirea unui protocol de comunicare necesar dezvoltării elevilor este 
asigurată prin diferite situaţii de comunicare. 
4.3 Medierea comunicării între elevi se realizează prin construirea de situaţii de 
lucru. 
 
Comunicarea între cadre didactice 
Descrierea unităţii 
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ -  CRITERII DE REALIZARE 
 
1. Identifică posibile domenii conexe de colaborare 
1.2 Identificarea domeniilor conexe se face prin discuţii cu alte cadre didactice. 
1.3 Posibilităţile de lucru în echipă sunt stabilite prin discuţii profesionale în 
vederea realizării legăturii interdisciplinare 
 
2.Se informează despre elevi  
2.1 Diferitele observaţii făcute asupra elevilor sunt comunicate. 
2.2 Posibilele cauze de perturbare a procesului instructiv educativ sunt 
identificate în timp util. 
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3. Discută aspecte metodice şi didactice şi tactici comune. 
3.1 Remedierea perturbărilor survenite se face prin stabilirea de strategii 
pedagogice ale activităţii  
3.2 Creşterea eficientei demersului didactic se face prin identificarea celor mai 
potrivite metode. 
 
Elaborarea proiectului didactic 
Descrierea unităţii 
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ - CRITERII DE REALIZARE 
 
1. Stabileşte obiectivele operaţionale ale lecţiei 
1.1 Obiectivele operaţionale sunt formulate în termeni de performanţa şi 
adecvat scopului urmărit. 
1.2 Obiectivele propuse sunt stabilite conform cu timpul de instruire afectat. 
1.3 Ierarhizarea obiectivelor este în concordanţă cu tipul de obiective vizat. 
1.4 Obiectivele sunt stabilite astfel încât să poată fi realizate la niveluri diferite. 
 
2. Stabileşte conţinutul activităţii de învăţare 
2.1. Elementele de conţinut sunt identificate conform cu programa şcolara şi cu 
manualele. 
 
3. Alege strategii didactice 
3.1 Strategiile didactice alese sunt de tip activ, participativ, formativ. 
3.2 Situaţiile de învăţare sunt construite astfel încât să solicite participarea cât 
mai multor elevi. 
 
4. Realizează proiectul didactic  
4.1 Structura proiectului didactic este concepută adecvat nevoilor de predare. 
4.2 Proiectul didactic este redactat clar şi explicit pentru a putea fi utilizat în 
echipă de cadre didactice. 
 
5. Adaptează informaţia la posibilităţile de învăţare 
5.1 Informaţia este selectată pe criterii de esenţialitate şi nivelul de pregătire al 
elevilor  
5.2 Detaliile informaţionale sunt selectate în funcţie de interesul manifestat de 
elevi pentru acestea. 
 
Utilizarea de materiale didactice 
Descrierea unităţii 
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ - CRITERII DE REALIZARE 
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1. Identifică situaţiile care necesită material didactic 
1.1 Situaţiile de învăţare sunt analizate pentru a se identifica necesarul de 
folosirea materialelor didactice. 
1.2. Materialele didactice se verifică periodic. 
1.3. Materialele didactice se actualizează ţinând cont de noutăţile ce apar în 
domeniul respectiv. 
2. Selectează materialele didactice 
2.1 Sursele de materiale complementare sunt identificate pentru alegerea 
complementare celor mai adecvate conţinuturilor de învăţare. 
2.2 Materialele didactice complementare selectate constituie suport în proiectul 
instructiv. 
3. Utilizează materiale didactice 
3.1 Materialele didactice alese în mod adecvat facilitează învăţarea. 
3.2 Materialele didactice sunt adaptate la situaţiile concrete din clasă. 
Evaluarea cunoştinţelor elevului 
Descrierea unităţii 
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ - CRITERII DE REALIZARE 
 
1. Administrează instrumentele de evaluare 
1.1 Condiţiile materiale necesare aplicării instrumentelor de evaluare sunt 
asigurate înainte de începerea evaluării. 
1.2 Obiectivitatea evaluării este asigurata prin aplicarea aceloraşi criterii de 
apreciere pentru toţi elevii evaluaţi. 
 
2. Apreciază cantitativ şi calitativ rezultatele elevilor 
2.1 Rezultatele evaluării elevilor sunt analizate ierarhic pe colectivul de elevi şi 
procentual pe itemuri în vederea valorizării lor. 
2.2 Aprecierea rezultatelor evaluării elevilor are, după caz, rol de diagnoză, 
prognoză sau selecţie. 
 
3. Valorifică rezultatele evaluării  
3.1 Activitatea de remediere a procesului instrucţional este organizată în funcţie 
de rezultatele înregistrate la evaluare. 
3.2. Rezultatele evaluării elevilor constituie punct de plecare în stabilirea 
strategiilor didactice adecvată colectivului de elevi. 
 
Dezvoltarea comportamentului social 
Descrierea unităţii 
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ - CRITERII DE REALIZARE 
 
1. Mediază procesul de interiorizare a sistemului de valori al societăţii  
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1.1 Modelele sociale oferite sunt relevante pentru sistemul de valori al societăţii. 
1.2 Situaţiile de familie şi societate în care apar astfel de modele sunt valorizate 
pentru crearea unui sistem propriu de valori. 
 
2. Asigură cunoaşterea, înţelegerea şi însuşirea regulilor sociale de vârstă ale 
elevilor. 
2.1 Regulile sociale sunt prezentate şi explicate potrivit particularităţilor 
2.2 Sancţiunile posibile sunt aduse la cunoştinţa elevilor în vederea evitării 
încălcării regulilor sociale. 
2.3 Formele prin care se manifesta autoritatea în şcoala, familie şi societate 
sunt analizate continuu cu elevii pentru ca aceştia sa le cunoască şi să le 
respecte. 
 
3. Promovează un comportament social dezirabil  
3.1 Comportamentele sunt evaluate din perspectiva regulilor existente în 
familie, şcoala şi societate. 
3.2 Elevii sunt motivaţi pentru comportamente corecte prin aplicarea obiectiva a 
recompenselor şi sancţiunilor. 
3.3 Se încearcă corectarea comportamentelor reprobabile prin măsuri aplicate 
consecvent. 
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Organizarea activităţilor de învăţare 
Descrierea unităţii 
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ - CRITERII DE REALIZARE 
1. Organizează procesul de transmitere de cunoştinţe elevilor. 
1.1 Cunoştinţele de transmis sunt organizate astfel încât sa fie accesibile 
1.2 Forma de transmitere cea mai adecvată este aleasă cu scopul de a facilita 
receptarea. 
 
2 Transmite cunoştinţe 
 2.1 Receptarea optima a cunoştinţelor este asigurata prin crearea unor condiţii 
propice acestui scop. 
2.2 Cunoştinţele sunt transmise gradat, într-o succesiune logica, evitându-se 
excesul de detalii în vederea facilitării înţelegerii. 
3. Formează şi dezvoltă deprinderi  
3.1 Situaţiile de învăţare sunt construite adecvat tipului de deprinderi care 
trebuie formate / dezvoltate. 
3.2 Situaţiile de învăţare sunt construite astfel încât să stimuleze gândirea 
elevului. 
3.3 Activitatea didactica este astfel conceputa şi organizata încât sa conducă 
primordial la formarea deprinderilor de munca şi studiu. 
 
Coordonarea activităţilor extraşcolare 
Descrierea unităţii 
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ - CRITERII DE REALIZARE 
 
1. Organizează activităţi extraşcolare 
1.1 Obiectivele activităţilor extraşcolare urmăresc realizarea cerinţelor 
educaţionale. 
1.2 Formele cele mai adecvate pentru atingerea obiectivelor sunt selectate în 
funcţie de tipul activităţii. 
1.3 Responsabilităţile factorilor implicaţi sunt stabilite astfel încât activitatea sa 
se desfăşoare în condiţii bune. 
1.4 Activitatea este supravegheată pe tot parcursul desfăşurării ei pentru 
atingerea obiectivelor propuse. 
 
2. Valorifică rezultatele activităţilor  
2.1 Feed-back-ul solicitat despre activitatea organizatorica urmăreşte validarea 
activităţii. 
2.2 Evaluarea gradului de atingere a obiectivelor pune în evidenţă stabilirea 
rolului formativ-educativ al activităţii. 
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2.3 Rezultatele activităţilor extraşcolare conduc la identificarea altor activităţi 
didactice. 
 
Implicarea familiei în activităţile formativ - educative 
Descrierea unităţii 
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ - CRITERII DE REALIZARE 
 
1. Realizarea unităţii de cerinţe şcoală familie 
1.1 Obiectivele educaţionale sunt conştientizate cu regularitate familiei în 
scopul implicării ca partener a familiei în educaţia copilului. 
1.2 Strategia educativă stabilită este corelată cu opiniile formulate de familie. 
1.3 Obiectivele formativ educative se stabilesc ţinându-se cont de cerinţele 
educaţionale. 
 
2. Determină implicarea familiei 
2.1 Domeniile de responsabilitate a familiei în educaţia realizata de şcoala 
urmăresc armonizarea strategiilor informative. 
2.2 Modalităţile de conlucrare stabilite cu familia sprijină dezvoltarea elevului. 
Menţinerea relaţiei familie - unitate şcolară 
Descrierea unităţii 
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ - CRITERII DE REALIZARE 
 
1. Informează familia 
1.1 Contactele familiale stabilite sunt adecvate astfel încât să aducă informaţii 
relevante. 
1.2 Ritmul comunicării cu familia este stabilit în funcţie de obiectivul educativ 
urmărit şi de problemele apărute. 
1.3 Informaţiile oferite familiei sunt relevante pentru situaţiile elevului. 
 
2. Solicită informaţii  
2.1 Tipurile de informaţii solicitate permit o cât mai completă cunoaştere a 
elevului. 
2.2 Informaţiile solicitate sunt relevante pentru demersul didactic. 
2.3. Ritmul de solicitare a informaţiilor este determinat de necesitate. 
2.4. Informaţiile obţinute sunt verificate. 
 
3. Consiliază familia elevului   
3.1 Aspectele din activitatea elevului care solicită consilierea sunt identificate 
corespunzător situaţiei acestuia. 
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3.2 Aspectele care ţin de competenţa profesorului sunt selectate cu 
responsabilitate pentru ca sfaturile şi recomandările date familiei sa fie 
pertinente. 
3.3 Situaţiile care necesită consilierea specializată sunt identificate cu 
discernământ pentru a îndruma familia către surse specializate. 
 

Din experienţa acumulată îmi permit să exprim câteva din calităţile 
ce trebuie să le aibă un  profesor în general: 

 
- să aibă răspuns la orice întrebare a elevului 
- să fie un model pentru toţi elevii şi să respecte intimitatea şi 
confidenţialitatea unor informaţii cu privire la viaţa personală a elevului  
- să-i arate elevului că orice subiect poate fi pus în discuţie 
- să le facă elevilor cunoscute diferite situaţii ce pot fi întâlnite în viaţă 
- nu trebuie să se erijeze în judecător 
- să obţină angajamentul elevului că va urma un plan de schimbare a 
comportamentului 
- să aibă capacitatea de a stăpâni comportamentul elevului la un moment 
dat, fără să-i reamintească greşelile trecute 
- să încurajeze onestitatea şi să îi poată ajuta pe elevi să facă o alegere şi 
să fie responsabili în raport cu propria opţiune 
- să creeze sentimentul că fiecare este responsabil de ceea ce se întâmplă 
la nivel de grup, prin creşterea nivelului de interacţiune şi feed - back 
pentru toţi elevii 
- să menţină atenţia elevilor prin mişcări, gestică, modulaţii vocale, 
contact vizual 
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e) Importanţa menţinerii parteneriatului şcoală-familie 
 

Recomandarea 1501 (2001) privind  
„Responsabilitatea părinţilor şi a profesorilor în educaţia copiilor” 

 
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei subliniază că educaţia se 

află la baza evoluţiei tuturor fiinţelor umane şi a societăţii. Având în vedere 
importanţa acesteia pentru viitorul Europei, trebuie să ocupe un loc prioritar în 
dezbaterile Adunării şi în acţiunea Comitetului de Miniştri.  

De la naşterea copilului până la vârsta adultă, educaţia este o combinaţie 
de factori şi de influenţe. Două instituţii, totuşi, au un rol primordial şi le revin 
responsabilităţi educative formale în faţa legii şi societăţii: familia şi şcoala.  

 Părinţii au fost întotdeauna şi rămân primii educatori ai copilului. Ei au 
dreptul şi îndatorirea de a pune bazele intelectuale şi emoţionale şi de a 
dezvolta sistemul de valori şi atitudini al copilului, ştiut fiind că viitorul unui copil 
este puternic condiţionat pe durata perioadei preşcolare. Ei trebuie, astfel, să-şi 
exercite la nivel ridicat responsabilitatea de părinţi.  

La rândul său, statul, prin sistemul educativ, trebuie să formeze tinerii 
pentru a deveni buni cetăţeni şi buni profesionişti şi să le ofere bazele unei 
pregătiri şi dezvoltări personale de-a lungul vieţii. 

Chiar dacă acest cadru general de repartizare a responsabilităţilor este 
clar, punerea sa în practică devine din ce în ce mai problematică într-o 
societate contemporană supusă unor bulversări profunde care afectează atât 
familia, cât şi şcoala, şi nu mai puţin legăturile dintre ele. Schimbările în 
structura familiei modifică repartiţia clasică a rolurilor, sarcinilor şi 
responsabilităţilor în sânul ei. Pe de altă parte, perspectiva societăţii 
informatizate pune probleme fără precedent sistemului educativ.  

Familia şi şcoala sunt tot mai constant expuse factorilor externi, cum sunt 
mass-media (în special televiziunea şi Internet), prietenii, comunitatea etc. 

În situaţia actuală, nici părinţii, nici educatorii nu sunt, ei singuri, în 
măsură să transmită tinerilor toate cunoştinţele, competenţele şi valorile de care 
aceştia au nevoie pentru a se integra cu rezultate bune în societate. 

 Meseria de părinte rămâne singura care nu se învaţă formal, în timp ce 
şcoala, care deţine cunoştinţe şi experienţă în materie de educaţie, este lipsită 
de motivaţie şi de mijloace. Şi când se pune problema de a se face faţă unor 
aspecte, cum ar fi superabundenţa de informaţii şi modele alternative furnizate 
de media, sau unor fenomene grave din societate - excluderea socială, 
marginalizarea sau violenţa - familia, ca şi şcoala, de altfel, începe să simtă 
lipsa reperelor. 

Faţă de această multitudine de situaţii complexe, se constată o confuzie 
crescândă în privinţa rolului ce trebuie să revină părinţilor şi şcolii în educaţia 
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tinerilor. Astfel există riscul ca aceşti doi factori să-şi arunce reciproc "mingea", 
lăsând nesoluţionate probleme serioase fără ca cineva să-şi asume 
responsabilitatea. 

În acest sens, o mai bună comunicare copii – părinţi - şcoală, cu 
participarea mediilor asociative şi de educaţie neformală, şi crearea unui 
adevărat parteneriat între ele par a fi absolut necesare pentru a răspunde 
cerinţelor educative ale societăţii noastre. 

Deşi în ultimii ani autorităţile publice au progresat în privinţa luării în 
considerare a acestei necesităţi, stadiul actual al parteneriatului între şcoală şi 
părinţi poate fi considerat insuficient, chiar dacă există diferenţe importante 
între diferite ţări şi diferite moduri de viaţă, cultură şi religii în interiorul fiecărei 
ţări. Tinerii înşişi nu se simt suficient de implicaţi în luarea deciziilor ce-i privesc. 

 Comunitatea (autorităţile politice, lumea economică, organizaţiile şi 
asociaţiile publice sau private, mass-media) va trebui, de asemenea, să fie mai 
mult angajată activ. 
În consecinţă, Adunarea Parlamentară a CE cere Comitetului de Miniştri: 

- să examineze gestiunea responsabilităţilor părinţilor şi, respectiv, 
profesorilor în educaţia copiilor şi măsurile de ordin legislativ, educativ şi practic 
care pot ameliora comunicarea şi consolidarea parteneriatului între cei doi 
factori şi să raporteze Adunării despre astfel de acţiuni. 

Adunarea cere, totodată, Comitetului de Miniştri să acorde consultanţă 
statelor membre în luarea de măsuri vizând, în principal: 

- ameliorarea comunicării şi interacţiunii între părinţi şi instituţiile 
educative la toate nivelele de învăţământ (naţional, regional, local) şi să 
încurajeze stabilirea de parteneriate, asigurându-se condiţiile necesare de ordin 
legal, financiar şi organizatoric pentru concretizarea acestor obiective; 

- implicarea organizaţiilor neguvernamentale şi, în mod particular, a 
instituţiilor ce au în vedere educaţia nonformală; 

- promovarea şi amplificarea continuă a cunoştinţelor părinţilor, pentru a-i 
ajuta să manifeste rolul lor educativ într-o lume în constantă evoluţie şi să 
devină conştienţi de responsabilitatea lor, precum şi pentru asigurarea unei mai 
mari coerenţe între mesajele pe care copilul le primeşte acasă şi la şcoală; 

- integrarea sau dezvoltarea formelor de instruire în relaţie cu părinţii în 
formarea profesorilor, cu precădere pregătirea continuă; 

- aplicarea politicilor ce urmăresc înnobilarea profesiei de profesor; 
- propunerea de soluţii pentru o mai bună exercitare a rolurilor parentale 

în cazul în care concilierea între viaţa familială şi activităţi este dificilă, iar copiii 
sunt obligaţi să rămână singuri acasă; 

- mărirea atenţiei pe care autorităţile educative o acordă necesităţilor şi 
preocupărilor tinerilor, în special referitor la crearea sau consolidarea consiliilor 
de elevi şi a altor forme de participare la nivel local, regional şi naţional cu profil 
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educativ şi la găsirea soluţiilor în probleme cum ar fi manifestarea violenţei în 
şcoală; 

- acordarea unei atenţii aparte educaţiei copiilor proveniţi din medii 
sociale şi familiale defavorizate şi promovarea de parteneriate specifice, dacă 
este necesar în afara şcolilor, cu părinţii din aceste medii; 

- formarea profesorilor în legătură cu relaţiile interculturale şi asigurarea 
mijloacelor necesare pentru depăşirea barierelor lingvistice şi culturale în 
relaţiile cu familiile imigranţilor; 

- sporirea transparenţei în funcţionarea instituţiilor şcolare, pentru 
deschiderea mai largă spre dialog, şi încurajarea, astfel, a participării părinţilor; 
adoptarea de orare şi de forme mai suple pentru facilitarea unei astfel de 
participări; 

- încurajarea cooperării între şcoală şi colectivităţile locale utilizând, de 
exemplu, instituţiile şcolare ca bază pentru crearea unui spirit comunitar prin 
punerea în practică a unor structuri sociale, sportive şi culturale; 

- creşterea autonomiei instituţiilor şcolare pentru a permite şcolii să se 
adapteze cu mai multă uşurinţă la realităţile locale. 

APCE recomandă, de asemenea, Comitetului de Miniştri să îndemne 
statele membre ale CE să susţină un larg dialog public şi să urmărească o 
conştientizare crescută privind necesitatea colaborării între familie şi şcoală, 
urmărind: 

- amplificarea participării colectivităţilor locale, a funcţionarilor şi 
organizaţiilor neguvernamentale competente la dezbaterile asupra problemelor 
şcolare; 

- promovarea dezbaterilor televizate referitoare la educaţie, subliniindu-
se responsabilităţile educative ale părinţilor şi ale cadrelor didactice; 

- folosirea noilor tehnologii din sfera comunicării pentru dezvoltarea 
dialogului între familie şi şcoală. 
 
 
 Odată cu noile schimbări din învăţământul românesc şi relaţia familie – 
şcoală a suferit modificări. 
 
 Având experienţa a mai multor generaţii de elevi ca dirigintă / 
profesor consilier, am constatat că în anii '90, parteneriatul şcoală-familie, 
era aproape inexistent, responsabilitatea revenind şcolii. 
 

În noile documente, ca Acord de parteneriat pentru educaţie – anexa 
3, accentul este pus pe un angajament mutual, clar stabilit între părinţi şi 
profesori - şcoală, pe baza unui „contract”.  
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Acest tip de contract se constituie ca un sistem de obligaţii reciproce, în 
cooperarea părinţilor cu profesorii şi implică colaborarea părinţilor în activităţile 
şcolare, nu numai sub aspect economic, respectiv de a participa, susţine şi 
evalua eforturile şi acţiunile financiare ale şcolii, ci şi sub aspect educaţional-
cultural. 

Relaţia familie-şcoală apare justificată în măsura în care se restabileşte 
încrederea colectivităţii de părinţi, a comunităţii în instituţia şcolară. 

Prin înfiinţarea asociaţiilor de părinţi ca persoane juridice, ei participă şi 
la gestionarea financiară. 

În acest acord sunt prevăzute atât drepturi, cât şi îndatoriri, atât pentru 
părinţi, cât şi pentru elevi. 

 
Cu acest acord, răspunderea profesorului / profesor consilier este 

mai diminuată, ea fiind asumată şi de către părinţi. 
Dar mai avem de luptat cu mentalitatea părinţilor, că şcoala este 

aceea care trebuie să-l educe pe copil, să-i formeze caracterul şi un 
comportament adecvat, care să-l ajute în viaţa de zi cu zi.   
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 „Fii hotărât a realiza ceea ce eşti dator să faci; execută fără şovăire 
ceea ce ai hotărât”. 
 
          (Benjamin 
Franklin) 

 

 

 

 

 

 

a) Mentor – competenţe, coordonarea activităţii educativ-didactice 
 

Prin cadru didactic-mentor se înţelege cadrul didactic care are 
responsabilitatea îndrumării şi evaluării practicii pedagogice a elevilor sau a 
studenţilor, fiind denumit cadru didactic-mentor de practică pedagogică 
(„Statutul cadrului didactic – mentor”). 

Competenţa nu este o capacitate izolată, ci un program sau un ansamblu 
de programe, în devenire, care permite o formare activă a propriilor posibilităţi 
de acţiune. 

Persoana competentă îşi poate asigura autoprogramarea, este capabilă 
să-şi fixeze singur scopuri concrete, personalizate, prin anticiparea evoluţiei 
evenimentelor şi fenomenelor (M. Carcea, 2000). 
 

Rolul cadrului didactic-mentor („Statutul cadrului didactic – mentor”) 
 

Cadrul didactic-mentor îndeplineşte mai multe roluri în activitatea de 
mentorat: 

a) este model pentru practicant prin calitatea prestaţiei didactice şi prin 
implicarea în viaţa organizaţiei şcolare; 

b) este resursă în contextul ofertei de activităţi didactice demonstrative şi 
al feed back-ului activităţilor didactice; 

c) este consilier al practicantului; 
d) este evaluator al activităţii didactice desfăşurate de practicant. 

 
Competenţele specifice ale cadrului didactic – mentor şi moduri de 

exercitare („Statutul cadrului didactic – mentor”). 
 

Cadrul didactic-mentor are competenţe de comunicare 
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1) Cadrul didactic-mentor foloseşte metode diverse şi eficiente de comunicare: 
a) foloseşte mijloace de comunicare adecvate situaţiilor concrete în 

vederea realizării scopurilor educaţionale şi în raport cu conţinutul comunicării; 
b) are autoritate reală în raport cu practicanţii.  
 

2)Cadrul didactic - mentor este sursă de informaţii: 
a) posedă cunoştinţe de operare a mijloacelor informatice aplicabile în 

activitatea de mentorat; 
b) receptează, asimilează şi comunică informaţii permanent; 
c) foloseşte, în comunicare, un registru lingvistic expresiv, specific 

profesiei; 
d) formulează întrebări pertinente şi logice pentru a obţine informaţii 

suplimentare. 
 

3) Cadrul didactic-mentor asigură coeziunea grupului: 
a) comunică în mod deschis opiniile proprii, pe care le susţine cu 

argumente clare şi logice; 
b) respectă opiniile şi drepturile celorlalţi colegi; 
c) rezolvă diverse probleme ale grupului într-un mod agreat şi acceptat 

de către toţi membrii grupului. 
 

4) Cadrul didactic-mentor comunică informaţii specifice activităţii pedagogice: 
a) are un sistem funcţional de cunoştinţe din domeniul pedagogic, cu 

accente pe metodologia predării - învăţării-evaluării; 
b) selectează şi comunică informaţiile esenţiale, în funcţie de obiectivele 

practicii pedagogice. 
 

 
5)Cadrul didactic-mentor utilizează feed -back-ul în comunicare: 

a) verifică receptarea corectă a mesajului; 
b) descoperă eventuale deficienţe în receptarea mesajului. 
 

6) Cadrul didactic-mentor identifică sursele potenţiale de disfuncţionalitate: 
a) stabileşte împreună cu practicantul, la începutul practicii pedagogice, 

un set de reguli care să prevină disfuncţionalităţile ce pot apărea la un moment 
dat; 

b) anunţă criteriile unice de evaluare la începutul activităţii de practică 
pedagogică, pentru a preîntâmpina posibilele elemente de subiectivism. 
  

Cadrul didactic-mentor are competenţe de planificare şi organizare 
a activităţii de mentorat 
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1) Cadrul didactic-mentor identifică elementele necesare planificării practicii 
pedagogice: 

a) stabileşte clasele şi tipurile de lecţii care să asigure o diversitate de 
niveluri educaţionale şi de activităţi didactice; 

b) comunică practicanţilor orarul activităţilor didactice. 
 

2) Cadrul didactic-mentor alcătuieşte orarul de practică pedagogică şi 
informează persoanele implicate:  

a) stabileşte orarul de comun acord cu ceilalţi profesori şi profesori 
mentori din catedră, urmărind calitatea, continuitatea şi eficienţa practicii 
pedagogice; 

b) realizează orarul în funcţie de programul cursurilor universitare ale 
studenţilor practicanţi; 

c) urmăreşte atingerea obiectivelor propuse, fără să afecteze activitatea 
şcolii. 

 
3) Cadrul didactic-mentor informează persoanele implicate în activitatea de 
mentorat: 

a) persoanele implicate sunt informate asupra programului de practică 
pedagogică care urmează să se desfăşoare în şcoală; 

b) studenţii practicanţi sunt informaţi în detaliu despre orarul şi 
particularităţile şcolii. 

 
4) Cadrul didactic-mentor formează studenţii în legătură cu folosirea mijloacelor 
de învăţământ: 

a) studenţii practicanţi sunt informaţi şi instruiţi în legătură cu folosirea 
mijloacelor de învăţământ pe parcursul practicii pedagogice; 

b) studenţii practicanţi sunt încurajaţi să elaboreze mijloace de 
învăţământ proprii, adecvate activităţilor didactice pe care le susţin; 

c) studenţii practicanţi sunt instruiţi să găsească soluţii rapide şi adecvate 
în cazul ivirii unor disfuncţionalităţi legate de utilizarea mijloacelor de 
învăţământ. 

 
Cadrul didactic-mentor are competenţe didactice 

 
1) Cadrul didactic-mentor îl asistă pe studentul practicant / pe stagiar în 
elaborarea proiectului didactic: 

a) urmăreşte ca proiectul didactic să includă toate componentele 
specifice unui proiect ştiinţific; 
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b) verifică dacă este respectată în proiect concordanţa dintre obiectivele 
propuse, conţinutul ce trebuie predat, strategiile didactice, structura lecţiei şi 
instrumentele de evaluare; 

c) urmăreşte alocarea corectă a timpului necesar fiecărei activităţi din 
proiectul didactic, în funcţie de nivelul de vârstă şi de cunoştinţele elevilor.  
2) Cadrul didactic-mentor propune variante de îmbunătăţire a proiectului 
didactic: 

a) variantele propuse de profesorul mentor îl ajută pe studentul 
practicant să-şi îmbunătăţească tehnicile de predare; 

b) variantele propuse de mentor oferă studentului practicant posibilitatea 
de a-şi exercita libertatea de a alege în funcţie de obiectivele didactice pe care 
le urmăreşte. 
 

3) Cadrul didactic-mentor dezvoltă capacitatea studentului practicant de 
a observa şi de a analiza critic lecţia:  

a) studenţii practicanţi sunt îndrumaţi să observe lecţia ca un ansamblu 
de componente interdependente; 

b) dezvoltă la practicanţi capacitatea de a face analiza critică a lecţiei; 
c) gândirea critică a studentului practicant este dezvoltată prin abilitarea 

acestora pentru găsirea de metode alternative în vederea realizării obiectivelor 
lecţiei. 

 
4) Cadrul didactic-mentor realizează feed-back-ul: 
a) persoanele implicate în observare sunt dirijate în oferirea feed-

backului; 
b) feed-back-ul se bazează pe o analiză obiectivă a lecţiei observate; 
c) în discutarea lecţiei observate este încurajată reliefarea aspectelor 

pozitive; 
d) discutarea lecţiei observate facilitează depistarea şi explicarea de 

către profesorul mentor a conceptelor neînţelese de studenţii practicanţi. 
 

5) Cadrul didactic-mentor monitorizează activitatea didactică a 
studentului practicant: 

a) cadrul didactic-mentor urmăreşte activitatea studenţilor practicanţi pe 
întreg parcursul desfăşurării practicii pedagogice; 

b) activitatea studenţilor practicanţi este permanent raportată la 
obiectivele practicii pedagogice; 

c) informaţiile rezultate din observarea studenţilor practicanţi sunt 
confidenţiale; 

d) cadrul didactic-mentor monitorizează progresul studentului practicant. 
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6) Cadrul didactic-mentor măsoară nivelul individual de performanţă 
profesională:  

a) nivelul de performanţă profesională este stabilit în funcţie de 
standardele de competenţe; 

b) stabilirea nivelului de performanţă facilitează studentului practicant 
identificarea punctului în care se află în evoluţia sa şi, în acelaşi timp, 
identificarea următorilor paşi pe care îi are de parcurs.  

 
7) Cadrul didactic-mentor transmite observaţiile sale cu privire la fiecare 

activitate a studentului practicant: 
a) observaţiile sunt obiective, fără prejudecăţi şi comentarii subiective, 

focalizate pe activităţile didactice care vizează dezvoltarea în profesie a 
studentului practicant; 

b) observaţiile oferă studenţilor practicanţi posibilitatea de a ajunge la 
propriile concluzii şi soluţii prin intermediul reflectării; 

c) observaţiile facilitează explorarea de către studenţi a propriei gândiri şi 
dezvoltare a propriei teorii în ceea ce priveşte predarea. 
 

Cadrul didactic-mentor are competenţe de evaluare 
 
1) Analizează şi evaluează activitatea studenţilor practicanţi 

a) analizează şi evaluează activitatea didactică a studenţilor practicanţi 
pe baza unor standarde minime de competenţe profesionale pe care aceştia le 
cunosc de la începutul practicii pedagogice; 

b) evaluarea este constructivă, reliefează aspectele pozitive şi conţine 
propuneri adecvate de înlăturare a minusurilor; 

c) evaluarea este individualizată prin raportarea performanţelor fiecărui 
student la standardul corespunzător. 

 
2) Cadrul didactic-mentor încurajează autoevaluarea ca formă de autoreflecţie 
asupra activităţii didactice 
 
3) Cadrul didactic-mentor întocmeşte rapoarte de analiză a activităţii studenţilor 
practicanţi 
 
b) Cunoaşterea importanţei orei de consiliere de către studenţi 
 
 Rolul practicii pedagogice este de a-i introduce pe studenţi în mediul 
preuniversitar, care diferă de cel universitar, cu modul de organizare, 
funcţionare şi evaluare din unităţile şcolare (C. Niţucă, M. Carcea, 2005). 
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 Studenţii mai sunt puşi să facă faţă situaţiilor reale, cu elevi de diferite 
vârste, caractere, educaţii  şi probleme diferite, din viaţa de zi cu zi şi şcolare.  
 Din aceste experienţe, studenţii obţin o vedere de ansamblu asupra 
rolului educaţiei în viaţa tânărului, dar şi a adultului, educaţia desfăşurându-se 
sub forma unui ciclu deschis. 
 Obiectivele educaţionale care se urmăresc să fie parcurse pe parcursul 
practicii pedagogice sunt (anexa 5 - Referat întocmit de mentor cu privire la 
activitatea desfăşurată de student în timpul stagiului de practică): 
 - aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor de psihologie, pedagogie, 
metodică  
 - cunoaşterea modului de organizare a activităţii de consiliere şi 
extracurriculare 
 - dezvoltarea abilităţilor de observare dirijată / independentă, simulare, 
analiză, studiu de caz, problematizare, etc. 
  

E important ca studenţii practicanţi să aibă nu numai o pregătire 
teoretică, ci şi una practică, şi ca teoria i practica să fie corelate.  

Pentru ca acest lucru să se întâmple, studenţii practicanţi trebuie să intre 
în şcoli, să observe şi să experimenteze predarea.  
 Pentru ca această parte, a pregătirii lor pentru profesia de dascăl să fie 
eficientă, e nevoie ca mentorii să fie profesori cu experienţă, dar şi cu o 
pregătire specială pentru acest tip de îndrumare.  

Mentorii trebuie să lucreze în colaborare cu metodiştii din universităţi 
pentru a se asigura că abordarea lor este unitară şi nu creează confuzii 
studentului.  

Mentoratul presupune deprinderi specifice. Deşi a fi un bun profesor e o 
condiţie pentru a deveni un bun mentor, asta nu înseamnă că orice bun 
profesor deveni automat un bun mentor.  

Derulând mai multe stagii de practică pedagogică,  am constatat că 
studenţii sunt nişte elevi mai mari ca vârstă, pe care trebuie să îi înţelegi, să 
discuţi şi să te adaptezi, ca profesor – mentor de practică pedagogică. 

 
Prin acest stagiu de practică pedagogică, ei pot realiza dacă le 

place sau nu meseria de „dascăl”. Şi am avut ocazia să lucrez sau să aflu 
despre studenţii pe care i-am îndrumat, că profesează această meserie, 
lucru care m - a lăsat să înţeleg că această profesie – profesor - nu va 
dispărea niciodată, indiferent de progresul ştiinţei şi tehnicii. 
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Anexa 2 
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Anexa 3
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Anexa 4 
 

Referat  
întocmit de mentor cu privire la activitatea desfăşurată de student în 

timpul stagiului de practică 
 
Unitatea Şcolară ...................................................................... 
Nr.  ......................  /  ........................................ 

Referat 

 
Privind practica pedagogică comasată a studentului.............................. 

 
MENTOR:................................................ 

 
Tema .................................... 

 
Disciplina de referinţă .................................... 

 
Precizări privind proiectul (argumentarea alegerii temei) - 
 

 
Evaluarea condiţiilor de realizare: 

- atitudini – 
 
 
- comunicare 
 
 

Evaluarea realizării proiectului: 
- calităţi – 
 
 
- limite – 
 
- repere pentru aplicări ulterioare – 
 

Nota propusă ........................ 
 

             Semnătura 
mentorului,                     
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Semnătura cursantului                                             
 

Confirmare de aplicare din partea conducerii şcolii 
 

Semnătura director, 
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