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CONSILIEREA, ORIENTAREA ȘI EDUCAȚIA PENTRU CARIERĂ 
- masă rotundă interjudețeană - 

        În data de 27 ianuarie 2016, Școala Gimnazială “Traian” din localitatea Craiova a fost gazda 
unei activități care s-a derulat pornind de la rezultatele cercetării realizate în cadrul proiectului de 
parteneriat Comenius - Regio ”Consilierea şi educarea carierei – Să-i ajutăm pe elevi să îşi aleagă 
o carieră potrivită!”, nr. ref. 13-PR-04-DJ-RO,TR, proiect cofinanțat de Comisia Europeană prin 
Programul de Învățare pe tot parcursul vieții, implementat în perioada 2013-2015 de către Casa 
Corpului Didactic Dolj, Liceul ”Traian Vuia” Craiova, Școala Gimnazială ”Traian” Craiova, Asociația 
EduFor Craiova și parteneri din provincia Mersin – Turcia, coordonați de Direcția Educației 
Naționale a Provinciei Mersin, având ca obiectiv general îmbunătățirea serviciilor de educare şi 
orientare în carieră a elevilor din învățământul preuniversitar din județul Dolj - România şi 
provincia Mersin – Turcia în vederea facilitării tranziției elevilor spre nivelele superioare de 
educație sau piața muncii.  

        Obiectivul general al activităţii l-a reprezentat dezvoltarea competențelor cadrelor didactice 
din regiunea Sud-Vest Oltenia pentru consilierea, orientarea și educație pentru carieră a elevilor din 
învățământul preuniversitar. 
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          Obiectivele specifice ale activităţii au constat în:  

• Construirea unei perspective de ansamblu privind consilierea, orientarea și educația pentru carieră 
în mediul educațional românesc; 

• Identificarea și dezvoltarea abilităților și atitudinilor pentru orientarea și educația elevilor pentru 
carieră; 

• Dezvoltarea abilităților de a valorifica în mod creativ diferite metode, tehnici și instrumente 
utilizate în orientarea și educația pentru carieră; 

• Prezentarea unor exemple de activități, proiecte, programe ce pot fi utilizate în consilierea, 
orientarea și educația pentru carieră a elevilor din învățământul preuniversitar.   

        Grupul-ţintă a fost reprezentat de cadre didactice din învățământul preuniversitar din regiunea 
Sud-Vest Oltenia, profesori consilieri școlari și directori. 

        Activitatea a fost promovată prin intermediul site-urilor www.didactic.ro, www.edufor.ro, pe 
pagina de Facebook a Asociației EduFor Craiova – partener în proiect și a Școlii Gimnaziale ”Traian” 
Craiova. 
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        Cadrele didactice s-au înscris cu lucrări la cele două secțiuni:  

• Secţiunea I – Consilierea, orientarea, educaţia pentru carieră în învăţământul preuniversitar – 
sesiune de referate;   

• Secţiunea a II-a – Metode, tehnici și instrumente utilizate în consilierea, orientarea și educaţia 
pentru carieră - exemple de bună practică; 

         La finalul prezentărilor au avut loc dezbateri pe tema propusă desprinzându-se următoarele 
concluzii: 

- Serviciile de consiliere și orientare profesională aduc multiple beneficii în plan școlar și social, 
precum: creșterea motivației școlare, reducerea absenteismului și abandonului școlar, creșterea 
performanțelor școlare, a rezultatelor la examenele naționale, a gradului de adaptare școlară și de 
integrare socio-profesională. 

- Serviciile de consiliere și orientare profesională sunt considerate ca fiind foarte importante de 
către toți participanții.   

- Contribuția fiecărui cadru didactic în activitatea de orientare a carierei elevilor este considerată 
valoroasă deoarece cadrele didactice pot descoperi înclinațiile elevilor pentru disciplinele predate și  
îi pot orienta sau, după caz, reorienta pe elevi în alegerea carierei.  
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- S-a formulat opinia de a nu se mai pune presiune pe dirigintele de la clasă. Pornind de la ideea că 
există o strânsă legătură între educația pentru carieră și disciplinele şcolare, s-a subliniat 
necesitatea  implicării fiecărui  profesor. Educația pentru carieră trebuie să fie un efort de echipă 
între profesorii de la clasă, profesorul diriginte și specialistul în asistență psihopedagogică, astfel 
încât finalitatea acestui efort să se concretizeze într-o imagine realistă a profilului vocațional al 
fiecărui elev.  

- Este important ca elevii să fie implicați în activități de consiliere și orientare derulate în afara școlii, 
astfel încât să ia contact cu societatea. 

- Este nevoie de consilierea și formarea cadrelor didactice astfel încât să poată furniza servicii de 
calitate. 

- Este nevoie de mai mulți profesori consilieri în școală. 

- Este important să fie valorificată existența CJRAE și să fie promovate serviciile pe care le furnizează 
acesta în rândul profesorilor, elevilor, dar și părinților. 

        Toate lucrările au fost cuprinse într-un număr al unei revistei electronice ”EduFor Future”, ISSN 
2359 - 7259, coordonată de Asociația EduFor Craiova – partener în proiect.  

Profesor metodist coordonator  Elisabeta CIOCAN 
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         În perioada 14 - 30 ianuarie 2016, Grădinița "Castelul Fermecat" din Craiova a fost gazdă pentru 
derularea programului de formare "Inteligenţa socio – emoţională – competenţă cheie pentru viaţă„.  
         Grupul țintă a fost format din cadre didactice din învățământul preuniversitar, interesate de 
următoarele teme incluse în modulele cursului: 

• Cadrul general al competențelor cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții; 

• Competențele sociale în raport cu inteligența emoțională; 

• Dezvoltarea competențelor socio-emoționale; 

• Aspecte generale privind agresivitatea și violența; 

• Prevenirea și combaterea violenței; 
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Profesor metodist Elisabeta CIOCAN 
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