
SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN CADRUL 

WORKSHOPULUI  

„CONSILIERE – PARTENERIAT – ORIENTARE ÎN CARIERĂ”,  

DIN 20.11.2014 

 

Întâlnirea a debutat cu prezentarea tuturor participanților, consilieri școlari de la 

10 licee din orașul Bacău, reprezentând  58,82%  din  totalul liceelor existente în 

orașul Bacău (17 licee – cu mențiunea că unii consilieri școlari lucrează 

concomitent la două  sau chiar la mai multe licee). 

Zonele comune de interes identificate au fost: 

- promovarea ofertei educaționale; 

- autocunoaștere; 

- orientare în carieră.  

Principalele probleme identificate la nivel preuniversitar se referă la 

următoarele aspecte: 

- participarea elevilor la activitatea de consiliere este îngreunată adesea de  

„naveta” pe care aceștia o fac, programul lor nefiind în concordanță cu 

programul cabinetului de consiliere școlară; 

- lipsa resurselor (umane, financiare, tehnice, etc.); 

- legislație deficitară care îngreunează procesul de consiliere – consilierii 

școlari sunt considerați ca făcând parte din personalul asociat în școli, 

existând probleme de subordonare; 

- orientarea copiilor cu CES – necesită o pregătire specială din partea 

consilierilor, resurse adecvate (teste, resurse umane, etc.); 

- lumea muncii – inserția pe piața muncii  (angajatorii sunt mai puțin interesați 

în a solicita ucenici, meseriași comparativ cu alte perioade) / clasificarea 

ocupațiilor din România  neactualizată; 

- probleme în găsirea unor locuri (instituții, societăți, întreprinderi, etc.) de 

desfășurare a practicii; 

- lipsa adevăratelor modele pentru elevi. 
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Principalele probleme identificate la nivel universitar se referă la următoarele 

aspecte: 

- participarea studenților la activitatea de consiliere (denumirea 

departamentului „Departamentul de Consiliere Profesională” poate fi o 

eventuală cauză a slabei participări a studenților la activitatea de consiliere 

psihologică individuală); 

- lipsa resurselor (umane, financiare și tehnice); 

- legislație deficitară care îngreunează procesul de consiliere (număr de 

psihologi/personal insuficient); 

- lumea muncii – inserția pe piața muncii a studenților în domeniul absolvit 

(mai deficitară comparativ cu alți ani) / clasificarea ocupațiilor din România  

neactualizată; 

- probleme în găsirea unor locuri (instituții, societăți, întreprinderi, etc.) de 

desfășurare a practicii; 

- lipsa adevăratelor modele pentru studenți. 

Diferențe identificate:  

- în mediul universitar adulții gestionează altfel lucrurile; 

- în mediul preuniversitar se utilizează învățarea prin joc în proporție mult mai 

mare; 

- elevii sunt mult mai atașați emoțional / mediul universitar este mult mai 

rece, mai exigent. 

Participanții au evidențiat următoarele teme de discuții ce ar putea fi dezbătute 

în cadrul întâlnirilor viitoare:  

1) Orientarea în cariera a copiilor cu CES; 

2) Activități practice comune universitari / preuniversitari; 

3) Strategii eficiente de consiliere a carierei; 

4) Activități de parteneriat colegiu-universitate; 

5) Orientarea carierei - Orientarea timpurie; mituri despre cariera și piața muncii;  

6)  O eventuală specializare a profesorilor psihologi pe categorii de vârste ale 

elevilor; 
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7) Eficientizarea consilierii în scoli, îmbogățirea cu mijloace, tehnici, reducerea 

numărului elevilor (pe consilier); 

8)  Inserția profesională a elevilor cu CES; 

9) Trasee educaționale actuale, motivația în orientarea carierei;  

10) Trasee profesionale și explorare profesionala. 

 

În privința aspectelor referitoare la organizarea Conferințe Naționale, ce se 

intenționează a se desfășura în luna mai 2015, am înregistrat următoarele aspecte: 

- 90% dintre participanți au apreciat inițiativa de a organiza Conferința 

Națională CEDO („Consiliere – Educație – Dezvoltare – Orientare în 

carieră„) ca fiind foarte interesantă, iar 1% ca fiind interesantă; 

- Problematica propusă pentru conferință a fost apreciată ca fiind foarte 

adecvată în proporție de 80% și adecvată în proporție de 20%. Aceasta  

vizează constituirea a două secțiuni: a) de  consiliere și orientare 

profesională și b) de formare inițială și continuă pentru cariera didactică; 

- Organizarea primei întâlniri a consilierilor școlari din mediul preuniversitar 

și universitar a fost apreciată ca fiind foarte bună în proporție de 100%.   

Întâlnirea deosebit de fructuoasă s-a încheiat cu stabilirea următoarei întâlniri 

care va avea loc în luna mai 2015, cu prilejul desfășurării Conferinței Naționale 

CEDO 2015 („Consiliere – Educație – Dezvoltare – Orientare în carieră„). 

Concluzionând, putem spune că obiectivul general al acestei întâlniri a fost 

atins. În principal, cu prilejul acestei prime întâlniri noi ne-am propus să ne 

cunoaștem mai bine, să alcătuim o bază de date cu consilierii școlari din orașul 

Bacău în vederea unei colaborări mai eficiente (în baza protocolului semnat cu 

„Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău”, cu nr.1386 

/ 30.10.2014), precum și identificarea temelor de interes comun ce ar putea să facă 

obiectul dezbaterilor noastre ulterioare.  

                                                                                                     Întocmit,  
Psiholog DCP, Doina Pascal 
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