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Despre  Proiectul  Erasmus+ “Counselling at schools’’ 

 

La începutul  lunii septembrie 2018 la  Liceul Tehnologic ’’Petru Rare ’’ 
Bârlad, Vaslui a fost aprobat proiectul Erasmus+ Parteneriate strategice în 
domeniul educa iei colare cu titlul “Counselling at schools”/’’Consilierea în 
coli’’, nr. de referin  2018-1-TR01-KA229-059874_4. 

Proiectul Erasmus+ “Counselling at schools” a fost finan at de 
Comisia European  prin intermediul Agen iei Na ionale pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educa iei i Form rii Profesionale i s-a derulat în 
perioada 01.09.2018- 31.08.2021. 

Erasmus+ este programul UE în domeniile educa iei, form rii, 
tineretului i sportului pentru perioada 2014-2021 . Educa ia, formarea, 
tineretul i sportul pot avea o contribu ie major  la abordarea schimb rilor 
socioeconomice, principalele provoc ri cu care Europa se va confrunta pân  
la sfâr itul deceniului, i la punerea în aplicare a agendei de politici europene 
pentru cre tere economic , locuri de munc , echitate i incluziune social .  

Parteneriatele strategice între coli au scopul de a sprijini dezvoltarea, 
transferul i/sau punerea în aplicare a practicilor inovatoare, precum i 
punerea în aplicare a ini iativelor comune de promovare a cooper rii, a 
activit ilor de înv are reciproc  i a schimburilor de experien  la nivel 
european. 
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Scop, obiective, produse ale proiectului, coli implicate 

 

Scopul proiectului Erasmus+ “Counselling at schools’’   

         Proiectul Erasmus+ “Counselling at schools’’  s-a  concentrat  pe 
consilierea profesional  i non-profesional  în toate colile partenere.  

Obiectivele  generale  ale proiectului  

Num rul 
obiectivul 

Denumirea obiectivului Activit i de îndeplinire a 
obiectivului  

Obiectivul 1 Orientarea în  carier  a 
elevilor 

Planificarea  carierei, testele de 
personalitate i de carier ,  
organizarea ’’Zilelor  de Carier ’’,  
cunoa terea i vizitarea de locuri 
de munc , prezent ri, vizite la 
universit i, companii, fabrici, 
realizarea CV-ului, studierea în 
str in tate, schimburile de  
programe, programele de stagiu, 
cererile de locuri de munc  ...  
În plus fa  de acestea, fiecare 
coal  partener  a preg tit o 

propunere de acord de 
cooperare pentru a lucra cu o 
universitate, o companie sau o 
fabric .  
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Obiectivul 2 Promovarea dezvolt rii  
personale a elevilor 

 

Scopul este acela de a-i înv a  pe 
elevi no tri  unele abilit i care 
sunt esen iale pentru via a 
profesional , dar care nu sunt 
predate în coli.  De exemplu: 
metode de citire rapid ,  tehnici 
de memorie, metode eficiente de 
studiu, managementul timpului, 
munca în echip , spiritul 
antreprenorial etc.  Aceste 
subiecte  sunt abordate cu 
sprijinul unor exper i, profesori 
de consiliere colar  i psihologi 
colari.  

Sunt realizate  prezent ri, cursuri 
i interviuri.  

Obiectivul 3 Abordarea principalelor 
probleme ale elevilor 

Stresul, lipsa încrederii  în sine, 
agresiunea, violen a la coal , 
presiunea p rin ilor asupra 
elevilor, preocup rile legate de  
viitor, preocuparea pentru 
succes, rela ia profesor-elev, 
rela ia p rinte- coal , motiva ia 
la coal  i tipurile de 
dependen  (tehnologice, fumat, 
alcool, droguri etc.).  Elevii vor 
înv a s  se protejeze atunci 
când se vor confrunta cu aceste 
probleme i vor ti  unde s  cear  
ajutor.  
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Proiectul Erasmus+ “Counselling at schools’’  are ca rezultate: bro ura 

proiectului, prezent rile, rapoartele, cercet rile, stagiul de preg tire 
profesional , programele, sondaje, expozi iile, vizitele, cursurile, interviurile, 
scurt-metrajele, CV-uri, utilizarea eTwinning, documentele de mobilitate 
Europass i contul Instagram …. al proiectului.  
 

 În realizarea i implementarea proiectul Erasmus+ “Counselling at 
schools”   s-au implicat patru coli de la nivel european: 
 
 

 

Noi v  spunem: „Ho  geldiniz!”, adic : „Bun venit!”. 

 

Turcia  este ara mo tenitoare a Imperiului 
Otoman, întins  pe continentul Europa ( 3% în 
peninsula Balcanic ) i Asia (pe care se afl  
circa 97% din suprafa a rii)  peninsula  
Anatolia.  

Turcia are 11 obiective UNESCO, printre 
care: ruinele ora ului Troia, Efes, muntele 
Nemrut, centrul istoric al Istanbulului, 
Cappadocia.  
Istanbul este situat în nord-estul M rii 
Marmara. Istoria divers  este reflectat   de 
vechile biserici, moschee, palate, muzee. Cu 
toate c  a fost capitala Imperiului Otoman, 
în afara capitalei oficiale Ankara, Istanbul a r mas capital comercial , 
istoric  i cultural  a Turciei. Frumuse ea ora ului st  în modul în care 
îmbin  opusurile: vechi i modern, religios i secular, Asia i Europa, mistic i 
p mântesc.  

Noi v  spunem: „Ho  geldiniz!”, adic : „Bun venit!”.

1. Turcia, Istanbul, Ca alo lu Anadolu Lisesi 
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Ca alo lu Anadolu Lisesi ( coordonatorul proiectului)  este unul dintre cele 
mai  vechi licee de renume 
interna ional din Turcia . CAL  a 
fost fondat  în 1850 i este o 
coal  istoric  într-o cl dire 

istoric  din peninsula istoric  
din apropierea ora ului 
Sultanahmet (Bluemosque). 
Limbile principale de predare 
sunt  turca i germana. Limba 
str in  secundar  de predare este engleza. coala are un acord cu guvernul 
german i  10 dintre profesori provin din Germania. To i elevii urmeaz  
cursurile  universitate dup  absolvire. Elevii studiaz  domenii  precum 
medicina, ingineria i dreptul.  
 

 
 
 
 
 
Bulgaria este o ar  din Europa de Sud-Est. Se 
învecineaz  cu România la nord, Serbia i 
Macedonia la vest, Grecia i Turcia la sud, iar 
la est are ie ire la Marea Neagr . Cu un 
teritoriu  de 110.994 km², Bulgaria este a 14-a 
ar  ca m rime din Europa.  

Pozi ia sa a f cut din ea o r scruce istoric   a 
diverselor civiliza ii, devenind locul unde s-au g sit cele mai vechi artefacte i 
dovezi ale prelucr rii metalelor din lume. 
 
 

2. Bulgaria, Kubrat, coala General   Hristo Botev 
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UNESCO a inclus pe lista patrimoniului mondial urm toarele locuri din 
Bulgaria: Ora ul vechi Neseb r (din 1983),  Biserica Boiana din Sofia (din 
1979),  C l re ul din Madara 
(din 1979),  M n stirea Rila 
(din 1983), Bisericile s pate în 
stânc  din Ivanovo (din 1979), 
Mormântul tracic de la 
Kazanl k (din 1979), 
Mormântul tracic de la Sve tari 
(din 1985), Parcul Na ional Pirin 
(din 1983),  Rezerva ia Natural  
Sreb rna (din 1983).  
Kubrat  este o unitate administrativ  în regiunea Razgrad din Bulgaria. 
Cuprinde un num r de 17 localit i. La recens mântul din 2011,  popula ia 
ora ului Kubrat era de 7.379 locuitori. Din punct de vedere etnic, majoritatea 
locuitorilor (58,11%) erau bulgari,  existând i minorit i de turci (27,28%) 
i romi (5,85%).   

 
coala general  Hristo Botev  

este cea mai veche i cea mai 
mare coal  din muncipiul 
Kubrat, în nord-estul Bulgariei. 

coala are 650 de elevi cu 
vârste între 7-19 ani. Elevii 
provin din familii din trei 
grupuri de origine etnic  -
bulgari, turci i romi. coala 
este popular  prin calitatea educa iei i prin participarea la  programe  
na ionale i europene.  Este o coal  cunoscut  în derularea numeroaselor 
activit i multiculturale. 
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Polonia este o ar  din Europa Central , 
care se învecineaz  cu Germania la vest, 
cu Cehia i Slovacia la sud, 
cu Ucraina i Belarus la est i 
cu Lituania, Rusia i Marea Baltic  la 
nord. Are, de asemenea, o frontier  
maritim  cu Danemarca i Suedia. 
Întreaga suprafa  a Poloniei este de 
312.679 km², situând acest stat pe pozi ia 
70 în lume  din punct de vedere al 
suprafe ei. Polonia are o popula ie de 38,5 milioane de locuitori, concentra i, 
în principal,  în ora e i municipii mai mari, precum capitala  istoric  –
 Cracovia, i cea actual  – Var ovia.  Este o republic  compus  din 
aisprezece voievodate.  

UNESCO a inclus pe lista patrimoniului mondial urm toarele locuri din 
Polonia: Centrul istoric din Cracovia (1978), Castelul Malbork al Ordinului 
Teutonic (1997), Biserici din lemn din sudul Ma opolska (2003), Ora ul vechi 
Zamo  (1992), Centrul Istoric din 
Var ovia (1980). 
Bielsko-Biala  se afl  în sudul 
Poloniei , în provincia Slaskie pe 
râul Biala, afluent al Vistulei. 
Popula ia estimat  este de 
176.987 de locuitori. Este nod de 
cale ferat  i are o important  
industrie textil  de lân . Alte 
ramuri ale economiei includ utilaj 
minier i industrie chimic . Este de asemenea un centru turistic i de sporturi 

3. Polonia, Bielsko-Biala, Stefan Zeromski 
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de iarn . Întemeiat în secolul al 13-lea, ora ul a trecut la Austria în 1772 i a 
fost retrocedat Poloniei în 1919. A fost numit Bielsko pân  în 1950, când s-a 
unit cu ora ul Biala, de peste râu, pentru a 
forma un singur ora .  

Liceul Stefan Zeromski   este o coal  
public  de înv mânt secundar superior 
general. La aceast  coal  sunt înscri i 650 
elevi cu vârsta între 6 i 19 ani. În coal  se 
studiaz  discipline ca: matematica, fizica, 
informatica, biologia, chimia, istoria 
polonez . În propor ie ridicat , absolven i 
reu esc s  ob in  note mari la examenele 
de bacalaureat i o parte semnificativ  dintre ace tia urmeaz  cursurile 
universitare.  

 

 

România  

Caracteristicile României sunt unice în Europa, 
ara noastr  bucurându-se de îmbr i area 

Carpa ilor, cu zone complet s lbatice, i de 
frumuse ea mereu proasp t  a Deltei Dun rii, 
ca i de câmpii întinse, pres rate cu mici comori 
naturale i culturale. Oamenii îmbog esc acest 
tezaur natural prin tradi iile p strate înc  neschimbate i prin personalitatea 
cald  i inimoas . Obiectivele culturale, multe integrate în Patrimoniul 
Mondial UNESCO, sunt m rturie a unei istorii unice, cu o baz  milenar  de 
origine latin  i cu mo teniri ale altor neamuri brave ale continentului. Lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO include monumente din România 
precum:  a ez rile s se ti cu biserici fortificate din Transilvania,  bisericile 

4. România, Bârlad,  Liceul Tehnologic  ’’Petru Rare ’’  
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pictate din nordul Moldovei, bisericile de lemn din Maramure ,  M n stirea 
Horezu,  Cetatea Sighi oarei,  fort re ele dacice din Mun ii Or tiei , Delta 
Dun rii, precum i unele rezerva ii naturale forestiere din Carpa i. 

Municipiul Bârlad este, conform ultimului recens mânt oficial al popula iei, 
cel mai important centru urban din 
jude ul Vaslui i al aselea ca m rime din 
regiunea Nord-Est, localitatea 
îndeplinând de-a lungul ultimelor secole 
numeroase func ii vitale pentru zona 
geografic  pe care o deserve te, de la 
centru politico-administrativ, militar, 
comercial, cultural,  pân  la cel 
educa ional.  Ora ul Bârlad este cunoscut prin obiectivele sale culturale: 
Muzeul Vasile Pârvan, Biblioteca Stroe S. Belloescu, Teatru Victor Ion Popa, 
precum i prin personalit ile sale: Ernest Juvara, Nicolae Tonitza, Neculai 
Ro ca Codreanu, tefan Procopiu. 
Liceul Tehnologic „Petru Rare ”   
este un liceu voca ional din 
ora ul Bârlad, situat în partea de 
nord-est a României. Liceul este 
organizat pe diferite niveluri de 
înva mânt ( primar, gimnazial i 
liceal),  asigurând coeren a i 
continuitatea instruirii i 
educa iei.  Liceul Tehnologic 
“Petru Rare ” Bârlad asigur  
formarea profesional  pentru 
domeniile: industrie textil  i piel rie, mecanic, comer , turism i alimenta ie 
public , industrie alimentar ,  estetica i igiena corpului omenesc.  Elevii 
particip  la diverse competi ii i concursuri na ionale i interna ionale. Este 
un bun prilej pentru a- i demonstra abilit ile i talentele personale, cât i 
cuno tin ele, deprinderile de lucru,  dobândite în cadrul orelor de curs.  
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În luna octombrie 2018 echipa de elevi din Polonia, de la Liceul Stefan 
Zeromski din Bielsko-Biala,   a avut ca sarcina de lucru desenarea unei imagini 
reprezentative pentru proiectul  Erasmus+ ’’Counselling at schools’’   
/’’Consilierea în coli’’. 

Doamna profesor Magda Piecha, profesor de limba englez  i 
coordonatorul proiectului în Polonia a mobilizat elevii pentru a desena cât 
mai sugestiv i creativ i în final a ales 16 imagini care au participat la selec ia 
logo-ului. Imaginile desenate au fost postate pe contul instagram 
erasmusplus.cas  i în perioada 22- 26 octombrie 2018,  elevii i profesorii din 
cele patru coli implicate în proiect au votat imaginea preferat . 

In data de 27 octombrie 2018 a fost anun at câ tig torul logo-ului 
proiectului: eleva Klaudia, 18 ani care a acumulat 311 aprecieri pe contul 
instagram erasmusplus.cas . Mai jos este redat logo-ul câ tig tor pentru a 
reprezenta proiectul Erasmus+ ’’Counselling at schools’’  : 

 

La începutul  anului colar 2019-2020  o elev   de la Liceul Stefan Zeromski 
din Polonia a desenat un alt logo al proiectului Erasmus+ ’’Counselling at 
schools’’   care a r mas imaginea reprezenativ   a  proiectului pân  la 
încheierea acestuia, pân  pe 31.08.2021. 
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     Grup int  elevi i profesori care au participat la implementarea 
proiectului Erasmus+ ’’Counselling at schools’’ din cadrul Liceului 
Tehnologic ’’Petru Rare ’’ Bârlad, Vaslui.  

În luna octombrie 2018 la Liceul Tehnologic ’’Petru Rare ’’ Bârlad a 
avut loc selec ia cadrelor didactice pentru a participa la proiectul Erasmus+ 
’’Counselling at schools’’.   Au fost selec ionate urm toarele cadre didactice:  

 

 T nase Olimpia – Director 

 Pasat Ionu  - Director adjunct 

 Anton Beatrice Alina -Consilier 
colar- coordonatorul 

proiectului 

 Bor  Ramona-Profesor de  
Geografie 

 Chipirliu Simona- Contabil 

 Curelaru Mihaela -Profesor de 
specialitate 

 Danciu Bogdan –Profesor de 
Educa ie fizic  i sport 

 Doca Anca –Profesor de 
Industrie Alimentar  

 Macarie Doini a –Profesor de 
Mecanic  

 

   Pasat Gabriela –Profesor de 
Estetica i igiena corpului 
omenesc 

  Postolache Daniela –
Profesor de Economie 

  Rîmboi Viorel –Profesor de 
Geografie 

 S c leanu Dana –Profesor 
de Limba englez  

 Scraba Mirabela –Profesor 
de Limba i literatura 
român  

 ic u Alexandru George-
Înv tor 

 Vulpe Georgic  – Profesor 
de Istorie
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În data de 30 octombrie 2018 s-a definitivat procesul de selec ie a elevilor care doresc s  
participe la activit ile organizate în cadrul proiectului Erasmus+ „Counselling at schools” . 
Urm torii elevi au fost considera i admi i:  

 
 ABABII ANA-MARIA- a IX-a AP  
 ARSENE GEORGIANA - a X-a AP1  
 B D RU VALI IONU  - a X-a AP1  
 CAZACU ALEXANDRA- a X-a IA  
 COPILU MIRUNA  ANTONEATA- a XI-a I  
 DIACONU ROXANA MIHAELA - a XI-a I  
 G IN  ANDREEA TEFANIA - a XI-a I  
 GALERU ANDREI DANIEL - a XI-a AP1  
 GHEORGHIU ANDRA IOLANDA - a X-a I  
 GHIGAL U MIRUNA - a XI-a I  
 GROSU GEORGIANA ELENA - a XI-a AP1  
 LUNCA MARIA DORIS- a IX-a AP  
 LUPU COSMIN BENIAMIN - a X-a I  
 MORO ANU MIHAELA GABRIELA - a 

IX-a IA   
 MUNTEANU M D LINA ELENA - a XI-a 

AP1  

 MUNTIANU CLEOPATRA PETRONELA - 
a XI-I  

 NENI   CRISTINA ELENA - a XI-a AP2 
 RÂCLEA  DELIA  CRISTINA - a XI-a AP2 
 ROMANE  ANA MARIA - a XI-a AP1  
 RUSU ROXANA TEFANIA - a XI-a I  
 SCÂNTEIE ELENA-  a IX-a IA  
 STAMATE NARCISA - a XI-a I  
 STAN LAVINIA ARMANDA- a IX-a IA  
 TI A ELENA GABRIELA - a X-a AP1  
 URCANU M D LINA CAMELIA - a X-aI  

 
 
 
 
 

 
În anul colar 2019-2020 s-a  realizat  

o nou  selec ie i au fost introdu i 5 elevii 
în cadrul proiectului Erasmus+ 
’’Counselling at schools’’: 

 
 

 SILAVANDRADA  IASMINA- X-I 
 B RB SCU  ANDREI- XII-AP1 
 IORDAN  MIHAELA  

L CR MIOARA- XI-I 
 OLARU DANIEL CIPRIAN- X-AP 
 IORDAN VALERIA GABRIELA - XI-I 
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Activitatea de consiliere i orientare  colar  desf urat  în colile  

 din cadrul  proiectului Erasmus+ ’’Counselling at schools’’ 

Proiectul Erasmus+ ’’Counselling at schools’’  i-a propus ca scop general 
concentrarea pe consilierea profesional  i non-profesional  în toate colile 
partenere ale proiectului.  

Consilierea colar  are o importan  foarte mare i constituie un instrument 
socio-pedagogic i economic foarte important al societ ii moderne. Ea se 
realizeaz  în coli, în laboratoare de consiliere colar  i prin mass-media. În 
condi iile societ ii contemporane ea are în vedere asigurarea de anse egale în 
formarea i dezvoltarea personalit ii elevilor.   

Consilierea  colar  reprezint  un sistem de ac iuni i m suri prin care elevii 
sunt îndruma i:  s   cunoasc   aspectele relevante ale mediului social;  s  ia decizii 
responsabile;  s  fie competen i în managementul personal i al rela iilor cu 
ceilal i;  s  fie motiva i s  reu easc ;  s  cread  în succesul propriu;   s  comunice 
adecvat cu profesorii;   s   î i  stabileasc  obiective academice;   s  se organizeze 
pentru atingerea acestora;  s  rezolve în mod pa nic un conflict. Consilierea în 
coli poate fi individual , de grup, adresat  atât elevilor, p rin ilor cât i cadrelor 

didactice. 

Un rol important în consilierea colar  îl reprezint  consilierea i orientarea 
profesional  a elevului. Procesul consilierii carierei implic  o raportare 
permanent  la realitatea ofertei colare (în termeni de num r de locuri în diferite 
tipuri de coli i niveluri, cât i la re eaua teritorial  a acestora), la dinamica 
dezvolt rii socio-economice în plan local, regional, na ional i european, la evolu ia 
cererii pie ei for ei de munc  pe termen mediu i lung, dinamica profesiilor în 
diferite ramuri ale economiei sau la rute profesionale speciale, precum i la unele 
categorii de nevoi particulare ale unor grupuri  (persoane defavorizate, 
marginalizate sau discriminate pe criterii de vârst , sex sau orientare sexual , 
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apartenen  etnic , ras , cultur , opinii politice i religioase, valori, pozi ie socio- 
economic , statut marital, stare de handicap etc.). Dintre nevoile  de consiliere pe 
care tinerii le enun  în mod frecvent (educa ionale, voca ionale, emo ionale, 
sociale i de comportament) nevoile voca ionale ocup  ponderea cea mai mare, 
respectiv de 45%. 

 Activitatea de consiliere i orientare colar  este important  în coal , prin 
specificul ei care presupune informare, înv are, feed-back, dezvoltarea de 
abilit i, sus inere, sprijin, follow-up. 

Locul important pe care îl ocup  consilierea i orientarea profesional  în 
politicile Uniunii Europene este reflectat de document UE - Memorandum-ul 
privind înv area permanent  - care subliniaz  direc iile de ac iune în acest 
domeniu i este structurat în ase mesaje cheie.  Dintre acestea,  mesajul cheie nr. 
5 -  “Regândirea consilierii i orient rii” (rethinking guidance and counselling) are 
ca obiectiv:  “S  se asigure condi iile ca fiecare s  poate avea acces cu u urin  la 
informa ie de calitate i la consiliere privind oportunit ile de educa ie pe tot 
cuprinsul Europei i pe tot parcursul vie ii” (COM, 2000). 

În paginile urm toare sunt prezentate informa ii  despre  domeniul de 
consiliere colar  din rile în care proiectul Erasmus+ „Counselling at schools”  
s-a desf urat.  Aceste informa ii au fost prezentate la activitate de  înv are / 
predare / instruire desf urat   la Ca alo lu Anadolu Lisesi, Istanbul.  

1. Activitatea de consiliere  i orientare colar  din Turcia 

În Turcia, în anii 1950, din cauza impactului SUA în sistemul educa ional, au 
început s  fie înfiin ate centre de orientare i cercetare în domeniul consilierii 
colare.  În 1965, la Universitatea din Ankara, a fost fondat programul de licen  

’’Psihologie i orientare educa ional ’’,  consilieri psihologici au fost numi i în 
unele coli în 1970 i, dup  1980, au fost fondate programe universitare în 
majoritatea universit ilor ... 
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Se a teapt  ca liceele din Turcia s  aib  cel pu in un consilier colar pentru 
500 de elevi. De exemplu, în liceul Ca alo lu Anadolu sunt  2 consilieri colari 
pentru 950 de elevi. Programul de lucru este în fiecare zi de la 9 la 15. 

 În calitate de consilieri colari, nu avem un domeniu specific de predare, 
de i mergem la ore pentru a vorbi din când în când cu elevii. Dar mai ales 
interac ion m cu elevii în cabinetele noastre colare. Majoritatea consilierilor 
colari au absolvit departamentele „Orientare i consiliere psihologic ” ale 

universit ilor. Rareori absolven ii de filosofie, sociologie i psihologie lucreaz  
ca i consilieri colari. În calitate de consilieri colari ascult m elevii, edit m  
rapoarte, inform m al i elevi, profesori sau p rin i. De asemenea, realizarea de 
statistici este una dintre activit i principale.  

„Profesorul de orientare la clas ” ar putea fi ales din  oricare profesor de 
c tre administra ia colii.  Profesorii de orientare la clas  se concentreaz  
asupra clasei lor i sunt o resurs  bun  pentru un consilier colar. Atunci când 
au o problem , elevii pot cere sfaturi i de la  „profesorul de orientare la clas ”. 
La majoritatea liceelor din Turcia avem o lec ie de îndrumare de o or  pe 
s pt mân . Profesorii de îndrumare trebuie s  participe la aceste lec ii. Exist  o 
carte  (curriculum)  pe care un profesor trebuie s  o urmeze. 

În cadrul edin elor de lucru dintre consilier i elev este respectat principiul 
confiden ialit ii. Nu sunt informa i personalul adiminstrativ din coal  sau 
p rin i despre probleme personale ale elevului consiliat, cu excep ia cazului în 
care problemele elevului sunt grave. Acest lucru este important pentru a 
câ tiga încrederea elevilor. În general, avem tendin a de a vedea elevii  ca 
adul i. Orice elev cu orice problem   poate apela la serviciile unui consilier 
colar. Accesarea  serviciilor de consiliere este voluntar .   

Elevii pot vizita cabinetul de consiliere colar  din incinta colii oricând 
doresc. Atunci când un elev are nevoie de ajutor cu privire la orice problem  cu 
prietenii, profesorii, al i elevi etc., este util s  se apeleze la  serviciile de 
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consiliere din coal .  Planificarea carierei este un subiect destul de amplu, dar 
la un liceu, în calitate de consilieri colari, realiz m activit i practice legate de 
planificarea carierei: de exemplu, invitarea unui profesionist la coal , aplicarea 
testelor de carier , vizite la universitate, informarea elevilor despre programele 
de burse, seminarii , via a universitar , munca, via a de afaceri etc. Anul trecut 
pentru elevi, cele mai interesante activit i au fost vizitele în sala de opera ii  
(30 de elevi), informarea claselor a 12-a despre examenele universitare i 
metodele de studiu eficiente (190 de elevi), informarea claselor a XI-a despre 
planificarea carierei ( 180 de elevi),  ’’Ziua Universitar ’’ cu participarea a 11 
universit i, testele de carier  pentru toate clasele a X-a i a XII-a (360 de elevi), 
informarea preg tirii, claselor a IX-a, a X-a i a XI-a despre dependen  (700 de 
elevi) ... (tehnologie, fumat, abuz de droguri, alcool, via  s n toas ).  

Planul anual difer  de la an la an i de la coal  la coal . Deoarece 
majoritatea elevilor  no tri sunt interesa i de colile medicale, avem 
parteneriate cu colile medicale. Organiz m câteva activit i speciale. Una 
dintre ele este  ’’O zi la coala Medical ’’  pentru elevii din clasa a XI-a care 
doresc s  studieze la Facult ile de Medicin .  i ar trebui s  men ion m i 
activit ile de observare a s lilor de opera ii.  Vizitele la universitate pentru to i 
elevii de clasa a XI-a este o alt  activitate practic  important  din acest an. 
Testele de carier  pentru toate clasele a X-a i a XII-a se num r  printre 
planurile noastre. De asemenea, târgul de carier  este una dintre activit ile 
importante  din coala noastr .  Aproximativ  40%  dintre problemele  elevilor 
sunt probleme personale, cum ar fi familia, prietenii, simptome de depresie etc.  

i aproximativ  60%  dintre probleme sunt probleme academice, cum ar fi 
rezultatele examenelor, procesul de preg tire universitar , metodele de studiu 
eficiente ... 
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2. Activitatea de consiliere  i  orientare colar  din Polonia 

Programul de consiliere profesional  a colii acoper  toate activit ile 
întreprinse de coal  pentru a preg ti în mod corespunz tor elevii pentru 
alegerea profesiei i educa ia suplimentar . 

Sistemul de orientare profesional  colar  permite elevilor s  dobândeasc  
cuno tin ele i abilit ile necesare pentru a se cunoa te pe ei în i i, 
predispozi iile lor profesionale, pia a muncii i regulile care o guverneaz , 
precum i  planificarea propriei  educa ii i cariere. 

       Baz  legal  a activit ii de consiliere colar  se refer  la:  

 Regulamentul ministrului educa iei na ionale din 16 august 2018 privind 
consilierea profesional  (Jurnalul de legi 2018, articolul 1675); 

 Legea din 14 decembrie 2016 - Drept educa ional (Jurnalul de legi din 2018, 
articolul 996, astfel cum a fost modificat); 

 Regulamentul ministrului educa iei na ionale din 28 martie 2017 privind  
planuri  cadru de predare pentru colile publice (Jurnalul de legi din 2017, 
articolul 703); 

 Regulamentul ministrului educa iei na ionale din 9 august 2017 privind 
principiile de furnizarea i organizare a asisten ei psihologice i pedagogice 
în gr dini e, coli i institu ii (Jurnalul de legi din 2017, articolul 1591). 

Principalele sarcini ale colii în cadrul SVCP sunt: 

1. Coordonarea ac iunilor întreprinse de coal  pentru a preg ti elevii pentru 
alegerea profesiei,   direc ia i nivelul de educa ie suplimentar . 

2. Sprijinirea elevilor  în: 

 determinarea propriilor predispozi ii profesionale, talente i aptitudini, 
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  luarea deciziilor corecte atunci când elevii aleg o viitoare profesie, 
direc ia i formarea profesional  la nivel adecvat, conform posibilit ilor 
i predispozi iilor individuale, 

 determinarea oportunit ilor profesionale ale elevilor cu respectarea 
restric iilor psihofizice specifice i indicând tipul de angajare adecvat 
pentru ace tia, oferindu-le informa ii despre s n tate pentru 
îndeplinirea unor profesii. 

3. Furnizarea de  informa ii actuale despre: 
 diversitatea i specificul profesiilor de pe pia a muncii; 
 c i educa ionale necesare pentru punerea lor în aplicare; 
  oferta educa ional  a colilor secundare i superioare. 

4. Preg tirea p rin ilor pentru a sprijini în mod eficient copiii în procesul 
educa ional i profesional ( decizii, psihoeduca ie,), consiliere individual ,  
implicarea p rin ilor ca reprezentan i ai diferitelor profesii în activit i de 
informare la coal . 

5.  Cooperarea cu institu iile care sus in SVCP. 

 Obiectivele programului: 

1. Activarea i cre terea competen ei profesorilor pentru a oferi  servicii de 
orientare i consiliere voca ional  în coli. 

2. Dezvoltarea activit ii cognitive a elevilor c tre o autoevaluare adecvat  a 
posibilit ilor psihofizice.  

3. Elevii înva  despre propria personalitate în determinarea utilit ii 
profesionale.  

4. Preg tirea elevilor pentru a construi planuri educa ionale i de carier  
realiste. 

5. Formarea deciziilor informate în alegerea unei profesii i a unei coli. 
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6. Determinarea  elevilor pentru a întâlni diferite grupuri profesionale. 

7. Motivarea elevilor s  înve e despre direc iile educa ionale i cerin ele 
educa ionale în gimnaziu i în colile superioare. 

8. Dezvoltarea abilit ilor de lucru în echip  i modelarea unor rela ii sociale 
adecvate. 

9. Explorarea pie ei muncii. 

10. Cunoa terea profesiilor viitorului. 

11. Familiarizarea p rin ilor cu problemele dezvolt rii profesionale a 
copilului. 

12. Activarea p rin ilor în procesul de cre tere a copilului în ceea ce prive te 
alegerea profesiei i coala secundar  corespunz toare. 

13. Încurajarea elevilor s  dobândeasc  experien  profesional  (de 
exemplu, în voluntariat). 

14. Desf urarea de activit i de consiliere în carier  individual  i de grup. 

Caracteristicile programului 

       Activit ile din domeniul consilierii profesionale în clasele I-VI sunt 
desf urate de educatori, profesori, consilier colar i psiholog colar. Acestea 
acoper  urm toarele domenii:    autocunoa tere, interese, activit i de timp 
liber,  hobby-uri, abilit i, cunoa terea profesiilor, viitorul meu, cine vreau s  fiu 
în viitor. 

 Activit ile din domeniul consilierii profesionale în clasele VII i VIII ale colii 
primare asigur  20 de ore de predare împ r ite în doi ani de înv mânt (10 ore 
în clasa VII i 10 ore în clasa VIII), iar în liceu 10 ore în întreg  ciclul de înv mânt 
pe clas . 
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Cursurile sunt conduse de un consilier în carier  i sunt concepute pentru a 
ajuta elevii i p rin ii lor s  ia o decizie în cuno tin  de cauz  cu privire la calea 
lor de educa ie suplimentar  i s  î i aleag  viitoarea profesie. 

Programul acoper  urm toarele domenii de activitate: consiliere individual , 
consiliere colectiv  la clas  , cooperarea cu p rin ii, cooperarea cu profesorii, 
educatorii, precum i cu un pedagog i psiholog. Cursurile de consiliere în 
carier  constau în implementarea a patru domenii tematice: 

1. Autocunoa terea 

În acest domeniu,  elevii î i recunosc punctele forte, punctele slabe, 
pasiunile, interesele, valorile, abilit ile i aptitudinile.  Ei vor înv a ce este 
motiva ia, creativitatea i antreprenoriatul i importan a lor în crearea propriei 
viziuni asupra viitorului. 

    2. Cunoa terea profesiilor 

Aceast  zon  îi va ajuta pe elevi s  dobândeasc  cuno tin e despre tipurile 
de profesii pe care le pot îndeplini  i caracteristicile fiec rei profesii.  

Elevii vor dobândi  informa ii  despre rolul unui angajat bun i despre 
importan a muncii în via a uman . Ei vor afla despre sursele de informa ii 
despre educa ia ulterioar .  Elevii  înva  importan a prezent rii de sine. 

3. Pia a educa ional  

       În acest domeniu, elevii înva  despre sistemul de înv mânt din 
Polonia i ofertele educa ionale ale colilor secundare i superioare.  

Elevii  vor dobândi cuno tin e despre cum s  î i planifice propriul traseu  
educa ional, având în vedere propriile resurse.  
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De asemenea, vor înv a s  utilizeze instrumentele de baz  pentru a face 
fa  stresului i dificult ilor nea teptate, precum i  despre modalitatea de a- i 
planifica i gestiona  timpul eficient.         

4. Alegerea colii i a planific rii carierei 

       În acest domeniu, elevii vor înv a cum s  scrie documente de 
cerere/angajare i s  fac  o prezentare corect , eficient . Ei aleg calea 
educa ional  i voca ional  în func ie de resursele lor. Metode de lucru 
sugerate: 

 mini prelegeri, 
  întâlniri cu reprezentan ii diferite instiu ii care ofer  locuri de munc ,  
  vizite de studiu la diver i angajatori,  
 participarea elevilor la Bursa  Locurilor de Munc ;  
 consult ri individuale în domeniul consilierii profesionale;  
  metode de activare (brainstorming, discu ie),  
 metode de testare (chestionare, sondaje, teste),  
 metode audiovizuale (videoclipuri educa ionale, programe multimedia, 

resurse de internet), 
 instruirea abilit ilor sociale,  
 interviuri, jocuri i piese de teatru. 

Metodele  de lucru cu elevii sunt realizate sub  form  de atelier.  Ateliere de 
lucru  sunt realizate  pentru a  con tientiza planificarea dezvolt rii carierei, 
pentru autocunoa tere i determinarea predispozi iilor profesionale, 
îmbun t esc abilit ile de comunicare i cooperare interpersonal , dezvolt  
abilit i de editare a documentelor de g sire a unui loc de munc  (CV, scrisoare 
de inten ie).  De asemenea,  atelierele de lucru vor  observa i vor diagnostica 
necesitatea unor activit i suplimentare de consiliere individual  sau de grup. 
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3. Activitatea de consiliere  i orientare colar  din  Bulgaria 

coala gimnazial  „Hristo Botev” - Kubrat este o coal  de 120 de ani de 
existen , tradi ii i cultur  a educa iei i educare a  adolescen ilor.  coala are 
angaja i speciali ti pedagogici înalt califica i, care sunt motiva i s - i transmit  
cuno tin ele i abilit ile, s  realizeze diferite ini iative, s  sprijine construirea 
unor personalit i de succes.  

Speciali tii pedagogici care se str duiesc pentru  dezvoltarea  i  
îmbun t irea personalit i adolescen ilor, pot lua diferite roluri, s  transmit  
diverse informa ii, s  înve e diferite metode, s  respecte reguli i legi i s  î i 
construiasc  i s  urmeze principiile lor. Acest lucru face posibil  transmiterea 
unei p r i din ele c tre ceilal i (elevi i p rin i), pentru a-i ajuta pe elevi în 
orientarea lor social  i profesional  i pentru a oferi diferite norme de 
comportament. 

Rolul psihologului colar,  ca specialist pedagog,   este specific - s  lucreze cu 
elevii, profesorii i p rin ii. 

Regulile colare impun elevilor s  fie disciplina i, responsabili, s - i aloce 
timpul, s  fie motiva i s  înve e i alte activit i de formare educativ . În acela i 
timp, î i întâlnesc primii prieteni, î i schimb  în elegerea despre dreptate, 
onoare, prietenie, dragoste. Se confrunt  cu adev rate frici i tr d ri. 

La coal ,  elevii se întâlnesc cu mul i oameni diferi i în care v d modele 
diferite. Prin urmare, este important ca elevii s  tie c  exist  o persoan  în 
coal  - psihologul colii - cu care s  î i împ rt easc  rela iile, în elegerile, 

experien ele, emo iile - entuziasmul personal, bucuriile, anxiet ile, furia - i 
orice alte probleme.  
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Pe de o parte, acest lucru ofer  elevilor siguran , pe de alt  parte - sunt 
auzi i, pe m sur  ce secretele lor r mân p strate, aceast  persoan  îi va 
direc iona, îi va sprijini, le va oferi posibilitatea de a- i realiza propriul 
comportament i atitudine.  Profesorii tiu c  la coal  elevii înva  nu numai 
materiile colare, ci i sus in formarea de: 

 calit i la elevi (cum ar fi disciplina, responsabilitatea, toleran a); 
 valori - care devin parte a rela iilor;  
 contactele sociale, activit ile i sarcinile profesionale ale vie ii; 
 abilit i - pentru munca în echip , comunicare, autocontrol, îngrijire i 
responsabilitate pentru via a proprie i a celorlal i.  

Psihologul colar este întotdeauna la dispozi ia profesorului - pentru a-i 
sprijini, pentru a participa la responsabilit ile lor; S  fie un mediator în 
comunicarea profesor-elev-p rinte i s  dirijeze aceast  comunicare, dup  
examinarea preliminar  / individual  sau de grup / pentru locul fiec rui elev în 
clas , pentru interesele i abilit ile lor, pentru specificul vârstei copilului sau a  
rela iile de familie în care cresc i tr iesc. 

Astfel, dac  comunicarea profesor-elev este benefic , elevii sunt direc iona i 
c tre anumite activit i extracurriculare. Sunt motiva i s  frecventeze coala, s  
î i sporeasc  succesul i s  se simt  în siguran , accepta i, sus inu i. În 
conversa iile individuale dintre psihologul colar i  elevii sunt clarificate mai 
multe probleme de moralitate, se analizeaz  situa iile specifice, se dezv luie 
manifest rile negative i se caut  motivele apari iei lor i modalitatea de a le 
dep i. Acest lucru ajut , de asemenea, la orientarea în carier  a elevului - 
pentru a- i vedea punctele tari i punctele slabe, ceea ce îi motiveaz  s  ob in  
rezultate mai înalte i s  lucreze pentru propria dezvoltare. Organizarea 
procesului pedagogic general include i rela ia elev-p rinte-profesor. 
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Adolescen ii în i i manifest  calit i strict individuale, construite pe baza 
educa iei familiale, a dezvolt rii fizice i mentale i a capacit ii de a percepe 
lumea. Este important s  nu rata i caracteristicile vârstei, apartenen a etnic  i 
religioas , chiar i starea financiar  a familiei. Psihologul colar face parte din 
aceast  rela ie, prin comunicarea sa constant  cu elevii, profesorii i p rin ii. 
Acest lucru faciliteaz  crearea unor condi ii favorabile pentru o orientare 
reu it  a elevilor, potrivite pentru toat  lumea i în acela i timp de acord cu 
nevoile i caracteristicile individuale ale fiec rui elev, precum i cu valorile i 
poten ialul genera iilor individuale. 

Pe scurt, rolul profesioni tilor pedagogici / al profesorilor i al psihologului  
în coal  este de a construi oameni de succes i încrez tori, care sunt capabili s  
aleag , s  î i argumenteze punctele de vedere, s  nu se team  s  priveasc  
lumea în sine i în ceilal i. 

4. Activitatea de consiliere  i orientare colar  din  România 

În România,  centrele  de consiliere i orientare colar  au fost înfiin ate 
prin ordinul  7895/1991  al  Ministerului Educa iei i tiin ei  privind  
“constituirea i statutul Centrelor de Asisten  Psihopedagogic  (CAP)” 
pentru  “cadre didactice, elevi i p rin i”.   Activitatea acestora a fost îns  
definit  trei ani mai târziu, în 1994, prin elaborarea fi ei postului profesorului 
consilier din cadrul CAP i înfiin area Cabinetelor Inter colare de Asisten  
Psihopedagogic  (31314/10.05.1994), la aceea i dat  la care a fost stabilit i 
regulamentul de organizare i func ionare a acestora (31315/10.05.1994).   

În România la fiecare nivel jude ean exist  un centru jude ean de 
asisten  psihopedagogic .  Acest centru coordoneaz  toate cabinetele de 
asisten  psihopedagogic  din jude . Pentru a înfiin a un cabinet  de 
asisten  psihopedagogic  într-o coal , sunt necesari 800 de elevi sau 400 
de copii pre colari. Un consilier colar efectueaz  18 ore în aceast  coal , 4 
ore de predare i 14 ore de consiliere.  
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Serviciile de consiliere i orientare colar   pot fi pentru:  elevi  
(individuale i de grup), p rin i (individuale i de grup) i profesori 
(individuale i de grup).  

Responsabilit ile unui consilier colar într-o coal  din România sunt: 

 Evaluarea caracteristici personale ale elevilor, cum ar fi abilit i, 
performan e, interese, valori i tr s turi de personalitate,  

 Sprijinirea elevilor în prevenirea problemelor personale, dezvoltarea 
personalit ii, luarea deciziilor, identitatea de gen, abilit ile sociale, 
educa ia pentru s n tate, planificarea i utilizarea timpului liber,  

 Motivarea i determinarea elevii  s  participe la schimburi / mobilit i/ 
programe  interna ionale,  

 Selectarea, gestionarea, interpretarea de  tehnici de evaluare pentru 
administrarea individual  sau de grup adresate elevilor i p rin ilor,  

 Oferirea de  informa ii actualizate despre carier , în domenii precum: 
educa ie i formare ,  informa ii ocupa ionale, oportunit i de angajare, 
altele (s n tate, timp liber ...),  

 Participarea la discu ii cu p rin ii despre performan a academic  a 
copiilor lor,  

 Colaborarea  cu personalul din centrele  de igien  i s n tate,  
 Colaborarea cu personalul de la agen iile de ocupare a for ei de munc  
locale i de formare profesional ,   

 Sprijnirea i oferirea de asisten  metodologic   i  de  îndrumare pentru 
profesori.  

În ceea ce prive te metodele de lucru, un consilier colar folose te: 
monitorizare, studiile de caz, observa iile,  interviurile, chestionarele, teste 
psihologice, anamneza, analiz  psihopedagogic  a activit ii persoanei, 
portofoliile.  
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 Consilierea de grup – const  în activit i realizate cu un grup de 5 pân  la 12 
elevi într-o sal  de clas . Avantajele acestei activit i sunt c  faciliteaz  
înv area; promoveaz  comportamente sociale de dorit; promoveaz  
propria personalitate; dezvolt  empatia; sunt respectate mai multe reguli de 
comunicare;  se pot  aborda subiecte precum: comunicarea, succesul 
personal, stilul de înv are, timpul liber, îngrijirea personal , via a sexual , 
prevenirea consumului de droguri etc. 

 Consilierea în carier  abordeaz   subiecte precum: Care sunt criteriile de  
alegere a unui loc de munc ?  Riscurile locului de munc ;  S n tate i 
siguran  la locul de munc ;  Profesiile din familia mea;  Domenii de lucru;  
Cum se scrie un CV;  Cum s  participa i la un interviu de angajare;  Ce locuri 
de munc  sunt disponibile în ora ul meu, jude ul meu, ara mea? Condi ii de 
angajare-Contractul de angajare.  

 Consilierea elevilor cu nevoi educa ionale speciale:  Pentru aceast  categorie 
de elevi, consilierul colar evalueaz  elevul din punct de vedere intelectual  
(inteligen , memorie, aten ie);  favorizeaz  adaptarea social  a elevului la 
coal ;  contribuie la stabilitatea emo ional  a elevului;  colaboreaz  cu 

familia elevului;  face ajust rile necesare împreun  cu profesorii de la clas , 
lucreaz  pentru adapt rile mediului fizic i pedagogic (curriculum 
individualizat). 

 Consilierea p rin ilor. P rin ii pot beneficia de serviciile de consiliere i 
orientare colar  pentru diverse situa ii, cum ar fi: via a colar  a copilului: 
rezultatele colare, num rul absen elor, obiectele de înv mânt preferate,  
rela iile cu colegii; timpul liber al copilului: preocup rile copilului, implicarea 
p rin ilor în activit ile de timp liber ale copilului; cunoa terea strategiilor 
parentale i de consiliere pentru o bun  rela ie copil-p rinte;  
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oferirea de sprijin specializat pentru consiliere în carier , alegerea viitoarei 
profesii, consiliere psihologic  pentru probleme comportamentale i 
emo ionale întâlnite în via a unui copil. 

 Consilierea profesorilor. Profesorii pot  beneficia de serviciile de consiliere i  
orientare  colar  pentru a în elege mai bine elevul din punct de vedere 
biologic,  psihologic  i social; pentru un bun management al clasei de elevi; 
o mai bun  colaborare cu familia elevului; s  dobândeasc  noi metode i 
instrumente de lucru (activit i practice, exerci ii); cunoa terea modalit ilor 
de formare  profesional .  

Implicarea în proiecte educa ionale: 

 Singur acas   - un program pentru elevii cu p rin i pleca i la munc   în 
str in tate. 

  Stop  violen ei  domestice - discuta i  cu  elevul despre  rela iile pe care le are 
aceasta cu familia sa i lua i m suri legale pentru a stopa violen a. 

 Dezvoltarea abilit ilor de via  în rândul elevilor - dezvoltarea gândirii critice, 
a abilit ilor de via  independent . 

 Tehnici de disciplin  pozitiv  pentru p rin i - dobândirea unor tehnici prin 
care p rin ii î i pot cunoa te mai bine copiii i pot lucra mai bine cu ei. 

  Consilierea în carier  cu partenerii sociali, implicarea în diferite activit i de 
voluntariat. 

 Elevii care sunt în pragul abandonului colar sau cu rezultate slabe de înv are. 
 Elevii care sunt  dependen i de alcool, droguri sau tutun.  
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Activit i  de  înv are / predare / instruire realizate în cadrul proiectul 
Erasmus+’’Counselling at schools’’, nr. de referin : 2018-1-TR01-KA229-059874 

1. Turcia , Ca alo lu Anadolu Lisesi,  Istanbul  03-09  Decembrie  2018 

Prima  activitate de  înv are / predare / instruire s-a realizat  la coala 
coordonatoare a proiectului Erasmus+ ’’Counselling at schools’’ la Ca alo lu 
Anadolu Lisesi, Istanbul.  

Scopul general al activit ii de  înv are / predare / instruire  a fost acela de 
orientarea universitar  i planificare a  carierei elevilor. Elevii i profesorii din 
cadrul proiectului au participat la urm toarele activit i:  

 Cunoa terea colilor implicate în proiectul Erasmus+  ’’ Counselling at 
schools’’ ( profesori,  elevi);  

 Identificarea serviciilor de consiliere i orientare colar  din fiecare ar  
partener ; 

 Cunoa terea sistemului educa ional din Turcia i a colii coordonatoare din 
Turcia; 

  Identificarea principalelor interese profesionale ale elevilor; 
  Observarea de lec ii pentru cadrele didactice din cadrul Ca alo lu Anadolu 
Lisesi, Istanbul, Turcia; 

 Cunoa terea  de institu ii publice sau private care ofer  locuri de munc  
pentru studii universitare sau studii liceale: fabrica de înc l minte Ikizler, 
Floe Shoe Company’s  Search and Development laboratory, Spitalul Sureyya, 
compania de ma ini Volvo;  

 Cunoa terea universit i Bo aziçi din Istanbul, Turcia; 
 Participarea la work-shopuri privind decizia de carier ;  
 Realizarea unui interviu cu o personalitate de succes din Turcia; 
 Crearea de video pentru pagina instagram al proiectului; 
 Vizitarea diverselor obiective culturale, religioase i istorice din Turcia 
 ( Moscheea Albastr , Hagi Sophia i Palatul Topkap ). 
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Echipa din România a fost format  din urm toarele persoane: 

Cadre didactice:  

 Coordonatorul proiectului- Anton Beatrice Alina, consilier colar 
 Membru în echipa de proiect - Scraba Mirabela, profesor de Limba i 
Literatura român   

 Membru în echipa de proiect – Danciu Bogdan , profesor de Educa ie fizic  i 
sport 
 
 Elevi:  

 Romane  Ana-Maria-  clasa a XI-a AP1 
 Munteanu M d lina Elena-clasa a XI-a AP1 
 Galeru Andrei Daniel - clasa a XI-a AP1 
 Grosu Georgiana Elena - clasa a XI-a AP1 
 Rusu Roxana tefania - clasa a XI-a I 
 Copilu Miruna Antoaneta -clasa a XI-a I 
 Stamate Narcisa Petronela - clasa a XI-a I  
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Ziua I- LUNI  03.12.2018- Participarea la ceremonia de deschidere a colii din 
Turcia. 

Elevii i profesorii din Turcia, Bulgaria, 
România i Polonia au fost prezen i în 
curtea colii unde au cântat imnul Turciei 
pentru deschiderea cursurilor colare.  

 
 
 

 

 
Participan ii din cadrul proiectului 

Erasmus+ ’’Counselling at schools’’ au fost invita i într-un amfiteatru. 
Fiecare elev i profesor din Polonia, Bulgaria, România  a primit  agende i 
pixuri cu inscrip ia Erasmus+ i cu logoul proiectului  ’’Counselling at 
schools’’ din partea elevilor din Turcia.  Fiecare elev dintr-o ar  str in  a 
avut ca partener un elev turc care l-a înso it la toate activit ile din cadrul 
întâlnirii.  
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A  urmat  vizitarea colii din Turcia, Ca alo lu Anadolu Lisesi i întâlnirea 

cu  directorului colii profesorul Necati Yemer. 

              
Sala de sport                                                      Curtea  colii 
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Biblioteca colii 

 

Directorul colii profesorul Necati Yemer 
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Întor i în amfiteatru , elevii din Turcia au prezentat un scurt 

curs de înv are a limbii turce 

Dup  servirea prânzul din cantina colii, profesorii au fost invita i în 
Cancelaria Profesorilor unde au cunoscut cadrele didactice din coala turc . 
Profesorii din România au fost invita i la  observarea unei lec ii de limba englez  
pentru clasa a IX-a.  Lec iile se desf oar  utilizând tabla interactiv , cu exerci ii 
practice, recapitul ri i teme în clas  i pentru acas . 
 

Ziua a II-a MAR I   04.12.2018  
Coordonatorii de proiect au prezentat serviciile de consiliere i orientare 

colar  din fiecare ar  partener . S-a pus accentul atât pe cadrul legislativ 
existent, pe activit ile realizate, precum i pe asem n rile i deosebirile dintre 
serviciile de consiliere existente din cele 4 coli implicate în proiect: România, 
Turcia, Polonia i Bulgaria. Au fost i întreb ri formulate de elevii interesa i de 
domeniul consilierii colare. 
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România          Polonia 

 

  
Bulgaria      Turcia 
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Urm toarea activitate a constat în cunoa terea rezultatelelor testelor de 
carier  . Coordonatorul din România a prezentat rezultatele ob inute la Liceul 
Tehnologic  ’’Petru Rare ’’  în urma aplic rii chestionarului de interese 
profesionale Holland.  

 
                                   România           Turcia 

 
Bulgaria                                                          Polonia 
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Ziua a III-a MIERCURI 05.12.2018  
Activit ile din aceast  zi au avut ca scop principal familiarizarea elevilor cu 
mediul de munc  din diverse institu ii din ora ul Istanbul.  Elevii i profesori 
din rile partenere ale 
proiectului Erasmus+  
’’ Counselling at schools’’ au 
participat la urm torele  vizite de 
studiu la: fabrica de înc l minte 
Ikizler, Floe Shoe Company’s  
Search and Development 
laboratory, Spitalul Sureyya, 
compania de ma ini Volvo.              Vizit  de studiu Spitalul Sureyya, Istanbul 

 Ziua a IV-a JOI   06.12.2018  

To ii elevii i profesori au participat la Workshopul  ’’ Cum s  lua i o decizie de 
carier ?’’ .  Workshopul a fost moderat de coordonatorul proiectului Mustafa 
Tunc.  Elevii au fost invita i s  î i expun  propriile planuri profesionale.  
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Elevii din Turcia au prezentat 
sistemul educa ional din Turcia i 
coala lor. Sistemul educa ional din 

Turcia este un sistem creat dup  
reformele lui Ataturk i este un 
sistem democratic, modern i co-
educa ional. Sistemul liceal din 
Turcia cuprinde atât licee teoretice, 
cât i  licee voca ionale.  

Este un  sistem obligatoriu de 12 
clase, fiind înso it de centre de 
educa ie nonformal : Centre de 
Art , de tiin e, de Formare 
Profesional . 
 
Urm toarea activitatea a constat 
în realizarea unui interviu cu o 
personalitate de succes din Turcia.  
În cadrul Ca alo lu Anadolu Lisesi, 
Istanbul  a fost invitat   doamna 
Ye im Vardar.  Doamna Ye im 
Vardar  a lucrat în domeniul 
bancar, iar timp de 9 ani a fost 
vice-pre edinte la o banc  de 
renume din Turcia. 
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Ziua a V-a VINERI  07.12.2018  
 

S-a vizitat Universitatea Bo aziçi din Istanbul. Universitatea a fost creat  
în anul 1863 dup  modelul american, fiind primul institut educa ional de nivel 
superior creat în afara SUA.  

 
Universitatea Bo aziçi din Istanbul 

Ziua a VI-a SÂMB T   08.12.2018  
 

Elevii i profesorii  au fost invita i  s  realizeze filme video care sunt postate 
pe contul instagram al proiectului Erasmus+  ’’ Counselling at schools’’.  S-au 
formulat întreb ri în leg tur  cu vizitele de studiu realizate, precum i 
discutarea beneficiile particip rii la proiectul Erasmus+ ’’ Counselling at 
schools’’.       
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Întreb rile pentru realizarea de video pentru contul instagram al proiectului 
au fost urm toarele : 

 În cadrul proiectului Erasmus +’’Counselling at schools’’  care sunt 
impresiile i p rerile  personale  referitoare  la vizita de studiu de la  
spitalul Süreyya Pa a? 

 În cadrul proiectului Erasmus +’’Counselling at schools’’  care sunt 
impresiile i p rerile  personale  referitoare  la vizita de studiu de la   
fabrica de înc l minte  kizler i de la Floe Shoe Company’s  Search and 
Development laboratory?                      

 
 În cadrul proiectului Erasmus +’’Counselling at schools’’  care sunt 

impresiile i p rerile  personale  referitoare  la vizita de studiu de la  
sediului central din Istanbul al  companiei Volvo Car? 

 Ce beneficii viitoare crede i c  ve i ob ine prin participarea la activit ile 
din cadrul  proiectului  Erasmus +’’Counselling at schools’’  desf urate 
la Istanbul? 

 Ce contribu ii crede i c  a i adus la acest proiect? 
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Ziua a continuat cu o plimbare cu vaporul pe strâmtoarea Bosfor, pentru a 
invita elevii s -î i petreac  timpul liber într-un mod natural, oferind posibilitatea  
de relaxare i de conversa ii în limba englez .  

 

       
 

 

Ziua a VII-a DUMINIC   09.12.2018  
 Elevii i profesori au vizitat Moscheea Albastr ( Blue Mosque). Moscheea a 
fost construit   între anii 1609 i 1619,  avand o capacitate de  10.000 de 
persoane, are  260 de ferestre, i ad poste te o coal  religioas , un spital, 
un caravanserai i o cantin  gratuit . 

 S-a vizitat i Hagia Sophia ( Sfânta În elepciune).  A reprezentat centrul 
vie ii religioase a Imperiului Roman de R s rit, servind în aceast  postur  
timp de 916 ani.   
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 Palatul Topkapi- muzeu din Istanbul, fosta re edin   a  sultanilor otomani  
de aproximativ 400 de ani. In anul 1985  a intrat în  Patrimoniul Mondial 
UNESCO.  

 

  
Blue Mosque        Palatul Topkapi 

  
 
 To i  participan ii  au fost entuziasma i de activit ile din cadrul reuniunii din 

Turcia care a cuprins aspecte legate de planificarea în carier  a elevilor, 
dezvoltarea spiritului antreprenorial,  dezvoltarea competen elor sociale i  a 
competen elor de utilizare a limbii engleze. 
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~ 46 ~ 
 

2. România, Bârlad,  Liceul Tehnologic  ’’Petru Rare ’’  08-12 aprilie 2019 

Urm toarea   activitate de  înv are / predare / instruire s-a realizat  la coala 
partener  a proiectului Erasmus+ ’’Counselling at schools’’ la Liceul Tehnologic 
’’Petru Rare ’’ Bârlad.  

Scopul general al activit ii de înv are / predare / instruire a fost acela de 
rezolvare  a problemelor elevilor. Obiectivele generale ale activit ii de 
înv are / predare / instruire au fost:  

 Prezentarea sistemului educa ional din România i a Liceului Tehnologic 
’’Petru Rare ’’ Bârlad;  

 Introducere în cultura român  i înv area limbii române ( nivel de baz );  
 Cunoa terea aspectelor de ordin fiziologic, social, emo ional i moral-
valoric specifice perioadei adolescen ei;  

 Cunoa terea consecin elor medicale, psihologice (cognitive, emo ionale 
i comportamentale) i sociale ale consumului de tutun, alcool, droguri 

ilegale, precum i a dependen ei de tehnologie în rândul adolescen ilor;  
 Argumentarea importan ei responsabilit ii adolescentului, inclusiv la 
nivel social, în rela ionarea cu ceilal i i în adoptarea unui stil de via  
s n tos;  

 Identificarea factorilor de protec ie individual , familial  i social  în cazul 
consumului i a dependen ei de substan e legale i ilegale;  

 Identificare i încurajarea implic rii în activit i alternative;  
 Îmbun t irea comunic rii sociale, dezvoltarea asertivit ii i încuraj rii 
participan ilor pentru a rezista presiunii sociale negative;  

 Îmbun t irea competen elor lingvistice, de utilizare a limbii engleze;  
 Îmbun t irea competen elor legate de utilizarea Tehnologia informa iei 

i a comunic ri  în activitatea colar ;  
 Îmbun t irea competen elor legate de manifestarea unui spirit 
european i de promovare a valorilor europene.  
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Ziua I- LUNI 08.04.2019  Deschiderea activit ii de  înv are / predare / instruire 
din cadrul Proiectului Erasmus+  ’’Counselling at schools’’ 

Elevii i profesorii din rile partenere ale proiectului Erasmus+ 
’’Counselling at schools’’ au fost întâmpina i de c tre elevii din România cu 
pâine i sare , în semn de ospitalitate i de prietenie. 
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Activitatea  a continuat cu un scurt discurs de bun venit al coordonatorului 
proiectului Anton Beatrice Alina.   

Doamna Director T nase Olimpia a felicitat profesori i elevi pentru 
câ tigarea acestui proiect european.  

 
 
A urmat o prezentare a României i a ora ului Bârlad, realizat  de doamna 

profesor erban Corina.   
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Profesorii i elevii din Turcia, Polonia i Bulgaria  au primit agende, pixuri i 
mape de la elevi români.  Aceste instrumente de scris  au fost inscrip ionate cu 
sigla Erasmus+  i cu sigla proiectului Erasmus+ ’’Counselling at schools’’. 
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Elevii din România s-au prezentat printr-o scurt  descriere pentru a se face 
cunoscu i de c tre profesori i elevi din Turcia, Polonia i Bulgaria.  
 

                  
                        
Eleva Chiribou Lorena de la clasa a XII-a AP1 a prezentat în format Power Point , 
Sistemul educa ional din România i Liceul Tehnologic ’’ Petru Rare ’’ Bârlad. 
S-a pus accentul pe nivelurile de educa ie din România, pe sistemul obligatoriu 
de înv are, pe  profilele educa ionale din sistemul liceal românesc i în mod  
deosebit pe structura  educa ional  voca ional   din cadrul Liceul Tehnologic 
 ’’ Petru Rare ’’ Bârlad.   

Ziua a continuat cu vizitarea colii. Profesorii i elevii din Turcia, Polonia i 
Bulgaria au avut ansa s  cunoasc  s li de clas , laboratoare de informatic , de 
industrie alimentar , de textile, biblioteca, laboratorul fonetic, cabinetul de 
consiliere i orientare colar , terenul de sport din cadrul Liceului Tehnologic 
  ’’ Petru Rare ’’ Bârlad.  
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Sala de clas   ”Me te ugul încondeierii ou lor ”                                      Atelier de Textile 

 
 

  
 

Atelier industrie  alimentar                                                             Sal   de clas   
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Activitatea de   înv are / predare 

/ instruire  din cadrul proiectului 
Erasmus ’’Counselling at schools’’ a 
continuat  cu un scurt moment artistic 
prezentat de elevii i profesorii  de la 

coala de Muzic  
  ’’N. Tonitza’’ Bârlad. 
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În ce-a dea doua parte a zilei, elevul B rb scu Andrei de la clasa a XI-a AP1 
a prezentat un material în Power Point despre Cultura i Înv area Limbii 
Române. Invita i externi au avut posibilitatea de a exersa cuvinte în limba 
român  i au participat la un concurs de cunoa tere a limbii române. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs de înv are a limbii române 
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Ziua II- MAR I  09.04.2019 

În prima parte a zilei a fost activitate observarea de lec ii. Profesorii  din 
Turcia, Polonia i Bulgaria au participat la o lec ie de limba francez , realizat  
de c tre domni oara profesor Scânteie Andreea. Elevii  din Turcia, Polonia i 
Bulgaria,  împreun  cu elevii din România au participat la ateliere de lucru.  

 
             Atelier Industrie Alimentar                                                                Atelier Textile  

 

 
Atelier Estetica i Igiena copului                                       Atelier Simulare Auto 
Omenesc  
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Consilierul colar Anton Beatrice Alina  a prezentat un material în format Power 
Point denumit ’’ Problemele elevilor’’. 
Prezentarea a fost realizat  a a încât s  
cuprind  explica ii psihologice, date 
statistice, studii de caz.  S-a pus accentul 
pe multitudinea problemelor care apar 
în adolescen  i pe importan a 
comunic rii cu un consilier colar în 
rezolvarea acestor probleme. Fiecare 
coordonator de proiect din Turcia, 
Polonia i Bulgaria au prezentat pe rând 
problemele cu care se confrunt  
adolescen i din ara lor, precum i 
modul în care aceste probleme le 
afecteaz  dezvoltarea normal  a personalit ii lor. 

Elevii din  Turcia, Polonia, Bulgaria i România au participat la o activitate de 
consiliere de grup ’’ Solu ii pentru rezolvarea problemelor’’.  
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În cea de-a doua parte a zilei s-a vizitat  Muzeul  ’’Vasile Pârvan’’ din Bârlad i 
Planetarium  din Bârlad. 

 
Muzeul  ’’Vasile Pârvan’’ din Bârlad 

 

                                                                  Planetarium  din Bârlad 
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Ziua III- MIERCURI  10.04.2019 

În coal  a fost invitat domnul  Cristian Spiridon, om de afaceri de succes 
din ora ul Bârlad  în domeniul agriculturii.  Domnul Cristian Spiridon  a 
prezentat o scurt  descriere a afacerii personale.  Elevii au formulat întreb ri 
referitoare la afacerea sa. 

 
 

A urmat  prezent ri ale elevilor în leg tur  cu  dependen ele întâlnite în 
perioada adolescen ei : Dependen a de tutun- elevii din Turcia, Dependen a de 
tehnologie- elevii din Polonia, Dependen a de alcool – elevii din România, 
Dependen a de substan e/droguri- elevii din România, Obiceiuri de via  
s n toase- elevii din Bulgaria. 
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Ziua IV- JOI 11.04.2019 

Ziua a început cu deplasarea spre ora ul Ia i , pentru a vizita ’’Funda ia 
Al turi de Voi’’ .  Obiectivul principal de activitate al funda iei este  promovarea 
serviciilor de consiliere, testare, evaluare, formare pentru tineri din grupurile 
vulnerabile.  

 

În a doua parte a zilei s-a vizitat i Centrului de Prevenire, Evaluare i Consiliere 
Anti Drog, Ia i. 
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Ziua V- VINERI  12.04.2019 

Elevii i profesorii din Turcia, Polonia, Bulgaria i România au realizat scurte 
filme video pentru contul instagram al proiectului: instagram/erasmusplus.cas .  
Elevii i profesori au avut ca sarcin  de lucru s  r spund  la urm toarele 
întreb ri în leg tur  cu activitatea de  înv are / predare / instruire de la Liceul 
Tehnologic  ’’Petru Rare ’’  Bârlad din perioada 08-12 Aprilie 2019: 

 Care sunt p rerile tale despre Liceul Tehnologic’’ Petru Rare ’’ din Bârlad? 
Ce noi experien e ai câ tigat? 

 Cum au fost prezent rile despre obiceiurile de via  s n toas , 
dependen a de fumat, alcool, droguri i tehnologie?  Care dintre ele te-a 
impresionat cel mai mult? 

  Care activitate i-a pl cut cel mai mult din timpul activit ii de  înv are / 
predare / instruire din România? 

 Care au fost experien ele tale de înv are din timpul vizitei de studiu de la 
Ia i?  Ce ai înv at de la  ’’Funda ia Al turi de Voi’’ , Ia i  i de la  Centrul 
Antidrog ,Ia i? 

 Care este amintirea ta cea mai de neuitat din România?  Bun  sau rea? 

 În ce mod domnul Spiridon Cristian, ca antreprenor i ca om de afaceri de 
succes te-a influen at pe tine?  
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Activitatea de  înv are / predare / instruire de la Liceul Tehnologic ’’Petru 
Rare ’’ Bârlad din perioada 08-12 Aprilie 2019 s-a încheiat cu ur ri de r mas bun, 
mul umiri i poze de final pentru elevii i profesorii din România, Polonia, 
Bulgaria i Turcia, implica i în proiectul Erasmus+ ’’Counselling at schools’’.  
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3. Polonia, Bielsko Biala, Liceul Stefan Zeromski, 21- 25 octombrie 2019 

Urm toarea   activitate de  înv are / predare / instruire s-a realizat  la coala 
partener  a proiectului Erasmus+ ’’Counselling at schools’’ la Liceul Stefan 
Zeromski, Bielsko Biala.  

Tema activit ii de  înv are / predare / instruire  s-a numit:  Studiul/Lucrul 
în str in tate i diferen ele între via a profesional  i educa ie. 

Obiectivele generale ale  activit ii de  înv are / predare / instruire au 
fost:  

 Cunoa terea colilor implicate în proiectul Erasmus+  ’’ Counselling at 
schools’’  ( profesori, elevi);  

 Introducere în cultura polonez  i înv area limbii  poloneze ( nivel de 
baz ); 

 Cunoa terea sistemului educa ional din Polonia i a colii  partenere  din 
Polonia;  

  Observarea de lec ii pentru cadrele didactice din cadrul Liceului Stefan 
Zeromski,  Bielsko- Biala, Polonia; 

 Cunoa terea principalelor programe interna ionale  de schimb  pentru 
elevi i studen i; 

 Participarea la work-shopuri  privind interviul de angajare i discutarea 
CV-ul în format Europass; 

 Cunoa terea  de institu ii publice sau private care au succes în activitatea 
desf urat ; 

  Cunoa terea unei universit i de prestigiu din  Cracovia, Polonia ; 
 Prezent ri privind  avantajele i dezavantajele studiului în str in tate;  
 Crearea de video pentru pagina instagram al proiectului; 
 Vizitarea diverselor obiective culturale i istorice din Bielsko-Biala, 
Cracovia,  Polonia. 
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Echipa din România a fost format  din: 
Cadre didactice:  

 Coordonatorul proiectului- Anton Beatrice Alina, consilier colar 
 Membru în echipa de proiect – S c leanu Dana-Maria, profesor de Limba 
Englez  

 Membru în echipa de proiect – Vulpe Georgic  Florian, profesor de Istorie  
 

Elevi:  
 Arsene Georgiana - clasa a XI-a AP1 
 B d r u Vali-Ionu -  clasa a XI-a AP1 
 Lupu Cosmin Beniamin - clasa a XI-a I  
 Moro anu Mihaela Gabriela - clasa a X-a IA  
 Ghigal u Miruna  Diana - clasa a XII-a I 
 Muntianu Cleopatra Petronela -clasa a XII-a I 
 G in  Andreea tefania - clasa a XII-a I  
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Ziua I- LUNI  21.10.2019- Bun venit! 
Elevii i profesori din Polonia au preg tit cântece populare tradi ionale 

din fiecare coal  partener  a proiectului Erasmus+ ’’Counselling at schools’’. 
 

 
 
Directorul Krzysztof Kaczor  a urat un  Bun Venit tuturor participan ilor.  
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Profesorii i elevii din Turcia, Bulgaria i România au primit rucsace , 

pliante , pixuri de la elevi polonezi. Aceste instrumente de scris au fost 
inscrip ionate cu sigla Erasmus+ i cu sigla proiectului  ’’Counselling at schools’’. 
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Ziua a continuat cu prezentarea sistemului educa ional din Polonia. 
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Exerci ii de înv are a limbii poloneze 

                  
 

 
Vizitarea colii 

 
Laborator de informatic                                                               Biblioteca  colii 
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Teren de sport                                               Cancelaria profesorilor 

 

Observarea de lec ii 
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În cea de-a doua parte a zilei s-au vizitat principalele obiective culturale din 
Bielsko Biala, Polonia.  
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Ziua II- MAR I  22.10.2019 
Vizitarea companiei Selleo – Bielsko Biala, Polonia 

Compania Sello- este o companie  de IT , înfiin at  în anul 2005, cu o 
bogat  experien   în multiple proiecte. 
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Reîntor i în coal ,  elevii i profesorii au prezentat un material despre istoria, 
geografia i obiceiurile din Polonia. 
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Consilierul colar Anton Beatrice Alina a prezentat principale tipuri de 
programe de schimb inter colar pentru elevi i studen i.  

Au fost oferite informa ii  în Power Point referitoare la principalele  
programele  de la nivel interna ional pentru elevi i studen i  i modalitatea de 
admitere la aceste programe: 

 Erasmus,  
 Youth for 
understanding, 

  AFS Intercultural 
Program,  

 The Fulbright 
Program ,  

 AIESC, 
 International 
Association for the 
Exchange of 
Students for 
Technical 
Experience- IAESTE 

 Mevlana Exchange Program.  
 

Ziua s-a încheiat cu 
prezentarea de c tre elevi din 
România a unui material privind 
feed-backul ob inut în urma 
realiz rii activit i de 
înv are/predare/instruire de la 
Liceul Tehnologic ’’Petru Rare ’’ 
Bârlad, România, din perioada 8-
12 aprilie 2019.  
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Ziua III- MIERCURI   23.10.2019 
Trainerul Barbara Janyga –Jonica a realizat împreun  cu elevii i 

profesorii un work-shop privind modalitatea de a ob ine succes la un interviu de 
angajare. 

 
 

Elevii din Bulgaria au continuat work-shopul cu o prezentare despre 
lucrurile importante  pentru un interviu de angajare.  
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Elevii din Turcia au prezentat un material despre avantajele i dezvantajele  
studiului în str in tate.

 
 
La sfâr itul zilei,  elevii i profesori implica i în proiect au realizat o plimbare în 
mun i pentru o petrecere a timpului liber într-un mod cât mai s n tos i pl cut.  
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Ziua IV- JOI 24.10.2019 

În aceast  zi s-a vizitat ora ul  Cracovia. 
Cracovia este al doilea ora  ca m rime 

i unul dintre cele mai vechi din Polonia. 
Situat pe Vistula în regiunea istoric  
Polonia Mic , ora ul dateaz  din   secolul 
al VII-lea. S-a vizitat : 

 Piata Centrala – Rynek Glowny  
 Drum Regal al Cracoviei  
 Castelul Wawel  
 Bazilica Sf. Maria  
 Jagiellonian University 
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Ziua V- VINERI   25.10.2019 
Activitatea de  înv are / predare / instruire de la Liceul Stefan Zeromski, 

Bielsko-Biala, Polonia  s-a finalizat cu : 
- Discutarea CV-ul Europass; 
- Crearea de video pentru contul instagram al proiectului; 
- Discu ii ale profesorilor i ur ri de r mas-bun. 

Întreb rile pentru realizarea de video pentru contul instagram al 
proiectului au fost: 

1. Crede i c  coala din Polonia este diferit  sau similar  cu coala 
dvs.? 

2. Care sunt impresiile dvs. dup  vizitarea companiei Selleo? 
3. A i g sit sfaturi pentru ca aplica ia dvs. pentru un loc de munc  s  

aib  succes? 
4. Crede i c  a face un CV pentru proiect este o experien  

folositoare? 
5. În viitor ve i fi interesa i s  lua i parte în alte programe de schimb 

inter colar i de ce? 
6. Ce diferen e culturale a i observat în via a elevilor din Polonia  în 

compara ie cu elevii din propria ar ? 
7. Cel mai important lucru despre  ederea dvs. în Polonia este....? 

 
To i elevii i profesorii prezen i la activitatea de  înv are / predare / 

instruire de la Liceul Stefan Zeromski, Bielsko-Biala, Polonia au fost 
entuziasma i de activit ile la care au participat, de locurile vizitate , de bog ia 
cultural  din Polonia, de experien a colar  dobândit .  
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~ 81 ~ 
 

Bulgaria, Kubrat, Scoala General   Hristo Botev,  27mai 2021 -02 iunie 2021 

Ultima  activitate de înv are/predare/ instruire din cadrul proiectului 
Erasmus+  ’’ Counselling at schools’’ s-a desf urat online cu ajutorul aplica iei 
Microsoft Teams, fiecare participant având un username i o parol  proprie.  

Activitatea a fost organizat   de coala   General   Hristo  Botev  Kubrat 
din Bulgaria , fiind desf urat  în  perioada 27.05.2021 - 28.05.2021 i 31.05. 2021- 
02.06.2021.   

Tema activit ii de  înv are / predare / instruire  s-a numit:  Tineret i 
dezvoltare personal   Obiectivele generale ale  activit ii de  înv are / 
predare / instruire au fost:  

 Cunoa terea colilor implicate în proiectul Erasmus+  ’’ Counselling at 
schools’’  ( profesori, elevi);  

 Introducere în  înv area limbii  bulgare ( nivel de baz ); 
 Cunoa terea sistemului educa ional din Bulgaria  i a colii  partenere  din 
Bulgaria;  

  Observarea de lec ii din cadrul colii  Generale  Hristo  Botev  Kubrat, 
Bulgaria( lec ie din laboratorul de chimie al colii); 

 Cunoa terea metodelor eficiente de studiu; 
 Dezvoltarea de  abilit i eficiente de management al timpului; 
 Identificarea avantajelor inteligen ei emo ionale în via a profesional   i în 
rela iile cu ceilal i oameni; 

 Recunoa terea importan ei  competen elor secolului XXI; 
 Vizitarea online a  Universit ii  Sofia i a Universit ii de Medicin  din Varna, 
Bulgaria; 

 Vizitarea online a Centrelor de Servicii Sociale; 
 Vizitarea online a companiei  IT  ’’Resolute software’’ ; 
 Crearea de video pentru pagina instagram al proiectului; 
 Vizitarea diverselor obiective culturale i istorice din Kubrat, Bulgaria;  
 Completarea de chestionare.  
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Echipa din România a fost format  din urm toarele cadre didactice:  
 Pasat Ionel Marius– Director 
 T nase Olimpia - Director 

adjunct 
 Anton Beatrice Alina -

Consilier colar 
 Barbu Alina- Profesor de 

Biologie  
 Bor  Ramona- Profesor de 

Geografie 
 Chipirliu Simona- Contabil 
 Curelaru Mihaela -Profesor de 

Textile 
 Danciu Bogdan - Profesor de  

Educa ie fizic  i sport 
 Doca Anca - Profesor de  

Industrie alimentar  
 Dorneanu Valentin- Profesor 

de Informatic   
 Ghinea Georgiana- Înv tor  
 Grecu Andrei- Profesor de 

Industrie Alimentar   
 Macarie Doini a –Profesor de  

mecanic  
 
 
 

 
 Mihalcea Georgiana – 

Profesor de Limba Englez   
 Pasat Gabriela - Profesor de 

Estetic  i Igiena corpului 
omenesc 

 Postolache Daniela –Profesor 
de Economie 

 R u Mihaela- Profesor de 
Logic   

 Rîmboi Viorel –Profesor de  
Geografie 

 Roman Valentin- Profesor de 
Comer   

 S c leanu Dana - Profesor de  
Limba Englez  

 Scraba Mirabela - Profesor de  
Limba i Literatura român  

 Secar  Oana- Profesor de 
Limba Englez   

 Stoian Ana- Profesor de 
Matematic   

 ic u Alexandru George- 
Înv tor 

 Vulpe Georgic  - Profesor de  
istorie  
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i din urm torii elevii… 

    1. Alistar Alexandra –a X-a I  
2. Anghelu  Gabriela-Claudia –a X-a AP  
3. Anton  Andru a- Ionela- a X -a AP  
4.  Anton Mihaela - a XII-a AP1  
5. B d r u Marian  Andrei - a XII-a I 
6. Bahrim  Oana –a X-a I  
7. Barbu  Florin –Vl du  –a X-a AP 
 8. Barbu George –a X-a IA 
9.  Bejan  Ioana –a X-a I  
10. Bejan  Denis Emil –a X-a I 
11. Bîgu  Andrei Ionu  - a IX-a I  
12. Bl naru  Elena Bianca - a IX-a AP  
13. Bocman  Ionu -Vl du  –a X-a IA 
14.  Boitan  Andreea - a XII-a AP 1 
15. Boro  Elena  –a X-a IA 
16.  Butnaru  Amalia Marian - a IX-a I  
17. C lin  Dedisa –M d lina - a X-a A3  
18. Caltea  Raluca –a X-a I  
19. Chirvase  Denisa- Aida a X-a I 
20. Ciobotaru  Ecaterina - a IX-a T 
21. Costic   Ionu  - a IX-a T  
22. Cr ciun  Sorina –Adina –a X-a I  
23. Dimofte  Adelina- Gabriela - a X-a I 
24. Dumitrache  Adrian - a XII-a AP 1 
25. Du u  Onisim - a IX-a T  
26. Nistor Claudiu –a X-a AP 
27. Fluture  Ana –Maria Cosmina - a IX-a T  
28. G l eanu  Gabriela –Maria - a IX-a T  
29. Gavril  Bianca Ioana - a IX-a AP  
30. Grama  Daniela –Costela –a X-a A3 
31. Grigora  Petri or Marian –a X-a IA 
32. Iordan  Valeria-Gabriela - a XII-a I 
33. Iordan  Mihaela-L cr mioara - a XII-a I 
34. Juverdeanu  Aurelian Vasile - a IX-a AP  
35. La Rocca  Ana-Maria - a IX-a T  
36. Lavric  Andrei –Marcel –a XI-a I  
37. Laz r  Anda –Gabriela - a IX-a T  
38. Lovin  Raluca - a IX-a I  
39. Luca Anca Bianca - a IX-a I  
40. Lungu  Elena-Silvia - a X-a AP  

41. Macare  Claudia – Florentina - a IX-a T 
42. Macsim  Madalina –Alexandra - a X-a I 
43. Manolache Ionu   C t lin - a X-a M 
44. Marin  Maricica –Claudia - a X-a A3 
45. Mere eanu  Andreea Elena - a IX-a I 
46. Mihai  Gabriela - a IX-a I  
47. Mihalcea  Larisa Alexandra - a IX-a AP  
48. Modiga  Cristina - a X-a IA  
49. Moise Robert - a X-a A3  
50. Morun  Emanuel - a XII-a AP1  
51. Motrea  Alexandru- Gabriel - a IX-a T  
52. N zdravanu  Bianca - a X-a I  
53. Onu  Theodor –Alexandru - a IX-a T  
54. Onuc  M d lina Maria - a IX-a AP  
55. Pan   Ionu  - a XII-a AP1  
56. Pirciu  Sebastian-Ionut- Sorin - a IX-a T  
57. Pl cint   Iasmina-Georgiana - a X-a A3  
58. Platon Georgiana - a X-a IA  
59. Postolache Ioana - a IX-a T  
60. Pricop  Andreea Sevda - a IX-a AP  
61. Ro ca  Paul –Radu - a IX-a T  
62. Rusu Elena- Adelina - a IX-a T  
63. Rusu Izabela - a X-a A3  
64. Sandu  Nicu  - a X-a AP  
65. Sandu Georgiana - a X-a IA  
66. Scânteie  Andreea - a X-a I  
67. Scânteie Elena - a XI-a IA  
68. Silav Andrada Iasmina - a XI-a I  
69. Arteni Razvan- a XII-a AP 
70. Stan Adriana- Denisa - a IX-a T  
71. Stanciu Elena - a XII-a AP1  

72. St v rache  Miruna Veronica - a IX-a AP  

73. Suletea  Leonard - a IX-a AP  

74. Tudos  Denisa –Elena - a IX-a T  
75. Urasche  Iasmina-Georgiana - a X-a A3  
76.Vi an  Ionu  - a XII-a AP1  
77. Vrabie  David –Ionut - a IX-a AP  
78. Vrabie  Manuel  Constantin - a X-a I  
79. Vrânceanu  Daniela - a IX-a AP  
80. Zaharia  Georgiana- Alexandra - a IX-a 
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Ziua I- Luni  27.05.2021- Bun venit! 
Elevii i profesorii din Bulgaria au urat un Bun venit 
participan ilor din Turcia, România i Polonia.  
 
 
A urmat un tur virtual al colii  
Hriso Botev din Kubrat.  

Au fost prezentate: 

 S li de clas ,  
 Laboratoare,  
 Terenul de sport, 
 Cabinetul de consiliere i  

orientare  colar   
 Alte activit i desf urate  

 
 

Elevii  din Bulgaria au prezentat Sistemul 
Educa ional din Bulgaria.  
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Elevii i profesorii din Turcia, Polonia, 

România i Bulgaria au continuat întâlnirea  
cu exerci ii de auto- prezentare.  
Primul exerci iu s-a numit:  Descrie-te în trei 
cuvinte. 
Fiecare participant era rugat  s  se descrie 
prin trei cuvinte ( substantiv, adjectiv i verb).  

 
Al doilea exerci iu s-a numit 
’’ O carte a inimii’’  
 
Pe foaie de hârtie, fiecare participant era 
rugat s  completeze c su ele din tabel.  

Eu 

 

A  
dori… 

Ce îmi place  Ce nu 
îmi place  

 
 
 

 

Un desen 
sau un 
simbol
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Ziua s-a încheiat cu discu ii privind  Viitorul Dezvolt rii de Sine. S-au 
formulat  p reri, opinii în leg tur  cu: 

 Ce este Dezvoltarea de sine? 
 Care este rela ia între educa ie i 

dezvoltarea de sine? 
 Cum putem favoriza o bun  dezvoltare de 

sine? 
 
Ziua II- Vineri  28.05.2021 
Turul virtual a Universit ii Sofia i a 

Universit ii de Medicin  din Varna. 
 
 
 

 

Turul virtual al ora ului Kubrat. S-a pus 
accentul pe: 

 Istoria localit ii Kubrat 
 Activit ii culturale i tradi ii- 24 Mai Ziua 

Literaturii i Culturii slave 
 Celebrit i din ora ul Kubrat 
 La sfâr it, elevii au r spuns online la 

câteva întreb ri despre ora ul Kubrat. 
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Elevii au participat la o 

lec ie online  în laboratorul de 
chimie al colii Hristo Botev din 
Kubrat.  

 
La sfâr itul lec iei, elevii 

au r spuns la un test online 
despre procesul chimic al 
iaurtului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziua s-a încheiat cu prezentarea 
unui material  Power Point 
despre Limba i Cultura 
Bulgar . 

  Alfabetul 
 Numere  
 Expresii obi nuite 
  Tradi ii i obiceiuri 
 Semne i simboluri 
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Ziua III- LUNI  31.05.2021 
Elevii din Turcia au prezentat un material despre Metode eficiente de 

studiu.  
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Elevii din Polonia au prezentat un material despre Managementul 

timpului.  

 
 

 
 
Un psiholog de renume Ca la Firat,  

din Turcia, cu studii realizate în SUA, a 
prezentat un material despre ’’Inteligen a 
emo ional ’’ . 
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Domnul  Bilger  Yahov,  un informatician de succes din Bulgaria, a vorbit 
participan ilor despre traseul s u profesional.  

 
 

Doamna profesor Mayya Radeva a prezentat elevilor i profesorilor o 
serie de instrumente online printre care : realizarea unei c r i online sau diverse 
jocuri online pentru înv area limbii engleze.  
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Ziua IV- MAR I 01.06.2021  
Consilierul colar Anton 

Beatrice Alina a prezentat un 
material despre ’’Competen ele 
secolului XXI’’.  Au fost prezentate 
i discutate principalele 

competen e cerute în secolul XXI. 
   
 
 
 
 
A urmat activitatea ’’Ghice te 
meseria’’ 
Elevii din Bulgaria au citit descrieri ale diverselor meserii i ceilal i  participan i 
au ghicit  numele meseriei care a fost  prezentat .   
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În cea de-a doua parte a zilei s-au vizitat online Centrele de Servicii Sociale din 
Bulgaria. Au fost prezentate i 
descrieri ale meseriilor care se 
def oar  în Centrele de Servicii   
Sociale. 
Meseria de: 
Asistent social 
Psiholog 
Logoped 
Terapeut ocupa ional  
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Ziua V-  MIERCURI  02.06.2021  
Participan ii au vizitat virtual  companie de IT  ’’Resolute software’’ . 
 

 
 
Club de teatru la care particip   elevii de la coala Hristo Botev din 

Kubrat, Bulgaria.  
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Au creat c r i virtuale 
cu ajutorul sitului 
bookcreator.com. 
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Au primit feed-back legat de întâlnirea din Bielsko-Biala, Polonia , 2019.  
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Întreb rile de evaluare ale acestei reuniunii de proiect  au fost: 
 E ti mul umit de aceast  activitate organizat  virtual? 
 Ce tip de participare interna ional  preferi: virtual  sau fa  în fa ? 
 Care sunt beneficiile particip rii la aceast  activitate pentru tine? 

 
La final to i participan ii au felicitat profesorii i elevii de la coala Hristo 

Botev din Kubrat, Bulgaria pentru realizarea acestei activit i în format online i 
i-au exprimat acordul pentru a participa i la alte proiecte împreun . 
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OBIECTIVUL 1  

 
Orientarea în  carier  a elevilor 

 
Conform defini iei oferite de National Career Development Association - 

Asocia ia Na ional  de Dezvoltare a Carierei - („Career Development: A 
National Career Development Association policy Paper of Board of Directors” – 
1993), cariera implic  totalitatea experien elor de munc  – remunerat  i 
neremunerat  – realizat  de o persoan  pe parcursul întregii sale vie i. 

Acordarea de servicii de dezvoltare în carier  a devenit tot mai complex  
în lumina schimb rilor rapide de pe pia a muncii, din educa ie i din formare. Se 
a teapt  de la persoanele care ofer  aceste servicii s  furnizeze sugestii precise 
i actuale, informa ii despre locurile de munc , oportunit i de educa ie i de 

formare a tinerilor din coli, pentru ca ace tia s  fac  o tranzi ie eficient  de la 
coal  la locul de munc . 

Pia a muncii se schimb  cu rapiditate. Se face trecerea de la locuri de 
munc  organizate în jurul unor servicii clar definite, cu un set de sarcini 
previzibile, c tre locuri de munc  în care activitatea este alc tuit  dintr-un set 
de proiecte în care sarcinile de lucru se 
modific  în func ie de priorit i.  

Tinerii care intr  pe pia a muncii 
nu vor mai alege un „loc de munc  
pentru întreaga via ”, ci va fi nevoie 
ca ei s  dobândeasc  o în elegere clar  
a talentelor i intereselor lor i a 
modului în care acestea pot fi aplicate 
într-o pia  a muncii aflat  într-o 
continu  schimbare.  
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Prin urmare, este important ca colile s  furnizeze activit i de educa ie i 
orientare în carier , astfel încât elevii s  ia decizii realiste în ceea ce prive te 
cariera. 

Cariera înso e te o persoan  pe toat  perioada vie ii sale. Cariera este o 
parte important  a vie ii personale, care merit  aten ie continu .  

Planificarea carierei începe în copil rie i continu  pe tot parcursul vie ii. 
Funda ia pentru planificarea carierei unui copil începe în copil rie de c tre 
p rin i, mai exact de c tre a tept rile lor i a modului în care ei v d viitorul 
copilului. Mai tarziu în via , propriile a tept ri i comportamente ale unei 
persoane încep s  joace un rol extrem 
de important.  

Un model de carier  este 
determinat de factorii socioeconomici, 
de abilit ile mentale i fizice ale unei 
persoane, de  tr s turile caracterului i 
oportunit ile pe care acesta le 
întâlne te.  Speciali tii în carier  
definesc mai multe stadii, care sunt 
esen iale în procesul de planificare al carierei în timpul adolescen ei (citat in 
Ghidul Dezvolt rii Carierei,  2005): 

 În stadiul interesului (de la 11 la 12 ani), nevoia adolescentului de a realiza 
adev rata sa chemare cre te. Persoana începe s  disting  între ceea ce îi 
place i ceea ce nu îi place. În mod obi nuit, tipurile de activit i sunt legate 
de domeniile de practic  profesionale. 

 În stadiul de capacitate (de la 12 la 14 ani), adolescentul începe s  realizeze 
cerin ele asociate unei profesii, el încearc  s  î i defineasc  propriile puteri i 
aptitudini legate de tipurile sale preferate de activitate. Adolescentul începe 
s  realizeze importan a educa iei i a preg tirii, necesare unei anumite 
profesii.  
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 În stadiul valorii (de la 14 la 15 ani), pe lâng  caracteristicile stabilite mai 
devreme, adolescentul începe s  realizeze importan a atitudinilor personale 
i a elurilor pentru alegerea profesiei. Individul devine con tient de faptul 

c  diferite tipuri de activit i profesionale sunt legate în diferite feluri de 
valorile sale interne, adic  anumite profesii se potrivesc mai bine decât 
altele, valorilor sale interne. 

 Stadiul tranzi iei (de la 16 la 17 ani) este un stadiu al consolid rii , în timpul 
c ruia un adolescent se confrunt  cu necesitatea de a lua decizii reale cu 
privire la profesie. El î i va perfec iona i î i va utiliza toate aptitudinile, 
interesele i valorile. 

 

 
 
         Putem afirma c  un adolescent se zbate s  i i cunoasc  propriile interese, 
aptitudini, talente, înclina ii i valori pentru a descoperi adev rata chemare i 
pentru a o aplica într-o activitate profesional . Este un proces cognitiv în 
timpul c ruia are loc formarea gradual   a elurilor profesionale.  
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Acest proces se bazeaz  pe cunoa terea resurselor,  a intereselor, în elegerea 
semnifica iei valorilor i influen a acestora în urm rirea profesiei dorite.  

La sfâr itul acestui interval de vârst , adolescen ii devin capabili s  
analizeze efectiv diferite op iuni disponibile i s - i evalueze propriul poten ial 
i oportunit ile reale de carier . 

În cadrul proiectul Erasmus+’’Counselling at schools’’ s-au desf urat 
activit i  legate de orientarea în carier  a elevilor. În paginile urm toare sunt 
prezentate câteva dintre ele:  

 Cunoa terea de sine 
 Cunoa terea intereselor profesionale 
 Con tientizarea oportunit ilor de carier  prin vizite de studiu, sondaje, 
interviuri, 
chestionare, 
redactarea de eseuri.  

 Elemente de 
marketing personal:  
CV-ul, participarea la 
un interviu de 
angajare 

 Organizarea Zilelor de 
Carier   
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1. CUNOA TEREA DE SINE 
 

Procesul cunoa terii de sine este 
puternic corelat cu nevoia elevului 
de a- i identifica resursele 
personale i de a- i descoperi 
poten ialul. De ce este acest proces 
atât de important?  
1. Pentru conturarea unei imagini 

de sine realiste,  care în urma 
confrunt rii cu aprecierile 
celorlal i despre propria 
persoan , s  conduc  la o stim  
de sine ridicat , pe baza c reia 
alegerile elevilor s  aib  un 
fundament obiectiv, iar provoc rile cu care  ei se vor confrunta mai târziu în 
via  s  fie abordate în mod adecvat, în privin a strategiei i a manifest rii 
emo ionale.  

2. Pentru rolul pe care îl joac  în alegerea profesiei, printr-o autoapreciere 
obiectiv  a propriei persoane, prin formularea unor judec i de valoare cu 
privire la calit ile i la defectele personale, la punctele forte i slabe ale 
personalit ii.  

Prima activitate de consiliere de grup legat  de  orientarea în carier  a 
elevilor s-a numit ’’Ce îmi doresc de la viitoarea meserie?’’ Activitatea s-a 
desf urat în luna noiembrie 2018 i a fost realizat  de coordonatorul 
proiectului-  consilierul colar Anton Beatrice Alina. Obiectivele acestei  
activit ii au fost:  con tientizarea resurselor personale , definirea termenilor 
de carier  profesional , ocupa ie, profesie,  exploarea intereselor i 
aptitudinilor personale , identificarea valorilor personale legate de alegerea 



                                                                             
  

~ 103 ~ 
 

unei profesii, cunoa terea caracteristicilor de realizarea a unor profesii favorite. 
Câteva dintre exerci iile realizate de elevi sunt prezentate mai jos : 

Ice-breaking  ’’Câte ceva despre mine’’ 

Coordonatorul activit ii va distribui  câte o copie a fi ei ’’Câte ceva despre 
mine’’ i va ruga participan ii  s  o completeze individual. Se va organiza o  
prezentare în grupul mare de participan i. ( anexa nr.1) 

La finalul exerci iului se va ini ia o scurt  discu ie:  

 Cum v-a i sim it atunci când a i povestit despre sine?  
 Ce  v-a pl cut în aceast  activitate?  
 V-a fost dificil s  realiza i sarcina? De ce?  
 Cum v-a i sim it atunci când a i ascultat prezent rile colegilor? 

 
Exerci iul nr. 1  ’’ Profesia la care visez’’ 

Fiecare participant este rugat s  scrie maxim 4 profesii pe care ar dori s  
le realizeze dup  finalizarea studiilor liceale. ( anexa nr.2) 

La finalul exerci iului se va ini ia o scurt  discu ie:  

 Care este profesia care a i dori-o s  o practica i cel mai mult? 
 Exist  vreo leg tur  între profesia aleas  i profilul liceal la care sunte i 

înscri i în momentul actual? 
 Ce ar spune p rin ii, prietenii vo tri despre voi dac  ve i practica  o 

meserie anume? 
 Ave i alte p reri de formulat în leg tur  cu alegerile colegilor care sunt 

prezen i la activitatea de consiliere? 
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Exerci iul nr. 2   ’’Ce a tept de la viitoarea mea carier ?’’ 

Coordonatorul activit ii va ruga participan ii  s  se  gândeasc  la viitorul lor  
profesional i s  r spund   la întreb rile din anexa nr.3. La finalul exerci iului se 
va ini ia o scurt  discu ie:  

 Ce a i aflat nou din activitate (despre voi, despre colegi)? 
 Care sunt cele mai importante criterii  în alegerea unei meserii, profesii 

anume? 
 Care sunt posibilit ile voastre de a ob ine un anumit loc de munc ? 
 Care sunt principalele modalit i de a accede la o anumit  ocupa ie, 

meserie? 
 
Exerci iul nr. 3  ’’Calit ile mele’’  

Fiecare participant  va alege maxim 10 calit i personale care îl vor ajuta în 
viitoarea carier  ( tabelul de mai jos). La finalul exerci iului se va ini ia o scurt  
discu ie:  

 Care este leg tura dintre calit ile personale i orientarea spre o/ un 
anumit( ) loc de munc / profesie? 

  Exist  abilit i, speciale care trebuie dezvoltate pentru carier ? 
 Care este rela ia dintre calit ile personale i succesul în carier ? 
 Este important s  g sesc o slujb  care s  mi se potriveasc ? 
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V  rog alege i din tabelul de mai jos maxim 10 calit ile personale care le ave i i care v  pot ajuta în viitoarea carier . Motiva i r spunsurile oferite: bun organizator direct bun mediator generos perseverent hot rât creativ talentat ambi ios lini tit plin de via  optimist prietenos curajos s ritor juc u  puternic idealist atent încrez tor în sine grijuliu bun ascult tor curios respectuos inspirat explicit sincer atent la detalii mul umit cu sim  practic interesat de ceilal i inteligent bun analist flexibil entuziast vesel sensibil empatic independent harnic bucuros tolerant cu picioarele pe p mânt modest pl cut  glume  aventurier spontan devotat în elept cinstit disciplinat de încredere prudent cu tact   
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Numele i prenumele elevului: 

Clasa:                    Data:  

Anexa nr.1    ’’Câte ceva despre mine’’ 

Salut! M  numesc _________________________________________ i am ______________ ani. Înv   la 
________________________. Ora ul / satul meu natal este _______________________________________ i 
mie îmi ________________________________ acolo pentru c  
_____________________________________________________________________________. Mereu am 
visat c  într-o zi voi_______________ _____________________________. Câteva dintre lucrurile pe care îmi 
place s  le fac sunt _______________________________________________ 
_____________________________. Sunt multe lucruri la care m  pricep i unul din ele este 
________________________________. Odat  am f cut un lucru foarte interesant i acela a fost 
_______________________________ ___________________________________. Membrii familiei mele sunt 
__________________ _________________ __________________. Dac  a  schimba un lucru la mine, cred c  
ar fi ____________________________________ _____________________________. Totu i sunt foarte 
bucuros / bucuroas  s  fiu ast zi aici pentru c  ______________________________________ ________. A  
vrea s  m  asociez cu cei interesa i în 
____________________________________________________________________. În ceea ce prive te 
planurile mele de viitor, a  vrea s  fiu 
_________________________________________________________________ într-o zi. 

La finalul exerci iului se va ini ia o scurt  discu ie:  

 Cum v-a i sim it atunci când a i povestit despre sine?  
 Ce  v-a pl cut în aceast  activitate?  
 V-a fost dificil s  realiza i sarcina? De ce?  
 Cum v-a i sim it atunci când a i ascultat prezent rile colegilor? 

Anexa nr.2 

Profesia la care visez 

Listeaz  câteva profesii la care te-ai gândit pân   acum c  i-ar pl cea i i s-ar potrivi. 

 1 ……………………………………………………………………………………… 

 2 ………………………………….......……………………………………………… 

 3 ……………………………………………………………………………………… 

 4 ……………………………………………………………………………………… 
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2. CUNOA TEREA INTERESELOR PROFESIONALE 
 

 
Interesele reprezint  preferin ele cristalizate ale unei persoane pentru 

anumite domenii de cuno tin e sau de activitate. Ele constituie unul din 
elementele importante în decizia în carier . Preferin ele pentru anumite 
domenii de cunoa tere i activit i favorizeaz  alegerea ocupa iilor în care 
aceste interese pot fi valorificate. 
Modalit i de investigare a intereselor: 

   Reflectarea    sistematic    asupra    alegerilor    anterioare.    Alegerea 
activit ilor în care ne implic m este determinat  în mare parte de 
interesul nostru pentru con inutul i modul de realizare al acestora. 
Reflectarea asupra alegerilor realizate poate releva  similarit ile dintre 
activit ile selectate i motivele care au dus la alegerea lor. 

   Inventarele de interese - instrumentele cele mai folosite  în interven iile 
de orientare. Utilizarea lor permite: 

3. CUNOA TEREA INTERESELOR PROFESIONALE 

Anexa nr.3 

’’Ce a tept de la viitoarea mea carier ?’’ Urm toarele întreb ri te vor ajuta s  î i imaginezi mai u or viitoarea ta carier : 
a. Care sunt cele mai importante lucruri pe care le a tep i de la viitoarea ta carier  i de ce?  
- ob inerea unei calific ri de nivel mediu:……………………………………………… 
- studii universitare:……………………………………………………………………… 
- studii postuniversitare:…………………………………………………………………. 
- formare continu   (seminarii de perfec ionare, burse de studii, conferin e etc.):…………………………………………………………………………………..... 
- recunoa tere profesional  (distinc ii, diplome, titluri etc.):…………………………… 
- bani cât mai mul i:……………………………………………………………………... 
- prieteni cât mai mul i:………………………………………………………………...... 
- multe responsabilit i:………………………………………………………………….. 
- timp liber suficient pentru familie:…………………………………………………….. 
- timp liber suficient pentru prieteni:…………………………………………………...... 
- pozi ie social   important ……………………………………………………………... 
- corectitudine……………………………………………………………………………. 
- mediu de lucru prietenos……………………………………………………………….. 
- spa iu de lucru / ambient curat…………………………………………………………. 
- rela ii respectuoase cu efii…………………………………………………………….. 
- s  faci ceea ce î i place……………………………………………………………......... 
- s  faci ceva util…………………………………………………………………………. 
-  
b. Ce fel de activit i ai vrea s   presupun  viitoarea ta profesie? 

- mai mult activit i fizice…………………………………………………………… 
- mai mult activit i intelectuale……………………………………………………... 

c. În ce mediu de lucru te-ai sim i cel mai bine i de ce? 
- într-un birou………………………………………………………………………... 
- în natur ……………………………………………………………………………. 
- într-un atelier……………………………………………………………………….. 
- c l torind…………………………………………………………………………… 

d. Ce fel de program de lucru ai vrea s   ai când te vei angaja? a.  Flexibil (s  î i organizezi singur programul de lucru, sa vii când vrei, s  pleci când vrei)…………………………………………………………………………………… b. Fix (s   ai un program clar stabilit, zilnic, de diminea  pân  la o anumit  or  dup -amiaza)……………………………………………………………………………......... 
e. Cum ai vrea s  lucrezi mai mult?  
- cu oameni…………………………………………………………………………....... 
- cu ma ini .......................................................................................................................  
- cu amândou  ................................................................................................................. 
-  de unul singur ...............................................................................................................  
- în echip  ....................................................................................................................... 
-  aproape de casa ta ....................................................................................................... 
-  departe de casa ta………………………………………………………………….....  
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2. CUNOA TEREA INTERESELOR PROFESIONALE 
 
Interesele reprezint  preferin ele cristalizate ale unei persoane pentru 

anumite domenii de cuno tin e sau de activitate. Ele constituie unul din 
elementele importante în decizia în carier . Preferin ele pentru anumite 
domenii de cunoa tere i activit i favorizeaz  alegerea ocupa iilor în care 
aceste interese pot fi valorificate.  Modalit i de investigare a intereselor: 

   Reflectarea    sistematic    asupra    alegerilor    anterioare.    Alegerea 
activit ilor în care ne implic m este determinat  în mare parte de 
interesul nostru pentru con inutul i modul de realizare al acestora. 
Reflectarea asupra alegerilor realizate poate releva  similarit ile dintre 
activit ile selectate i motivele care au dus la alegerea lor. 

   Inventarele de interese - instrumentele cele mai folosite  în interven iile 
de orientare. Utilizarea lor permite: 

-   generarea de alternative educa ionale i profesionale. Inventarele de 
interese au de obicei ata ate diverse liste de activit i i ocupa ii grupate în 
func ie de interesele pe care le satisfac, ceea ce permite detectarea 
domeniilor în care acestea pot fi valorificate; 

-   identificarea op iunilor educa ionale i profesionale ce necesit  explorare. 
Pe baza r spunsurilor la inventarele de interese se pot detecta 
compatibilit i cu domenii educa ionale i ocupa ionale care au fost 
neglijate. Aceste domenii pot deveni obiectul ac iunilor de explorare 
viitoare; 

-  identificarea cauzelor insatisfac iei educa ionale sau profesionale, postulat 
a fi la nivelul compatibilit ii/ incompatibilit ii dintre persoan  (interesele 
pe care le manifest ) i activitatea pe care o realizeaz ; 

- Inventarele de interese au adesea i variante care se pot auto-administra i 
pot fi utilizate în autocunoa tere, spre exemplu, Chestionarul de interese, 
bazat pe teoria lui Holland.  Chestionarul de interese a lui Holland  poate fi 
accesat i pe internet la adresa http://www.Self-directedSearch.com.  
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Psihologul Holland considera c  oamenii manifest  interese i preferin e 
diferite pentru lucrul cu oameni sau obiecte, cu idei sau fapte, în func ie de tipul 
lor de personalitate. Majoritatea oamenilor pot prezenta 6 tipuri de 
personalitate:  

 realist (motor),  
  intelectual (investigativ),  
  artistic (estetic),  
 social (de sus inere),  
 întreprinz tor (persuasiv),  
 conven ional (conformist).  

Oferim mai jos principalele caracteristici ale fiec rui tip de personalitate, cu 
men ionarea posibilelor profesii care s-ar potrivi cel mai bine acestora, ca 
reflectare a intereselor profesionale: 
 
Tipul realist (motor) - R – este caracterizat prin:  
 

 activit i care presupun manipularea obiectelor, instrumentelor, ma inilor;  
  aptitudini manuale, mecanice sau tehnice;  
 organizare motorie bun , ingeniozitate tehnic  i spirit practic;  
 rezolvare de probleme concrete; 
  sarcinile care necesit  calit i intelectuale, artistice sau sociale (nu sunt 
potrivi i ca lideri);  

  masculinitate, nesociabilitate i stabilitate emo ional ;  
  activit ile în aer liber;  

 
Posibile profesii: inginer mecanic, optician, poli ist, constructor, arheolog, 

tâmplar, tehnician dentar, bijutier, electrician, instalator, fermier, pompier, etc.  
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b) Tipul intelectual (investigativ) - I - caracterizat prin:  
 tendin a de a rezolva sarcini abstracte, de a în elege i organiza lumea;  
  abilit i matematice i tiin ifice;  
  fire analitic  i curioas , prefer  s  lucreze singur pentru rezolvarea de 
probleme;  

  preferin e spre activit i care implic  cercetare, investigare sub diverse 
forme i în domenii diferite (fizic, biologic, social, cultural);  

  reac ie fa  de mediu folosind inteligen a, manipulând idei, cuvinte i 
simboluri;  

 fire nesociabil , masculin , insistent  i introvertit ; 
  tendin a spre sarcinile tiin ifice, teoretice (de exemplu, cititul, algebra, 
colec ionarea de obiecte) i activit i creatoare cum ar fi sculptura, pictura, 
muzica;  

 preferin a de a lucra într-un mediu academic sau tiin ific;  
  neagrearea regulilor i a lucrului în echip ; 
  originalitate i creativitate.  

 
Posibile profesii: informatician, antropolog, biolog, chimist, fizician, 

informatician, inginer de sistem, economist, geograf, geolog, consultant 
management, farmacist, psiholog.  

 
c) Tipul artistic (estetic) - A - este caracterizat de :  

 imagina ie;  
 creativitate;  
 atrac ie spre activit i mai pu in structurate, care presupun o rezolvare 
creativ  i îi ofer  posibilit i de auto-expresie;  

  abilit i artistice i imagina ie, independen , originalitate, expresivitate 
artistic ;  

  rela ionarea indirect  prin auto-exprimare artistic ;  
 face fa  mediului folosind forme i produse ale artei;  
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  impresii subiective, este nesociabil, feminin, supus, sensibil, impulsiv i 
introspectiv. Prefer  profesiile muzicale, artistice, dramatice i nu îi plac 
activit ile masculine i rolurile care implic  munc  fizic .  

Posibile profesii: actor, designer în publicitate, de mod , de interioare, 
arhitect, profesor de teatru, dans, jurnalist, fotograf, grafician, editor.  

 
d) Tipul social (de sus inere) - S – este interesat de activit i care implic :  

 rela ionare interpersonal ;  
  informare, preg tire, dezvoltare, grij  pentru alte persoane;  
 deprinderi verbale, sociale, este cooperant, generos, ascult  i în elege pe 
semeni, acesta caut  interac iunea social  în mediul educa ional, 
terapeutic i religios;  

 se consider  o persoan  sociabil , vesel , cu sim ul r spunderii, care 
ob ine succese i îi place s  se afirme, s  i se acorde aten ie.  

Posibile profesii: profesor, antrenor, psiholog, asistent medical, medic, poli ist, 
coafor, asistent social, logoped.  
 
e) Tipul întreprinz tor (persuasiv) - E :  

 prefer  s  lucreze în echip , mai ales cu scopul de a conduce, dirija, de a 
ocupa locul de lider;  

  evit  activit ile tiin ifice sau domeniile care implic  o munc  foarte dificil , 
preferându-le pe acelea care îi pun în valoare abilit ile oratorice, 
persuasive, manageriale, de rela ionare interpersonal ;  

 are spirit de aventur , este dominant, impulsiv, persuasiv, vorb re , 
extravertit, încrez tor, agresiv i exhibi ionist.  

 prefer  ocupa ii din domeniul vânz rilor i al managementului, unde poate 
s -i domine pe al ii; 

 are nevoie de putere i de recunoa terea calit ilor de c tre cei din jur.  
Posibile profesii: manager, publicitate, vânz tor de automobile, agent de 

asigur ri, jurnalist, avocat, procuror, agent de turism, rela ii cu publicul.  
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f) Tipul conven ional (conformist) – C:  
 prefer  activit ile care solicit  manipularea ordonat , sistematizat  a 
datelor, informa iilor, într-un cadru bine organizat i definit;  

 are abilit i de secretariat i matematice;  
 este atent la detalii;  
  alege rolurile de subordonat, î i realizeaz  scopurile prin conformism, are 
nevoie de aprobarea celor din jur;  

 creeaz  o impresie bun  deoarece este ordonat, sociabil, corect, dar este 
lipsit de originalitate; 

 prefer  ocupa ii de func ionari cu activit i stabile i bine definite în 
domeniul afacerilor;  

 acord  o importan  deosebit  chestiunilor economice i se consider  
masculin, dominant, rigid i stabil;  

 are mai mult calit i matematice decât verbale.  
Posibile profesii: contabil, asistent administrativ, casier, operator calculator, 
analist financiar, secretar , bibliotecar, operator telefonie.  

De asemenea, Holland sus ine c  exist  ase medii de munc  analoage cu 
tipurile pure de personalitate descrise mai sus. Indivizii î i selecteaz  mediul de 
munc  care este congruent cu tipul lor de personalitate.   

Holland afirma c , pentru orice tip de personalitate, ocupa ia care 
con ine caracteristici îi ofer  individului o satisfac ie poten ial , deoarece 
oamenii caut  medii profesionale i ocupa ii care s  le permit  s - i exercite 
deprinderile i aptitudinile, s - i exprime opiniile i valorile.  

O metod  bun  de predic ie a succesului profesional este cea prin care se 
face o identificare între individ i activitate. Holland sugereaz  c  ocupa iile 
care sunt strâns legate de preferin ele noastre conduc la un succes mai mare 
decât acelea care con in pu ine din preferin ele noastre.  

 
 
 



                                                                             
  

~ 113 ~ 
 

 Chestionarul de interese de tip Holland - const  dintr-o serie de afirma ii 
despre diverse activit i profesionale, de tipul: ,,Mi-ar pl cea s  …”. În urma 
complet rii chestionarului, în func ie de punctajul ob inut, subiectul ob ine un 
profil de personalitate  (de exemplu, investigativ – social - artistic) i un grup de 
domenii ocupa ionale corespunz toare respectivului profil de personalitate.  
Tipurile de personalitate pot fi structurate în func ie de un model consecvent. 
Acest model este numit modelul hexagonal (fig. 1). 
              

 
 
Modelul hexagonal este de fapt transpunerea grafic  a celor ase tipuri 

de personalitate, sub forma unui hexagon, în care fiecare punct de leg tur  
dintre dou  laturi reprezint  un tip de personalitate. Acest lucru se face în 
urm toarea ordine: realist, intelectual, artistic, social, întreprinz tor i 
conven ional.  

Altfel spus, dac  o persoan  nu- i poate desf ura activitatea conform 
propriei personalit i, atunci trebuie s - i aleag  domeniile cele mai apropiate.  
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De exemplu, dac  personalitatea individului este de tip social, ariile de 
interese cele mai apropiate sunt cele de tip artistic i întreprinz tor, iar cele mai 
îndep rtate cele de tip conven ional i intelectual (investigativ). Deci primele 
vor constitui priorit i de interese, iar celelalte sunt ariile cu interese mai 
sc zute. 

În perioada 2 noiembrie 2018- 23 noiembrie 2018, coordonatorul proiectului 
Erasmus + ’’Counselling at schools’’,    consilierul colar Anton Beatrice Alina a 
aplicat chestionarul de interese Holland pe un num r de 375 elevi, de la toate 
clasele de elevi din cadrul Liceului Tehnologic’’Petru Rare ’’ Bârlad, Vaslui.  
Vârsta elevilor  a fost cuprins  între 14-19 ani. 
Mai jos sunt redate câteva rezulatele ob inute în urma aplic rii chestionarului 
de interese Holland:  
 
 

 
 
 
 
 
 

clasa a IX-a

clasa a X-a

clasa a XI-a

clasa a XII-a

140

83

102

50

Distribu ia pe clase 
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Realist

Conventional

Social

Investigativ

Intreprinzator

Artistic

23

7

33

23

35

19

Rezultatele obtinute la 
clasa a IX-a 

Realist

Conventional

Social

Investigativ

Intreprinzator

Artistic

8

6

21

11

22

15

Rezultate obtinute la 
clasa a X-a

Realist

Conventional

Social

Investigativ

Intreprinzator

Artistic

19

14

17

15

23

14

Rezultatele obtinute la 
clasa a XI-a 

Realist

Conve…

Social

Investi…

Intrep…

Artistic

1

2

19

9

9

10

Rezultatele obtinute la 
clasa a XII-a 
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FOTOGRAFII DIN TIMPUL ACTIVIT II 
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4. VIZITA DE STUDIU  
 

În activit ile de consiliere i orientare, obiectivul principal este  acela de a 
dezvolta independen a, responsabilitatea i autonomia în ceea ce prive te 
planificarea i luarea deciziei în carier . Astfel, sunt absolut necesare informa iile 
i abilit ile despre sine, ceilal i, ofertele educa ionale, ocupa ii, pia a muncii, 

rezolvarea unor probleme, afacerile de succes, marketing personal i reu ita în 
carier . 

Vizita de studiu la o universitate permite facilitarea accesului la 
informa ii, de exemplu, despre sistemul de educa ie, locurile disponibile în 
facult i i universit i, situa ia disciplinelor op ionale, mediile de admitere la 
facultate, cererea i oferta pentru anumite profesii de pe pia a muncii, istoria 
institu iilor de înv mânt, personalit ile de succes care au absolvit anumite 
institu ii de educa ie, proiectele educa ionale, situa ia celor mai c utate 
meserii, pachetele de înv are oferite, aspectele practice ale diferitelor meserii. 

 
Vizit  de studiu Universitatea   ’’Alexandru Ioan Cuza’’  Ia i, România 
 
În data de 18 noiembrie 2018, 23 de elevii de la toate nivelurile colare din 

grupul int  al proiectului Erasmus+ ’’Counselling at schools’’ din cadrul Liceului 
Tehnologic ’’Petru Rare ’’ Bârlad,  înso i i de 4 cadre didactice au participat la o 
vizit  de studiu în cadrul Universit ii ’’Alexandru Ioan Cuza’’din  Ia i. 

Preg tirea preliminar  a vizitei de studiu  s-a realizat prin  comunic ri 
telefonice între coordonatorul proiectului Erasmus+ ’’Counselling at schools’’- 
consilierul colar Anton Beatrice Alina i doamna Noemi Bomher, secretar în 
Departamentul de Servicii pentru Studen i i Absolven i (DSSA) . 
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Departamentul de Servicii pentru Studen i i Absolven i (DSSA) a fost 
înfiin at în anul 2014 în urma integr rii unor servicii existente la nivelul 
Universit ii, înc  din 1997 dar i a dou  centre noi, înfiin ate în cadrul unor 
proiecte cu finan are european , în scopul oferirii de servicii i activit i 
adaptate la dinamica i cerin ele economice i sociale de ast zi. Principalele 
atribu ii ale acestui department sunt: 

 orientarea în carier  înainte de admiterea în UAIC; 
 studen ia în cadrul ciclurilor de licen , masterat, doctorat; 
 absolvirea studiilor; 
 inser ia pe pia a muncii i integrarea în comunitatea alumni a UAIC; 
 coordonarea Clubului IQ Ia i, primul club al olimpicilor na ionali i 
interna ionali din România; 

 dezvoltarea de proiecte culturale i artistice cu i pentru studen ii din 
UAIC, unul dintre aceste proiecte fiind Corala „Universitas”. 

 
De comun acord s-a stabilit programul vizitei de studiu: 

1. Participarea la workshopul-’’ Cum s - i alegi facultatea’’; 
2. Prezentarea Universit ii  ’’Alexandru Ioan Cuza’’ Ia i; 
3. Masa în regim studentesc; 
4. Prezentarea Muzeului Universit ii din Ia i; 
5. Prezentarea Bibliotecii Centrale  Universitare ’’Mihai Eminescu’’ Ia i. 
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Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza” din Ia i este cea 
mai veche institu ie 
de înv mânt 
superior din România 
continuând, din anul 
1860, o tradi ie a 
excelen ei i inova iei 
în educa ie i cercetare.  

Cu 15 facult i, peste 25.000 de studen i i peste 700 de cadre didactice 
titulare, universitatea se bucur  de un important prestigiu la nivel na ional i 
interna ional, având colabor ri cu peste 500 de universit i din str in tate.  

Odat  cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” a devenit prima institu ie de înv mânt superior din România centrat  
pe student.    

 
Prima activitate la care au participat elevii a fost workshopul  

’’Cum s - i alegi facultatea’’, moderat de psihologul Subrederu Irina.  
Workshopul a început cu prezentarea persoanelor din UAIC i prezentarea 
proiectului Erasmus+ ’’Counselling at schools’’.  Apoi elevii au fost împ r i  în 
grupe i au avut ca sarcin  de lucru identificarea factorilor care influen eaz  
alegerea unei cariere.  Fiecare grup   i-a prezentat rezultatele muncii sale i au 
fost identifica i factori interni ( motiva ia, curajul, visele, calit ile personale) i 
factori externi ( familia, statutul social, situa ia financiar ) care pot influen a o 
decizia privind alegerea unei cariere în domeniul universitar. 
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FOTOGRAFII DIN TIMPUL VIZITEI DE STUDIU 
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Vizita a continuat cu prezentarea s lii multimedia din cadrul Universit ii 
’’Alexandru Ioan Cuza’’ Ia i.  Au fost prezentat pe un ecran mare: istoria 
Universit ii ’’Alexandru Ioan Cuza’’ Ia i, facult ile, specializ rile, condi iile de 
admitere, posibilit ile de cazare, inser ia profesional  a absolven ilor dup  
absolvirea studiilor de licen , masterat i doctorat. 

 

Elevii i cadrele didactice au avut ansa de a lua masa în regim studen esc 
la cantina UAIC, al turi de al i studen i  români i str ini. 

 Urm torul obiectiv de vizitat a fost: Biblioteca Central   Universitar  
’’Mihai Eminescu’’ Ia i. La aceast  întâlnire a participat Evelina Frunzete, 
persoan  de contact care a prezentat elevilor sediul bibliotecii, programul de 
lucru, regulamentul de organizare i func ionare a bibliotecii. Elevii au aflat 
despre fondul existent de carte ( peste 2 milioane de c r i),  s li de lectur  ( 30 
de s li), personalul bibliotecii ( 188 angaja i), despre Funda ia Regele Ferdinand 
I, care a contribuit la întemeierea la Bibliotecii  Centrale  Universitare ’’Mihai 
Eminescu’’ Ia i. 



                                                                             
  

~ 123 ~ 
 

                   

 În a doua parte a zilei s-a vizitat Muzeul Universit ii din Ia i. Muzeul  
este deschis pe strada Titu Maiorescu, nr. 12, Ia i i cuprinde  dou  sec iuni 
Muzeul Civiliza iei Cucuteni i Muzeul Academic. Muzeul Cucuteni este dedicat 
unor vechi civiliza ii fiind amenajat într-o manier  modern , astfel încât 
imaginile care reproduc scene din via a cotidian  sunt ilustrate cu ajutorul unor 
exponate originale.  Muzeul Academic de ine un spa iu adecvat, organizat atât 
dup  criterii tematice, cât i prin raportare la diversele etape istorice prin care a 
trecut înv mântul superior ie ean. 
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Rezultatele dobândite în urma particip rii la vizita de studiu: 
 Cunoa terea ofertelor de educa ie i de formare din mediul universitar; 
 Prezentarea proiectului Erasmus+ ’’Counselling at schools’’ în mediul 

universitar; 
 Realizarea de contacte directe cu persoane cheie din domeniul educa iei; 
 Dobândirea de informa ii istorice i culturale din regiunea Moldovei;  
 Stimularea responsabilit ii în luarea unei decizii personale privind 

continuarea studiilor; 
 Încurajarea spiritului de echip  i a respectului reciproc printre elevii; 
 Stimularea înv rii permanente. 
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Vizit  de studiu Universitatea Bogazici, Istanbul, Turcia 
 
În cadrul activit ii de  înv are / predare / instruire  desf urat  la 

Ca alo lu Anadolu Lisesi, Istanbul, Turcia, elevii i profesorii din colile 
partenere ale proiectului Erasmus+ ’’Counselling at schools’’ au vizitat în data 
de 07.12.2018  Universitatea Bo aziçi din Istanbul. La aceast  vizit  de studiu au 
participat 3 profesori i 7 elevi de la Liceul Tehnologic’’Petru Rare ’’ Bârlad, 
Vaslui, România.  

Universitatea Bogazici î i are r d cinile în Robert College, prima institu ie 
american  stabilit  în afara grani elor  Statelor Unite ale Americii.  

Programul 
academic include patru 
facult i, ase institute 
(oferind programe 
postuniversitare), coala 
de limbi str ine, coala 
de discipline aplicate i 

coala de studii 
profesionale avansate. 
Cele patru facult i ale 
Universit ii includ Arte 
i tiin e, Inginerie, 
tiin e economice i administrative i Educa ie. Cursurile sunt predate în limba 

englez  i mul i membri ai facult ii predau în mai multe departamente, ceea ce 
promoveaz  o abordare interdisciplinar  în multe cursuri. Disciplinele de licen  
includ chimie, istorie, matematic , filozofie, fizic , psihologie, sociologie, 
biologie molecular  i genetic , limb  i literatur  turc , limb  i literatur  
occidental , economie, management, tiin e politice i rela ii interna ionale, 
educa ie, sisteme informatice de management în limbi str ine. 
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FOTOGRAFII DIN TIMPUL VIZITEI DE STUDIU 
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Vizit  de studiu  Jagiellonian University, Cracovia, Polonia 
 
Universitatea din Cracovia dateaz  din anul 1364, fiind a doua 

universitate înfiin at , dup  cea din Praga (1348). La înfiin are a pornit cu trei 
facult i:  de arte, medicin  i drept. Numele de Universitatea Jagellon   îl 
prime te în 1817. Universitatea are azi în componen a sa facult ile : Drept i 
Administra ie, Medicin , S n tate, Filosofie, Istorie, Studii Poloneze, Fizic  i 
astronomie, Matematic  i tiin a computerului, Chimie, Biologie, Management 
i Comunicare, Studii Politice Interna ionale, Biofizic  i Biotehnologie, având 

un num r aproximativ de 47.000 studen i. 
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Vizit  de studiu la diverse companii, fabrici,  institu ii, Turcia  
 

În cadrul  activit ii de  înv are / predare / instruire  desf urat  la Ca alo lu 
Anadolu Lisesi,  elevii i profesorii din colile partenere ale proiectului Erasmus+ 
’’Counselling at schools’’ au realizat în data de 05.12.2018  mai multe vizite de 
studiu pentru diferite domenii de activitate.  Întrucât elevii i profesori din 
colile partenere ale proiectului au avut posibilitatea de a alege între mai multe 

institu ii de vizitat, fabrica de pantofi Ikizler i compania Floe Shoe Company’s  
Search and Development laboratory  a fost vizitat  de 6 elevi i 3 profesori din 
România, iar o elev  din România a vizitat spitalul S reyy Pa a, Istanbul.  

 Fabrica Ikizler, Istanbul  are aproximativ 50 de angajati, fiind o afacere de 
familie mo tenit , cu exportur i în diverse ri europene: Italia , Fran a,  având i 
un  showroom cu crea iile proprii. 
     Elevii din cadrul proiectului Erasmus+ ’’Counselling at schools’’ au avut ansa 
de a cunoa te linia de produc ie a pantofilor, modalitatea în care diversele 
tipuri de piele sunt prelucrate, dar i condi iile de munc  ale angaja ilor: 
temperaturi ridicate, zgomot puternic i pu in spa iu. La finalul întâlnirii fiecare 
elev a primit cadou o pereche de înc l minte.  
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S-a vizitat  i compania Floe Shoe Company’s  Search and Development 
laboratory din Istabul.  Principalul domeniu de activitate a firmei este testarea 
bunurilor de consum ( pantofi, haine). Sunt testate produse care sunt 
exportate din Turcia conform standardelor europene în vigoare.  

Activitatea acestei firme este într-o cl dire înalt , cu etaje,  care are 
departamente de logistic , laboratoare de testare a calit ii materialelor, 
precum i adiminstrarea financiar  a firmei. 
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Vizit  de studiu la Spitalul Sureyy Pa a, Turcia  
 
Eleva Grosu Georgiana Elena – din România a vizitat al turi de al i 

profesori i elevi din Turcia, Bulgaria i Polonia,  spitalul S reyy Pa a din 
Istanbul specializat în tratamentul bolilor respiratorii. Fiecare participant a avut 
ocazia s  afle despre condi iile de munc  din spital, aparatura cu care se 
lucreaz , sarcinile de munc  ale  angaja ilor,  promovarea i oportunit ile de 
dezvoltare profesional . 

 

 
 
 



                                                                             
  

~ 134 ~ 
 

Vizit  de studiu la o  organiza ie non-guvernamental , România  
 

   În data de 11.04.2019 elevii i profesori din rile partenere ale proiectului 
Erasmus+’’Counselling at schools’’ au vizitat ’Funda ia Al turi de Voi’’ din Ia i, 
România.  Scopul acestei vizite de studiu a fost de a cunoa te serviciile oferite 
tinerilor  din grupurile vulnerabile,  servicii  care constau în activit i de 
consiliere, testare, evaluare, formare.  Elevii i profesorii au avut ansa s  
cunoasc  specificul activit ilor desf urate de  ’’Funda ia Al turi de Voi’’, Ia i,  
au vizitat ateliere de lucru, au participat la concursuri legate de dezvoltarea 
global  sustenabil , iar în final au primit stickere de memorie i tricouri cu 
inscrip ionarea ’’ Oportunit i pentru to i adolescen i’’.  
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Vizit  de studiu la o  organiza ie guvernamental , România  
 
Ziua de 11.04. 2019 a continuat cu vizitarea Centrului de Prevenire, 

Evaluare i Consiliere Anti Drog, Ia i, România. Domnul inspector poli ist Mihai 
Manea a prezentat structura centrului Anti Drog Ia i pe care îl coordoneaz , 
precum i scopul institu iei de reducere a consumului de droguri, prin campanii 
în coal , în comunitate, precum i asigurarea de servicii de consiliere pentru 
persoanele consumatoare de droguri. Doamna psiholog Mihaela Ciobanu a 
prezentat etapele unui program de diminuare i combatere a consumului de 
droguri.  
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Vizit  de studiu la  o companie IT, Polonia 
 

O alt  vizit  de studiu s-a realizat în timpul activit ii de înv are/ 
predare/instruire/din Polonia, Bielsko Biala, de la Liceul Stefan Zeromski.  

În data de 22.10.2019 elevii i profesori din rile partenere ale proiectului 
Erasmus+’’Counselling at schools’’ au vizitat compania Selleo din Bielsko Biala. 
Scopul acestei vizite de studiu a fost de a spori interesul elevilor  pentru 
domeniul informatic, de a analiza rolul abilit ilor informatice în reu ita într-o 
afacere, de a con tientiza importan a tehnologiei în via a economic   i social  
a oamenilor  în secolul XXI. 

Compania Sello- este o companie de IT , înfiin at  în anul 2005, cu o bogat  
experien  în multiple proiecte. Compania Sello a contribuit cu expertiz  
pentru a spori performan a antreprenorilor, a start-up-urilor i a întreprinderilor 
de afaceri.  Majoritatea clien ilor apropia i  companiei provin din Germania, 
Scandinavia i Marea Britanie i î i desf oar  activitatea în loca ii precum 
Berlin, Londra, Munchen, Copenhaga sau Stockholm.  
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Vizit  de studiu  online  la  Centrele de Servicii Sociale, Bulgaria  
 

 În timpul activit ii de înv are/ predare/instruire/din Bulgaria, Kubrat, de 
la coala General  Hristo –Botev,  elevii i profesori din rile partenere ale 
proiectului Erasmus+’’Counselling at schools’’ au avut ansa s  viziteze online 
Centrele de Servicii Sociale din zona Kubrat.  

În data de 01.06.2021 a fost prezentat un material Power Point despre 
principale activit i desf urate de aceste centre, precum i despre meseriile 
care se desf oar  în aceste centre. 
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              Vizit  de studiu online  la o companie IT,  Bulgaria  
 

În timpul activit ii de înv are/ predare/instruire/din Bulgaria, Kubrat, de la 
coala General  Hristo –Botev,  elevii i profesori din rile partenere ale 

proiectului Erasmus+’’Counselling at schools’’ au avut ansa s  viziteze online 
compania de IT  ’’Resolute software’’.  

În data de 02.06.2021 a fost prezentat un material Power Point despre 
principale servicii oferite de aceast  companie.  
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Interviurile cu speciali ti 
 
Activit ile de înv are / predare / instruire din cadrul proiectului 

Erasmus+’’Counselling at schools’’  i-au propus ca scop i realizarea de 
interviuri cu speciali ti  din diverse domenii de activitate.  

 
Interviurile cu speciali ti  au rolul de a familiariza elevii cu diverse profesii, 

de a identifica aspectele pozitive i negative ale muncii, de a dobândi informa ii 
relevante despre caracteristicile personale care stau la baza alegerii carierei, de 
a analiza rolul educa iei în reu ita profesional , de a promova modele pozitive 
de urmat în proiectarea  carierei. 

 
Modele pozitive de urmat în proiectarea carierei sunt importante întrucât 

tân rul  care î i construie te  o carier   ar trebui s  porneasc  de la întreb ri de 
tipul:  „cine sunt?”, „ce pot face?”, „ce tiu s  fac?”, „cum pot s  fac?”.  

 
Prin discu ii i interviuri cu oameni de succes , tân rul  î i dezvolt  abilit i de 

înv are permanent , de formulare a scopurilor i obiectivelor realiste, de  
con tientizare a propriilor cuno tin e i deprinderi, de angajarea în activit i 
variate,  instruirea în contexte multiple.  
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Interviu cu specialist din domeniul bancar 
 
Primul interviu cu un specialist s-a realizat în Turcia, Istanbul,  la Ca alo lu 

Anadolu Lisesi când în data de 06.12 .2018  a fost invitat  doamna Ye im Vardar.  
Doamna Ye im Vardar a lucrat în domeniul bancar, iar timp de 9 ani a fost vice-
pre edinte la o banc  de renume din Turcia. 

Elevii au formulat întreb ri legate de preg tirea educa ional , activitatea 
bancar , mediul familial al doamnei, abilit i i competen e profesionale cerute 
pe pia a muncii în secolul XXI.  Interviu a fost realizat în limba englez .  
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Interviu cu un antreprenor  
 

Urm torul interviu cu un specialist s-a realizat în România la Liceul 
Tehnologic ’’Petru Rare ’’din Bârlad.  În data de 10.04. 2019 a fost invitat în 
cadrul activit ii de înva are/predare/instruire, domnul  Cristian Spiridon, om 
de afaceri de succes din ora ul Bârlad  în domeniul agriculturii. 

Elevii din România i-au dorit de mult timp s  realizeze un interviu cu un 
antreprenor întrucât doreau s  ob in  informa ii despre caracteristicile firmelor 
private, s  se familiarizeze cu mediul de afaceri, cu sarcinile i  activit ile 
specifice unui antreprenor, cu natura rela iilor de munc  într-o companie 
privat , s  identifice avantajele carierei antreprenoriale. 

Domnul Cristian Spiridon , prezent la reuniunea din România  a realizat  o 
scurt  descriere a afacerii personale. Descrierea a fost prezentat  în Power 

Point, punând accent pe dezvoltarea afacerii de-a lungul timpului.   
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Domnul Cristian Spiridon a r spuns la toate  întreb rile formulate de elevi i 
profesori din rile partenere ale proiectului  Erasmus+’’Counselling at 
schools’’. Interviu a fost realizat în limba român  i tradus în limba englez  de 
c tre domni oara profesor S c leanu Dana.  Mai jos sunt redate o parte din 
întreb rile la care domnul Cristian Spiridon a r spuns: 

 Ce abilit i  sunt necesare pentru ca un antreprenor s  ob in  succes în 
afaceri?  

 Ce calit i trebuie s  aib  un om de succes pentru a fi  privit pozitiv de 
c tre angaja i i parteneri?  

 Ce v  place cel mai mult la munca dvs.? Ce nu v  place la munca dvs.?  
 Care a fost cel mai greu moment din cariera dvs?  
  Firma dvs. investe te în publicitate?  
 La cine apela i atunci când ave i probleme la locul dvs. de munc ?  
 Câ i angaja i ave i în prezent?  
 Ce p rere ave i despre  deschiderea unei afaceri prin fonduri europene?  
 Care este salariul de început pentru un angajat din cadrul firmei dvs.? 
 Care este salariul maxim la care se poate ajunge  în cadrul firmei dvs.? 
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Participarea la Bursa Locurilor de Munc  pentru Absolven i 
 

Participarea elevilor la Bursa Locurilor de Munc  pentru Absolven i 
organizat  la nivel local reprezint  un pas important în c utarea unui loc de 
munc .  Dup  luarea deciziei i absolvirea  liceului  care ofer  calificarea 
adecvat , elevii doresc s  se angajeze pe pia a muncii.  Pia a muncii este foarte 
dinamic . Se modific  ponderea profesiilor, apar schimb ri la nivelul 
deprinderilor de munc  solicitate datorit  progresului tehnologic.  

Elevii din grupul int  al proiectului Erasmus+ ’’Counselling at schools’’ 
înso i i de domnul profesor de geografie Rîmboi Viorel i de domnul profesor 
de istorie Vulpe Georgic  Florian au participat în data de 18.10. 2019 la Bursa 

Locurilor de Munc  pentru Absolven i  organizat  de AJOFM Bârlad.     
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Elevii au dobândit informa ii despre pia a muncii locale,  despre cererea i 
oferta de locuri de munc  existente la un moment dat. Elevii au avut 
posibilitatea de a cunoa te institu ii, firme, companii, organiza ii care pot oferi 
locuri de munc  part-time sau full-time pentru tineri.  Elevii au participat la 
interviuri de angajare,  au cunoscut viitori angajatori, au în eles oportunit ile 
de munc  disponibile i au con tientizat nevoia de formare de abilit i  de care 
au nevoie pentru a se corela cu respectivele oportunit i de munc .  

 
FOTOGRAFII DIN TIMPUL ACTIVIT II  
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Interviu  de angajare- element de marketing personal în orientarea în 
carier  a elevilor  

 
 
Interviul este o conversa ie purtat  
de candidatul la un post cu 
reprezentan i din conducerea 
institu iei sau din cadrul 
departamentului de resurse umane, 
despre abilit ile personale ale 
candidatului i motivele pentru care 
acesta candideaz  la postul 
respectiv. Pentru elevii, ca viitori 
candida i la un loc de 
munc , interviul de 
angajare reprezint  o miz  foarte 
important .  Candidatul trebuie s  
înve e s  î i pun   în valoare calit ile sale, competen ele profesionale, 
motiva ia pentru ob inerea acelui loc de munc  i trebuie s  ofere angajatorului 
o imagine pozitiv  a profilului s u. 
 

În luna septembrie 2019 elevii de nivel liceal (14-18 ani) din cadrul grupului 
int  al proiectului Erasmus+ ’’Counselling at schools’’/’’Consilierea în coal  au 

participat la activitatea de consiliere de grup’’ Ast zi mergi la interviu’’.  
Activitatea a fost realizat  de consilierul colar Anton Beatrice Alina. 
Obiectivele  acestei activit ii au fost: s  cunoasc  structura unui interviu de 
angajare, s  se autocunoasc ,  enumerând cinci puncte tari i cinci puncte 
slabe, s  manifeste comportamente dezirabile la interviul de angajare, s  
cunoasc  motivele pentru care se solicit  un anumit loc de munc , s  dezvolte  
abilit i sociale ale elevilor (abilitatea de a lucra în grup, de a comunica i de a 
rela iona). Mai jos sunt prezentate o serie de exerci ii sub form  de anexe la 
care elevii au lucrat în timpul activit ii de consiliere de grup. 
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Anexa 1 

Structura interviului: 

1. Introducere – impactul asupra celorlal i (ce fel de reac ii provoac  apari ia 

fizic   a persoanei, limbajul i manierele,  inuta i atitudinea acestuia) 

2. Derularea interviului - întreb ri despre instruire i educa ie, întreb ri despre 

experien , întreb ri despre abilit i, puncte forte/puncte slabe, motiva ie, 

disponibilitate de energie, de  timp, adaptabilitate emo ional   în situa ii problem , munc  al turi 
de colegi, etc. 

3. Închiderea interviului (mul umiri) 
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Anexa 2                       10  sfaturi utile pentru un interviu reu it 

1.  Preg te te- i din vreme îmbr c mintea; 

2.  Adopt  un stil clar, simplu; 

3.  Ordoneaz  într-o map  toate materialele importante pentru interviu: CV, scrisoare de inten ie, 
referin e, portofoliu de lucr ri (unde este cazul); 

4. Vizualizeaz  harta locului unde are loc  interviul. Asigur -te c  tii cum s  ajungi în timp util la 
întâlnirea cu angajatorul. Punctualitatea este o form  de respect i un indicator al faptului c  e ti 
suficient de motivat pentru jobul respectiv; 

5.  Afl  numele i func ia persoanei care te va intervieva; 

6.  Adun  suficiente informa ii despre firm  (internetul i presa de specialitate î i pot fi utile); 

7. Analizeaz - i punctele forte în raport cu postul i firma pentru care ai fost chemat la interviu; 

8.  Define te- i propria viziune despre ceea ce vrei s  ob ii; 

9. Dovede te interes pentru job i companie; 

10. P streaz  echilibrul între “marile realiz ri” i “micile sl biciuni”. 

 



                                                                             
  

~ 147 ~ 
 

În timpul activit ii de înv are/ predare/instruire/din Polonia, Bielsko 
Biala, de la Liceul Stefan Zeromski, trainerul Barbara Janyga –Jonica a realizat 
împreun  cu elevii i profesorii un work-shop privind modalitatea de a ob ine 
succes la un interviu de angajare.  S-au discutat despre etapele unui interviu de 
angajare, regulile de urmat, întreb rile  cele mai frecvente i modalit i de 
r spuns recomandate etc.  

 

Elevii din Bulgaria au continuat work-shopul cu o prezentare legat   de  
aspectele importante la un interviu de angajare.  
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CV-UL EUROPEAN   
 

CV-ul se înscrie al turi de Scrisoarea de prezentare în categoria metodelor 
de marketing personal, care vizeaz  preg tirea unei persoane pentru întâlnirea 
cu poten ialii angajatori prin înv area unor tehnici i exersarea deprinderilor 
de prezentare în situa ii concuren iale de angajare. Redactarea CV-ului 
urm re te trezirea interesului angajatorului, astfel încât solicitantul s  fie 
invitat apoi la un interviu de angajare pentru a ob ine un loc de munc  dorit. 

Fiecare elev din grupul int  al proiectului din fiecare ar  partener   a 
avut ca sarcin  în luna septembrie 2019 realizarea unui CV în format Europass, 
ini ial în limba matern  i apoi în limba englez  cu ajutorul sitului 
http://europass.cedefop.eu.int. Elevii din România au realizat aceast  sarcin  
de lucru i mai jos sunt prezentate câteva imagini din timpul activit ii. 
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Prezen i la Liceul Stefan Zeromski,  Bielsko-Biala din Polonia în perioada 21-

25 octombrie 2019, elevii au discutat despre importan a CV-ului de angajare în 
c utarea unui loc de munc  i în definirea obiectivelor de carier  pe termen 
mediu i lung. CV-ul trebuie s  prezinte credibilitate i s  fie interesant. El 
reprezint  o modalitate de reclam  personal  prin intermediul c reia persoana 
convinge angajatorul c  este un candidat important i care va contribui la 
atingerea intereselor organiza iei. Sunt deosebit de importante atitudinea, 
starea de spirit pozitiv , încrederea în for ele proprii, realismul, asumarea 
responsabilit ilor, voin a de a reu i. 
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PROGRAMELE  DE  SCHIMB INTERNA IONALE PENTRU ELEVI I 

STUDEN I    
 
Un program de schimb interna ional  este un program în care elevii  dintr-o 
coal  secundar  sau studen ii dintr-o universitate studiaz  în str in tate la una 

dintre institu iile partenere ale institu iei lor. 
 Este o modalitate de orientare în carier  a elevilor 
i a  studen ilor întrucât ace tia: 

 Înva  o limb  str in ; 
 Devine  independen i, încrez tori în propria 
persoan  i î i clarific   obiectivele personale; 

 Au la dispozi ie o varietate mai mare de 
cursuri; 

 Sunt  instrui i conform experien ei  
interna ionale; 

 Au  posibilitatea de a cunoa te oameni din 
întreaga lume; 

 Câ tig  o perspectiv   global   asupra 
modului de în elegere a lucrurilor; 

 În eleg mai bine alte culturi i  devin mai toleran i; 
 Î i  promoveaz  propria cultur ; 
 Se  implic  în noi activit i unde î i dezvolt  noi abilit i de lucru; 
 Î i dezvolt  abilit i de comunicare prin interac iunea cu oameni din 
medii diferite; 

  Dobândesc  oportunit i de carier  mai bune. 
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În cadrul activit ii de înv are/predare/ instruire desf urat  la Liceul Stefan 
Zeromski,  Biesko-Biala din Polonia, în data de 22.10. 2019,  profesorul consilier 
colar Anton Beatrice Alina a prezentat informa ii legate programele de schimb 

interna ionale pentru elevi i studen i.  
Mai jos sunt redate câteva informa ii legate de programele de schimb 
interna ionale prezentate în cadrul acelei activit i:  
Termenul „schimb” înseamn  c  o institu ie partener  accept  un 
elev/student, dar nu înseamn  neap rat c  studen ii trebuie s  g seasc  un 

omolog din cealalt  institu ie cu care s  fac  schimb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipuri de programe de schimb 
Schimburi pe termen scurt 

 Cunoscut i sub numele de program de var  / intensiv sau de schimb 
cultural; 

 Se concentreaz  pe via a de familie a elevului/ studentului, pe 
dezvoltarea de  abilit i lingvistice, servicii comunitare sau activit i 
culturale; 

 Perioada de participare este  de la o s pt mân  la trei luni. 
Schimburi pe termen lung 

 Dureaz  ase -zece luni sau pân  la un an întreg; 
 Participan ii frecventeaz  liceul sau universitatea din rile gazd ; 
 Programul ofer  posibilitatea de a tr i ca un cet ean al rii 
respective  i de a experimenta un nou mod de via  în destina ia 
aleas . Elevii/ Studen i pot deveni parte a unei noi familii,  sunt 
înscri i la cursurile unui liceu local i au posibilitatea de a participa la 
via a comunitar . 
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PROGRAMUL ERASMUS 

 
Înfiin at în 1987, Erasmus a devenit cel mai important program de educa ie i 

formare din Uniunea European  în ceea ce prive te mobilitatea i cooperarea în 
înv mântul superior din Europa. În cadrul acestui program pot participa: 

 Studen ii i cursan ii care înva  în toate formele de educa ie i formare, 
 Institu ii de înv mânt superior, 
 Profesori, formatori i alt personal din aceste 
institu ii, 

 Personal de afaceri implicat în activit i 
didactice, 

 Asocia ii i reprezentan i ai celor implica i în 
înv mântul superior, inclusiv asocia ii de 
studen i, universit i i profesori / formatori, 

 Oameni de afaceri, parteneri sociali i al i 
reprezentan i ai vie ii active, 

 Organiza ii publice i private, inclusiv 
organiza ii non-profit i ONG-uri, cu 
responsabilit i în domeniul organiz rii i oferirea  de educa ie i formare 
la nivel local, regional i na ional, 

 Centre de cercetare interesate de înv area pe tot parcursul vie ii, 
 Institu ii care ofer  servicii de orientare, consiliere i informare. 

Erasmus  pentru  Studen i 
 Perioade de studiu: studen ii pot studia între 3 i 12 luni la o universitate 
sau colegiu dintr-o alt  ar . 

 Stagii: pot  participa la  un stagiu în  str in tate pentru o perioad  de 2 
pân  la 12 luni. 

 Tinerii absolven i ai înv mântului superior pot, de asemenea, s   
participe la un stagiu în str in tate  la un an de la absolvire. 
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Admiterea unui student la programul Erasmus se face pe baza unui dosar  care 
trebuie s  
includ : 

 Curriculm vitae; 
 Scrisoare de 
inten ie 

 Dovada 
rezultatetor 
academice 
anterioare; 

 Copie a  
certificatul de 
competen  
lingvistic  pentru 
limba gazd  a 
universit ii 
gazd ; 

 Alte documente solicitate de facultate 
 
 
Un student pentru programul Erasmus ar trebui s  ia în considerare 
urm toarele: 

 Limba de predare a 
universit ii gazd ; 

 Domeniu de studiu; 
 Cursurile oferite de 
universitatea partener ; 
 

 Perioada de studiu la 
universitate; 

 Costuri de cazare; 
 Costurile de subzisten  în 
perioada de mobilitate. 

 
 

Cele mai bune universit i din România sunt: 
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca 
 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ia i 
Academia de Studii Economice din Bucure ti 
 Universitatea din Bucure ti 
 Universitatea Tehnic  din Cluj-Napoca 
Universitatea Transilvania din Bra ov 
Universitatea Tehnic  Gheorghe Asachi din Ia i 
Universitatea  de  Vest din Timi oara 
 Universitatea Politehnic  din Bucure ti 
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ERASMUS PENTRU  TINERI ANTREPRENORI 
 

Acest program îi ajut  pe antreprenorii europeni aspiran i s  dezvolte 
abilit ile de care au nevoie pentru a începe i / sau a conduce cu succes o 
afacere mic  în Europa. 

Noii antreprenori se întâlnesc i fac schimb de cuno tin e i de idei de 
afaceri cu un antreprenor cu experien  cu care realizeaz  un stagiu i 
colaboreaz  pentru o perioad  cuprins  între 1 i 6 luni. Schimbul este par ial 
finan at de Comisia European . 
Beneficiile poten iale pentru noii antreprenori sunt: 

 Posibilitatea de a participa la un stagiu pân  la ase luni cu un antreprenor 
de succes i cu experien  într-o alt  ar  european  pentru a dobândi 
cuno tin e relevante privind înfiin area de afaceri în marketing, 
contabilitate financiar , rela ii cu clien ii, finan area de afaceri; 

 Î i dezvolt  ideile / planul de afaceri;  
 Dobânde te noi  cuno tin e despre pie ele 
externe i în elege  cadrul de reglementare 
dintr-o alt  ar  a Uniunii Europene; 

 Colaboreaz  i dezvolt   cooperarea  
transfrontalier   în afaceri; 

 Î i îmbun t e te abilit ile  lingvistice; 
 Dobânde te mai multe informa ii despre dreptul comercial european i 
pia a unic  european ; 

 Prime te asisten  practic  i financiar , cum ar fi cursuri de ini iere 
înainte de participarea la stagiu, asisten  logistic  i local  în timpul 
ederii i o subven ie care acoper  costurile de c l torie i de edere în 

timpul stagiului din  str in tate. 
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YOUTH   FOR  UNDERSTANDING 
 

Youth For Understanding (YFU) este o organiza ie interna ional  de schimb 
educa ional pentru tineri între 15 i 18 ani. 
Sediul interna ional al programului YFU Inc. este situat în Washington, DC SUA. 

Misiunea YFU este de a promova în elegerea global . 
Fiec rei ri i se acord  un num r limitat de burse 

par iale. Aceste burse sunt acordate numai pentru 
programele  de un an colar.  

YFU este un program bazat pe voluntariat. 
Voluntarii ajut  la recrutarea, screeningul i sprijinirea 
studen ilor, a familiilor gazd  i a altor voluntari.  

Familiile gazd  sunt voluntari care î i deschid 
casele i inimile studen ilor interna ionali pentru un an colar i sunt 
recompensa i cu o experien  de o via . 

Voluntarii comunitari care sunt instrui i în probleme interculturale ofer  
sprijin familiilor gazd  i studen ilor în timpul stagiului pentru a face fa  
adapt rilor culturale. 

Majoritatea finan rii  provin din taxe de program. Asocia ia este 
înregistrat  ca o organiza ie nonprofit. 
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AFS  INTERCULTURAL  PROGRAMS 
 
AFS Intercultural Programs este o organiza ie 
interna ional , voluntar , neguvernamental , 
non-profit, care ofer  oportunit i de înv are 
intercultural  pentru a ajuta tinerii s  î i dezvolte 
cuno tin ele, abilit ile i în elegerea necesar  
pentru a crea o lume mai dreapt  i mai pa nic . 
Programul ECTP (European Citizenship Trimester 
Program) reprezint  o oportunitate pentru un 
stagiu de 3 luni în Uniunea European . Programul se adreseaz  tinerilor cu 
vârste cuprinse între 15 i 18 ani care doresc s  schimbe mediul colar i social 
pentru o perioad  de trei luni într-o ar  european . 
     ECTP le permite elevilor s  experimenteze tradi iile, obiceiurile, via a, coala 
i mediul social al unei noi culturi! În cele trei luni, participan ii vor putea g si i 

defini diferen ele i asem n rile cu ara de origine. 
În perioada de studiu, fiecare elev  intercultural va locui 
cu o familie gazd  care se va asigura c  elevul se 
integreaz  cu u urin .  Va merge la coal  în timpul 
ederii sale i înainte de a se întoarce acas  va participa 

la o tab r  la Bruxelles.  
 
Pentru studen i, tab ra de patru zile din capitala 
Europei va fi unul dintre cele mai importante momente 
ale c l toriei. În timpul taberei, participan ii vor avea 
ocazia s - i împ rt easc  experien ele cu al i studen i 
ai Programului ECTP din diferite ri europene, s  
participe la ateliere de lucru axate pe informa ii 
europene i s  viziteze institu iile UE la Bruxelles. 
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FULBRIGHT  PROGRAM 
 
Programul Fulbright ofer  oportunit i de schimb cet enilor - elevilor, 
studen ilor  i profesioni ti lor- pentru studiu, cercetare i predare în Statele 
Unite ale Americii. Aceste subven ii sunt sprijinite de guvernul SUA i acordate 
prin concursuri deschise bazate pe merit, supravegheate de comisii bina ionale. 
Bursele acoper  toate disciplinele, cu excep ia medicinei clinice. 
Programul Fulbright  func ioneaz  în peste 155 de ri din întreaga lume. 
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AIESEC  
 
 
AIESEC   este o platform  interna ional  de 
dezvoltare pentru tineri, care are ca scop 
descoperirea i dezvoltarea poten ialului lor, pentru 
a avea un impact pozitiv asupra societ ii; 
 
Re eaua este extins  la peste 120 de ri i teritorii, 
cu 60.000 de membri activi; 
 
Peste 20.000 de tineri particip  la programele de schimb interna ional; 
 
Anual, au loc 350 de conferin e interna ionale, na ionale i locale pe diverse 
teme: leadership, dezvoltare durabil , antreprenoriat, inovare, responsabilitate 
social  corporativ  i impactul tinerilor asupra societ ii moderne; 
 
Peste 35.000 de tineri ocup  posturi de coordonare; 
 
100.000 de studen i interac ioneaz  cu mediul de afaceri interna ional .  
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International Association for the Exchange of Students for Technical 
Experience- IAESTE 

 
Motto-ul IAESTE este  „Munc , experien , 
descoperire” 
 
IAESTE este o organiza ie interna ional  care  
realizeaz  schimburi pentru  studen i pentru 
experien  tehnic  de munc  în str in tate.  Studen ii 
ob in o preg tire tehnic  relevant  cu o durat  de la 
4 s pt mâni la 18 luni. 
Obiectivele sunt: 

 S  ofere angajatorilor stagiari bine califica i i motiva i; 
 S  fie o surs  de îmbog ire cultural  pentru stagiari i comunit ile lor 
gazd ; 

 S  ofere studen ilor o experien  tehnic  relevant  pentru studiile lor. 
 
Cum s  aplici pentru IAESTE 

 

MUNC

•Contacta i IAESTE
în ara natal  
pentru a intra în 
grupul de studen i 
i a aplica pentru un 

stagiu.

EXPERIEN

•Preg te te 
documentele de 
înscriere, trimite-le 
la comitetul 
na ional i a teapt  
informa iile despre 
aprobare. Odat  ce 
sunte i acceptat, 
IAESTE ofer  
consultan  cu
privire la viza, 
permisele de 
munc  i cazare.

DESCOPERIRE

•Implica i-v  în 
munca real , 
extinde i-v  
cuno tin ele 
teoretice cu 
provoc ri realiste. 
Descoperi i alte 
culturi, face i-v  
prieteni i depune i 
un efort c tre o 
lume mai bun .
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MEVLANA   PROGRAM 

 
Programul de schimb  Mevlana este un 
program care vizeaz  schimbul de 
studen i i cadre didactice între 
institu iile de înv mânt superior din 
Turcia  i institu iile de înv mânt 
superior din alte ri. 
Studen ii pot studia în str in tate pentru 
un (minim) sau doi (maxim) semestre.  
Personalul academic poate preda în str in tate de la o s pt mân  (minim) la 
trei luni (maxim). 
În consecin , studen ii i personalul academic din orice ar  pot beneficia de 
acest program a a încât  s  fie g zdui i de institu iile de înv mânt superior 
din Turcia  pentru a studia sau a preda. 
Studen ii nu pl tesc taxe de colarizare institu iei gazd  în timpul programului, 
dar continu  s  pl teasc  taxele de colarizare obligatorii institu iilor lor de 
origine. Ace tia nu pl tesc nicio tax  suplimentar  institu iei gazd  în cadrul 
programului de schimb. 
 

Elevii  din Turcia,  prezen i la activit ii de înv are/predare/ instruire de la 
Liceul Stefan Zeromski,  Biesko-Biala, au completat prezentarea despre 
programele de schimb interna ionale,  printr-un material despre avantajele i 
dezvantajele studiului în str in tate. Au fost prezentate statistici privind 
num rul studen ilor din Turcia care studiaz  în str in tate, universit ile din 
str in tate cele mai preferate de studen i din Turcia, motivele de  a studia în 
alt  ar .   
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Redactarea de eseuri despre viitoarea carier  
În orientarea în carier  a elevilor este important s  îndrum m elevi s  

redacteze eseuri legate de alegerea carierei.  

Eseul despre carier   dore te proiectarea în scris a propriului drum de 
dezvoltare în acord cu posibilit ile personale i cu cerin ele societ ii. Prin 
scrierea unui eseu despre carier  , elevii  valorific  informa iile, conceptele, 
no iunile, atitudini despre consilierea colar  i profesional , î i  con tientizeaz  
proprile calit i, abilit i, interese (pasiuni), ultimele reu ite i ceea ce doresc 
elevi s  schimbe la ei pentru a ob ine succes în viitoarea  profesie. În cadrul unui 
eseu despre carier , elevii realizeaz  i o scurt  reflec ie asupra motivelor i 
nevoilor individuale pentru care fiecare adolescent ar dori s  munceasc  în 
viitor.   

În  luna noiembrie 2019  la Liceul Tehnologic ’’Petru Rare ’’ Bârlad,  
România, s-a desf urat  concursul de eseuri  ’’Visul meu de carier ’’ . 
Concursul este o activitate obligatorie care se desf oar  în  cadrul proiectului 
Erasmus+  ’’Counselling at schools’’ nr. de referin  proiect: 2018-1-TR01-KA229-
059874_4.  

Concursul  ’’Visul meu de carier ’’ a oferit  posibilitatea fiec rui  elev din 
cadrul  Liceul Tehnologic ’’Petru Rare ’’ Bârlad,  România s  scrie un eseu 
despre  cariera sa viitoare. Concursul a fost  declarat deschis la începutul  lunii 
noiembrie 2019. Informa iile  despre  concurs  au fost afi ate pe tot parcursul 
lunii  noiembrie 2019 prin publicarea  unui afi  publicitar în punctele cheie ale 
colii:  intrarea elevilor, holurile unit ii colare, panoul informativ al coli. 

Câ tig tori  concursului  ’’Visul meu de carier ’’  -luna noiembrie 2019 din 
cadrul Liceului Tehnologic ’’Petru Rare ’’ Bârlad au fost: 

1. Brezuleanu Claudia – clasa a X-a A3 – 25 puncte- PREMIUL I  
2. Pletosu R zvan– clasa a  IV-a – 23 puncte- PREMIUL II 
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Realizarea de chestionare legate de  orientarea în carier  a elevilor  
 
Scopul orient rii pentru carier  în coli este s  îi ajute pe tineri s  ia 

decizii realiste i bine documentate legate de viitorul lor profesional. Este de 
dorit ca elevii s  î i exploreze propriile idei i s  descopere singuri dac  
oportunit ile sunt realiste. Fiecare tân r este o persoan  cu speran e i 
aspira ii  i cu dorin a de a reu i în via . 

Chestionarele  pot fi utilizate în orientare în carier  a elevilor întrucât 
ofer  informa ii numeroase i valoroase într-un timp scurt.  

În perioada 23 noiembrie 2020-4 decembrie 2020 un num r de 45  elevi de 
la clasele a XII-a  i 10 elevi din grupul int  al proiectului Erasmus+  
’’Counselling at schools’’ din cadrul Liceului Tehnologic ’’Petru Rare ’’ Bârlad 
au completat online , în format google drive, chestionarul ’’Identificarea 
inten iilor voca ionale’’.  

 Chestionarul ’’Identificarea inten iilor voca ionale’’a urm rit 
surprinderea urm toarelor aspecte care in de consilierea i orientarea colar  
a adolescen ilor:  

–  traseul profesional, dup  finalizarea studiilor liceale; 
– orientarea spre continuarea studiilor colare, a tipului de înv mânt, a 

centrul universitar i a facult ii alease; 
– persoanele importante care te pot influen a în alegerea carierei; 
– motiva ia de a alege o profesiune;  
– spiritul antreprenorial- dorin a de a ini ia o afacere în viitor; 
– atitudinea fa  de reu it - rela ia coal -viitoarea meserie; 
– proiectarea de valori importante pentru viitoarea carier ; 
– auto-evaluarea în ceea ce prive te preg tirea pentru o meserie; 
– modalitatea de angajare. 

    Mai jos sunt redate câteva din date statistice ob inute în urma prelucr rii 
datelor ob inute de la elevi: 
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Organizarea Zilelor de Carier   

În anul colar 2020-2021 s-a organizat activitatea  ’’Zilele de Carier ’’. 
Datorit  pandemiei de COVID-19 activitatea s-a realizat pe parcursul a 3  zile în 
lunile  aprilie i mai 2021.  Scopul acestei activit i a fost de a forma impresii i 
de a dobândi informa ii despre condi iile de lucru din diverse fabrici, birouri, 
instiu ii, întreprinderi. Elevii din cadrul proiectului Erasmus+ ’’Counselling at 
schools’’ au avut posibilitatea de a- i clarifica 
a tept rile referitoare la viitoarea carier , de a 
interac iona direct cu angajatori din plan local, de a 
cunoa te specificul de realizare a unor meserii. 

S-a stabilit de comun acord cu elevii s   se viziteze 
urm toarele institu ii din ora ul Bârlad: 

 S.C. Confec ii S.A 
 S.C  Rulmen i S.A. 
 Cercul Militar  

 

În data de 19 aprilie 2021,   13 elevii i 2 profesori au vizitat S.C. Confec ii S.A.  din 
Bârlad. Aceast  întreprindere s -a înfiin at în anul 1939 ca ,,atelier de 
reparat confec ii pentru armat ”. Atelierele aveau o suprafa   de 
1100 mp i un num r de 200 salaria i,  având un profil  de confec ii  
pentru armat  men inut pân   în anul 1949. În perioada 1966 – 1989, cea mai 
important   parte a produc iei a fost exportat . În ultimul deceniu, destina ia 
produc iei a fost: export c tre Comunitatea European  (96 %) i pia a intern  
(4%).  Principalii clien i externi sunt: Anglia ( Acrobel, Mark&Spencer) , Fran a 
(Arrow, Kenzo),  Germania  (Stelson, Tomy Hilfiger), Italia (Versace, Benetton) , 
Olanda  (Cavallaro), Spania (Zara) , Belgia (Adam, Nicole Farhi).  
Elevii au vizitat ateliere de lucru,  au împ r it  pliante i mape inscrip ionate cu 
sigla Erasmus+  i cu sigla proiectului’’ Counselling at schools’’ , au discutat cu 
muncitorii despre modalit ile de a realiza un produs vestimentar.   
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La final au participat la discu ii privind cunoa terea obiectiv  a mediului 
economic de afaceri,  schimbarea strategiei de pia  atunci când apar noi 
modific ri în evolu ia unei societ ii i implicarea responsabil , corect  i de 
calitate în raport cu clien ii externi, cu furnizori i cu for a de munc  existent  
în întreprindere. 

Elevii au felicitat personalul pentru d ruire i seriozitatea de care dau dovad , 
pentru c  reprezint  un model de urmat în domeniul textilelor din ora ul 
Bârlad, dar i din România. 

FOTOGRAFII DIN TIMPUL VIZITEI DE STUDIU  

 

  



                                                                             
  

~ 169 ~ 
 



                                                                             
  

~ 170 ~ 
 

În data de 14  mai 2021,   15 elevii i 2 profesori au vizitat Rulmen i S.A Bârlad. 
Rulmen i S.A. Bârlad este o companie produc toare de rulmen i din România. 
Ac ionarul principal este  BERA Holding din Turcia. La momentul actual fabrica 
are aproximativ 1400 de angaja i. Activit ile principale ale fabricii sunt 
proiectarea, produc ia, vânzarea i service-ul diferitelor tipuri de rulmen i. 

Rulmen i S.A. Bârlad este un furnizor mondial de rulmen i i servicii în 
domeniul rulmen ilor. Compania este cunoscut  pe pia a mondial  de mai bine 
de 65 de ani. În 1953, compania a început s  produc  rulmen i, iar ast zi are 
exporturi în peste 40 de ri: Germania, Marea Britanie, Italia, Benelux, Fran a, 
Spania, Irlanda, Grecia, Polonia, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Turcia, SUA, Africa de 
Sud, Brazilia, Egipt, India, Coreea, Taiwan, Thailanda, Singapore, Vietnam, 
U.A.E. i alte ri.  
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Elevii i profesorii au vizitat sec iile de lucru unde rulmen i se produc, au 
participat la workshop privind istoria fabricii i politicile de asisten a social  
acordat  angaja ilor, precum i despre exportul  de produse în toate rile 
lumii.  

De asemenea elevii au împ r it pliante i mape inscrip ionate cu sigla Erasmus+  
i cu sigla proiectului ’’ Counselling at schools’’ i au participat la activit i 

practice de asamblare a unui rulment.  
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În data de  21 mai 2021, 19 elevi i 2 profesori au vizitat Cercul Militar din 

Bârlad. Principalele activit i ale Cercului Militar sunt cultural-educa ionale, 

tiin ifice, turistice i de agrement pentru personalul militar din Unitatea 

Militar  01458 din localitate Bârlad. 

Elevii i profesorii au participat la workshop-ul  „Promovarea carierei 

militare” prezentat de colonelul Costel - Sorin Balan, responsabil pentru  

’’Regimentului 52 Artilerie Mixtã’’ din Bârlad. Domnul colonel Balan le-a 

prezentat elevilor informa ii utile i scurte videoclipuri despre cariera militar  

( coli la care se pot înscrie, avantaje, oportunit i de promovare, salariu, 

formarea profesional  de  specialitate). Elevii au fost entuziasma i de 

informa iile  primite i i-au adresat domnului colonelului câteva întreb ri. Mai 

jos sunt redate câteva dintre ele: 

 Exist  vreo diferen  în preg tirea militarilor români dup  aderarea la 

NATO? 

  A i  fost implicat într-o misiune militar  pân  acum? 

  Cum se desf oar   via a obi nuit  în Afganistan? 

  A i dorit vreodat  s  renun i la cariera militar ? 

  Crede i  c  un soldat este mai puternic emo ional decât ceilal i oameni? 

  Ce p rere ave i despre terorismul interna ional? 

Elevii au distribuit, de asemenea, pliante i mape  cu sigla Erasmus + i 

sigla proiectului ’’Counselling at schools’’/„Consiliere la coli”.  
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FOTOGRAFII  DIN  TIMPUL VIZITEI DE STUDIU 
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În cea de-a doua parte a vizitei, elevi i profesori, înso i i de comandantul 
Ursu Eduard Ciprian au vizitat Muzeul din cadrul Cercului Militar unde exist  
documente, h r i, diplome, uniforme, c r i militare i o camer  mic  în care 
exist  arme de r zboi. 
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OBIECTIVUL 2  

Promovarea dezvolt rii  personale a elevilor 

Fiecare tân r î i pune uneori întreb ri de felul: Cine sunt eu? Prin ce m  
deosebesc de cei din jur? Care sunt punctele mele tari i slabe? Care sunt 
posibilit ile mele? Cum a  putea s  îmi dezvolt calit ile i s  îmi dep esc 
sl biciunile? R spunsurile la întreb rile de acest fel se refer  la cunoa terea 
însu irilor de personalitate definitorii, a aptitudinilor, a sistemului motiva ional 
i de valori, la cre terea stimei de sine, a încrederii în sine, la dezvoltarea 

creativit ii, a capacit ii de autocontrol, a abilit ilor de comunicare i 
rela ionare interpersonal , a posibilit ilor de gestionare a emo iilor, etc. 

Autocunoa terea presupune formarea conceptului de sine (Self-concept) 
care cuprinde totalitatea ideilor i sentimentelor pe care o persoan  le are 
despre ea îns i. Conceptul de sine are dou  aspecte: imaginea de sine i stima 
de sine. 

Imaginea de sine (Self-image) reprezint  p rerile despre calit ile i 
defectele pe care le avem - sau credem c  le avem (de ex. o adolescent  se 
poate considera fiic  ascult toare, student  bun , prieten  fidel , talentat  la 
desen etc.).  

Stima de sine (Self-esteem) reprezint  modul în care ne autoapreciem, 
cum ne evalu m în raport cu propriile noastre a tept ri i a tept rile celorlal i. 

Imaginea de sine i stima de sine se formeaz  începând cu primii ani de 
via . 

Formarea unei imagini de sine realiste i a unei stime de sine ridicate 
depinde în primul rând de atitudinea celor din jur, în special a p rin ilor, fra ilor, 
prietenilor, cadrelor didactice. Ei sunt cei care prin cuvintele, comportamentele, 
reac iile lor ne ofer  o “oglind ”, în care se reflect  comportamentele noastre 
i prin intermediul c reia începem s  ne construim propria imagine. 

 



                                                                             
  

~ 180 ~ 
 

Cunoa terea de sine i formarea imaginii de sine sunt procese complexe ce 
implic  mai multe dimensiuni: 

  eul fizic: structureaz  dezvoltarea, încorporarea i acceptarea propriei 
corporalit i; 

  eul cognitiv:  se refer  la modul în care sinele recepteaz  i structureaz  
con inuturile informa ionale i la modul cum opereaz  cu ele; 

  eul emo ional:  include totalitatea sentimentelor i emo iilor fa  de 
sine, lume i viitor; 

  eul social: reprezint  acea dimensiune a personalit ii pe care o 
expunem lumii:  „vitrina persoanei”; 

  eul spiritual: reflect  valorile i jaloanele existen iale ale unei persoanei; 
  eul ideal:  este ceea ce ne-am dori s  fim. 

 

Un copil sau adolescent are nevoie s  simt  c  nu este necesar ca el s  fie 
premiant sau olimpic pentru a fi iubit, acceptat i respectat. Afec iunea, 
aprecierea, respectul nu trebuie condi ionate de performan e colare sau de 
alt  natur  (ex. sportive). 

Conform  psihologiei umaniste dezvoltat  de Carl Rogers i Abraham 
Maslow, fiecare persoan  este valoroas  în sine. Prin natura sa uman , are 
capacitatea de a se dezvolta i de a- i alege propriul destin, de a- i valida 
calit ile i caracteristicile pozitive în m sura  în care mediul creeaz  condi iile 
de actualizare a sinelui. Acceptarea necondi ionat  (indiferent de 
performan e) i gândirea pozitiv  (convingerea c  fiecare persoan  are ceva 
bun) sunt atitudini care favorizeaz  dezvoltarea personal . 

Dezvoltarea personal  const  în deschidere spre experien e noi, 
sentimentul de valorizare a poten ialului propriu, capacitate de auto-reflexie, 
percep ia schimb rilor de sine pozitive, eficien , flexibilitate, creativitate, 
nevoia de provoc ri, respingerea rutinei. 
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Toate aceste beneficii preg tesc individul pentru ceea ce presupune 
activitatea profesional  ulterioar : munca în echip , promovarea spiritului 
independent, a ini iativei, a flexibilit ii în gândire i a capacit ii de adaptare la 
schimbare etc. 

Ast zi, într-o er  marcat  profund de schimb ri tehnologice i într-o 
societate în permanent schimbare, elevii au nevoie de profesori lor care s -i 
ajute s  se cunoasc , s  se descopere pe ei în i i, dar care s -i ajute s  
descopere cunoa terea i „s  înoate” în oceanul informa ional, prin 
dezvoltarea  celor 8 competen e cheie. (Competen ele cheie pentru educa ia 
pe tot parcursul vie ii, Cadru european de referin , 2004).  
1. Comunicare în limba matern  
2. Comunicare în limbi str ine 
3. Competen e în matematic  i competente elementare în tiin e i tehnologie 
4. Competen e în utilizare a noilor tehnologii informa ionale i de comunica ie 
(TIC) 
5. Competente pentru a înv a s  înve i 
6. Competen e de rela ionare interpersonal  i competen e civice 
7. Spirit de ini iativ  i antreprenoriat 
8. Sensibilizare cultural  i exprimare artistic  

Proiectul  Erasmus+  ’’Counselling at schools’’ i-a propus dezvoltarea 
personal  a elevilor prin formarea de abilit i care sunt esen iale pentru via a 
profesional , dar care nu sunt predate în coli.  De exemplu: metode de citire 
rapid , tehnici de memorie, metode eficiente de studiu, managementul 
timpului , munca în echip , spiritul antreprenorial etc. 

Înv area colar   ’’este procesul de receptare i asimilare a informa iilor 
i influen elor educative, de reorganizare, de construc ie i dezvoltare a 

structurilor cognitiv-opera ionale, psihomotrice i afective, precum i a 
însu irilor psihice ale personalit ii  (aptitudini, interese, temperament) ’’(Mihai 
Stoica, 2001). 
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Reu ita 
colar  reprezint  

un nivel 
corespunz tor, 
performan e ridicate 
i eficien  crescut  

a activit ii de 
înv are a elevului. 
Poate s  fie de lung  
durat , de exemplu 
s  se refere la toat  
colaritatea, sau 

episodic , de un semestru, de pild . 

Pe m sura înaint rii în coal , elevii trebuie s  proceseze o cantitate tot mai 
mare de informa ie i s  opereze cu informa ia la un nivel tot mai abstract.  
Aceasta necesit  utilizarea unor strategii de studiu eficiente. Mul i elevi le 
înva  implicit sau le deduc prin reflectarea asupra propriilor experien e de 
înv are. 
 

Activitatea de  înv are / predare / instruire desf urat  online de c tre  
coala   General   Hristo  Botev  Kubrat din Bulgaria, în perioada 27.05.2021 - 

28.05 i 31.05. 20121- 02.06.2021,  s-a numit: Tineret i dezvoltare personal . 
 Printre obiectivele generale ale  activit ii de  înv are / predare / instruire 
putem enumera i prezent ri ale elevilor  legate de dezvoltarea personal .   
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În  data de 31.05.2021  elevii din Turcia au prezentat un material numit  
’’Metode eficiente de studiu’’. 
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i elevii din Polonia   un material despre Managementul Timpului….  
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În data de 31.05.2021,  un psiholog de renume din Turcia, Ca la Firat,  cu studii 
de specialitate în SUA, a prezentat online elevilor i profesorilor din Turcia, 
Polonia, România i Bulgaria un material Power Point despre ’’ Inteligen a 
emo ional ’’.  S-a pus accentul pe definirea acestui termen, istoria sa, cercet ri 
medicale i psihologice, prezentarea modelului lui D. Goleman privitor la 
inteligen a emo ional  ( Con tiin a de sine, Autocontrol, Motiva ia, Empatia, 
Managementul rela iilor sociale).   S-a discutat despre importan a inteligen ei 
emo ionale la locul de munc  , în rela iile cu colegii i cu superiori.  
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Consilierul scolar Anton Beatrice 
Alina a prezentat în data de 01 .06 2021, 
un material despre ’’Competen ele 
secolului XXI’’ . Competen ele secolului 
XXI sunt un set de cuno tin e, abilit i 
i dispozi ii de înv are care preg tesc 

tinerii  s  reu easc  într-o lume în 
schimbare rapid  i în domeniul digital.  

Au fost prezentate i discutate 
urm toarele competen e: 

Înv are i inovare Alfabetizare 
digital  

Carier  i via  

 Colaborare 
 Comunicare 
 Creativitate i 
inova ie 
 Gândirea critic  i 
rezolvarea de 
probleme 

 Alfabetizarea 
informa ional  

 Alfabetizare IT 
 Competen a 
mediatic  

 Flexibilitate i adaptabilitate 
 Ini iativ  i autodirec ie 
 Conducere i responsabilitate 
 Productivitate i 
responsabilitate 

 Interac iune social  i 
intercultural  

 

Elevii  au participat  i la urm toarele 
aplica ii legate de ’’Competen ele secolului 
XXI’’.  

1. Cum crezi c  va ar ta o coal  în 
2060?  

 Ce materii educa ionale vor fi 
predate?  

 Care va fi programul colar?  
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 Cum vor fi evalua i elevii - prin note, burse sau c l torii în str in tate?  
 Cum vor ar ta s lile de clas ? Vor fi mobilate într-un anumit fel?  
 Crede i c  va exista o diferen  între colile de pe cele 5 continente ale 
globului?  

2. Care crede i c  este cea mai grozav  slujb  din lume? De ce?  
3. Munca în echip  - Un proiect  
Ave i  ca  sarcin  colar   s  scrie i i s  prezenta i un proiect despre Inteligen a 
Emo ional .  

 Mai întâi gândi i-v   cu care colegi din clas  dori i s  lucra i.  
 Ce a i dori s  realiza i în cadrul acestui  proiect:   

- s  scrie i  partea teoretic ?   
- s  construi i un chestionar care m soar  inteligen a emo ional ?  
- s  m sura i avantajele inteligen ei emo ionale?  
- sau s  prezinta i proiectul în fa a profesorului (ceea ce presupune o bun  

comunicare verbal )?  
 

Doamna profesor Mayya Radeva provocat elevii în data de 02 .06. 2021 la 
crearea unei c r i virtuale cu ajutorul sitului bookcreator.com.  Realizarea unei 
c r i virtuale stimuleaz  creativitatea i imagina ia elevilor, dezvolt  formarea 
unei atitudini pozitive fa  de realizarea sarcinilor colare , petrecerea timpului 
liber într-un mod benefic.  
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În paginile care urmeaz  sunt prezentate o serie de activit i care au fost 
realizate în cadrul proiectul  Erasmus+  ’’Counselling at schools’’ la Liceul 
Tehnologic ’’Petru Rare ’’ Bârlad, pentru a realiza obiectivul proiectului: 
Promovarea dezvolt rii personale a elevilor.  
 

Dezbatere  ’’Reflec ie asupra procesului de înv are’’ – Decembrie 2018, 
coordonator  profesor Curelaru Mihaela 

Obiectivele acestei activit ii au fost: cunoa terea teoriei înv rii a lui 
Kolb, identificarea stilului de înv are pentru fiecare elev din grupul int  al 
proiectul  Erasmus+  ’’Counselling at schools’’, prezentarea strategiei de 
înv are corespunz toare fiec rui stil de înv are.  

FOTOGRAFII DIN TIMPUL ACTIVIT II 
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Consiliere de grup  ’’Deprinderi de înv are eficiente’’- Ianuarie 2019, 
coordonator consilier colar Anton Beatrice Alina 

Obiectivele activit ii au fost ca elevii: s  î i descrie propria persoan , s  
valorifice calit ile pozitive personale i ale grupului,  s  con tientizeze importan a 
înv rii pentru via a personal  i profesional ,  s  î i autoevalueze performan a 
colar ,  s  identifice deprinderile de înv are eficiente care pot conduce la ob inerea 

de success colar, s  cerceteze i s  analizeze  diferitele studii de caz prezentate, s  
ofere sugestii de înv are eficient . Mai jos sunt prezentate exerci ii desf urate în 
timpul activit ii, precum i câteva fotografii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerci iul ’’Deprinderi de înv are eficiente i ineficiente’’. Coordonatorul activit ii va sublinia faptul c  
atunci când înv m pentru o disciplin  de la coal ,  este necesar s  utiliz m o serie de deprinderi de 
înv are. ’’Deprinderile de înv are sunt o serie de metode i tehnici de abordare a materialului de studiu, 
care contribuie la o mai bun  însu ire a informa iilor de înv at într-un mod durabil  i pe termen lung’’. 
Participan ii vor fi împ r i i în dou   grupe în func ie de culoarea unui cartona  ales i vor avea ca sarcin  
de lucru s  aleag  dintr-o varietate de deprinderi care sunt eficiente i care sunt ineficiente pentru 
activitatea de înv are din  anexa de mai jos:   

Deprinderi de înv are eficiente 
1. Luarea de noti e în clas . 
2. Luarea de noti e atunci când cite ti. 
3. Înv atul  în spa iu lini tit i relaxat. 
4. Sublinierea ideilor importante dintr-un text. 
5. Adunarea materialelor de care ai nevoie înainte de începerea studiului. 
6. Stabilirea priorit ilor înainte de începerea studiului. 
7. Înv area i recapitularea prima dat  a p r ilor mai u oare din lec ie. 
8. S  faci prima dat  ceea ce este prioritar. 
9. Înv area p r ilor mai grele la sfâr it. 
10. Înv area atunci când e ti odihnit. 
11. Dup  ce ai înv at, stai câteva momente i reflectezi la ceea ce ai înv at. 
12. Formularea de întreb ri referitoare la cele studiate. 

Deprinderi de înv are ineficiente 
1. Înv area într-un spa iu în care concentrarea poate fi u or perturbat . 
2. Amânarea sarcinilor grele pân  în ultimul moment. 
3. Înv area întregului material în noaptea de dinaintea examenului. 
4. Concentarea pe mai multe activit i în acela i timp pe durata studiului. 
5. Înv atul în timp ce te ui i la T.V. 
6. Înv atul f r   un program de înv are dinainte stabilit. 
7. Înv atul atunci când e ti obosit. 
8. Înv atul atunci când e ti bolnav. 
9. Nu verific ceea ce am înv at. 
10.  Discu ii cu prietenii pe telefon în timp ce înve i. 
11. Înv area a mai pu in de 30 de minute pe zi. 
12.  Înv atul pe de rost, f r  s  în elegi semnifica ia unui material de studiu. 
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Exerci iul ’’ Strategii de studiu ineficiente/eficiente’’ 

Elevii împ r i i în grupe de câte 3-4 participan i vor avea ca sarcin  de lucru s  analizeze  câte 
un studiul de caz în care un elev nu reu e te s  realizeze un bun management al înv rii 
care s  conduc  la rezultate colare bune.  Pentru fiecare caz în parte, fiecare grup  va trebui 
s  decid   strategiile de înv are eficiente.  

1. Victor a început s  înve e seara târziu. De obicei realizarea temei de acas  dureaz  
mai mult decât planific  el ini ial. În mod regulat, el sfâr e te prin a adormi târziu i 
uneori întârzie la prima or . De aceea devine frustrat i mai pu in motivat pentru a 
studia seara urm toare. 

2. Monica are un bun program de management al timpului. Totu i, adev rata ei 
problem  este lipsa motiva iei i a interesului pentru studiu. Încearc  s  înve e îns  nu 
avanseaz  deloc. Pierde mult timp încercând s  decid  de unde s  înceap  i cum se 
va sim i dup  aceea. 

3. Maria insist  s  studieze cu radioul pornit la maxim. Nu în elege de ce al i oameni nu 
pot înv a pe muzica ei favorit . Se plânge c  nu se poate concentra când în camer  
este lini te. Marea ei sup rare este c  nu- i aminte te nimic dup  ce termin  de 
înv at. Ea spune c  motivul pentru aceasta este faptul c  toate c r ile sunt prost 
scrise. 

4. Ion are mul i prieteni împreun  cu care au diverse activit i extra colare. La liceu a 
fost un elev excelent, dar la facultate i se pare mai greu s  in  pasul. Nimeni nu i-a 
spus cât de solicitant  este facultatea. Prietenii lui îl viziteaz  destul de des s  vad  ce 
face, i de obicei îl invit  în diverse locuri. Când se întoarce acas , noaptea,încearc  s  
înve e dar este foarte târziu. 

5. Lidia încearc  s  înve e pe masa din buc t rie din moment ce este cea mai mare 
suprafa  de lucru din apartamentul ei. A durat mult timp pân  a f cut câteva scurte 
adnot ri, datorit  distractorilor din jur. Sunetul frigiderului o deranjeaz  la fel ca i 
cele care vin din afar . De fiecare dat  când aten ia îi este perturbat  simte nevoia de 
a renun a, de a se mi ca prin jur, de a- i lua ceva s  bea sau s  m nânce. Din 
momentul în care se ridic  în picioare, se mi c  prin buc t rie, terge aragazul, 
încarc  ma ina de sp lat haine sau gole te gunoiul. 
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FOTOGRAFII DIN TIMPUL ACTIVIT II 
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Consiliere de grup  ’’ Utilizarea de tehnici de memorare în înv are’’- Februarie 
2019,  coordonator consilier colar Anton Beatrice Alina 

Obiectivele activit ii au fost:   s  faciliteze intercunoa terea între elevi,  s  
creasc  motiva ia de înv are, s  dobândeasc  cunoa terea unor tehnici 
eficiente de memorare, s  exerseze unele tehnici de memorare în însu irea 
cuno tin elor la diverse discipline de înv mânt:  Limba i Literatura Român , 
Chimie, Biologie, Limbi str ine, Psihologie, etc.  s  utilizeze adecvat informa iile 
predate în ob inerea succesului colar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ice-breaking: ’’For ele care influen eaz  via a mea’’. Desf urare: Fiecare elev deseneaz  
un cerc pe o coal  de hârtie. Coordonatorul activit ii ini iaz  o discu ie prealabil  despre 
acei factori care au rol important în via a lor, care le influen eaz  deciziile, care le ocup  
timpul etc. Se pot chiar enumera câ iva factori, de ex. familie, coal , prieteni, clubul 
sportiv,  participarea la proiectul Erasmus + . Dup  câteva minute de gândire, fiecare elev, 
în mod individual, va împ r i cercul în mai multe sectoare (asemenea unui tort) – în func ie 
de „for ele vie ii lui”. Num rul i m rimea „feliilor de tort” va fi în func ie de prezen a, 
respectiv importan a perceput  a acestora în via a lor. Dup  realizarea desenelor, se 
formeaz  grupuri mici, în care elevii prezint  aceste cercuri.  

Discu ii : 

 Sarcina a fost grea sau u oar ? 
   Exist  asem n ri între voi? Dar diferen e? 
 Ce rol are coala în via a  voastr  proprie? 
 Ce rol au aceste for e în ob inerea succesului colar? 
 Cum se manifest  aceste for e atunci când se pune problema deciziilor legate de 

viitor în general? 
 Cum se schimb  rolul acestor sfere în timp? 
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  FOTOGRAFII DIN TIMPUL ACTIVIT II 

 
 
 
 
 

Exerci iul nr. 1  ’’Factorii motiva iei înv ri’’ 

Participan ii vor fi împ r i i în grupe de câte 3, în func ie de culoarea unui cartona  
ales.  Fiecare grup  va avea ca sarcin  de lucru s  expun  3 motive care îi determin  s  vin  
la coal  i 3 motive care îi determin  pe elevi s  nu vin  la coal . Fiecare grup  î i va 
prezenta rezultatele activit ii depuse. 

Discu ii: 

 Care sunt principale motive care îi determin  pe elevi s  vin  la coal ? 
 Care sunt consecin ele negative  ale  abandonului colar? 
 Exist  vreo leg tur  între rezultatele la înv tur  i modul noastr  de a fi, 

de a gândi, de a ne comporta? 
 Ce p rere au ceilal i despre o persoan  de 16 ani care nu vine la coal ? 
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Exerci iul nr. 2 ’’Metode eficiente de memorare’’ 

 Memoria const  în fixarea, depozitarea i actualizarea informa iilor primite anterior. 
Actualizarea se realizeaz  sub form  de recunoa teri (în prezen a materialului de memorat) i 
reproduceri (în absen a materialului de memorat). 

1. Sistemul topic simplu. Unul dintre cele mai simple i eficiente sisteme topice este 
urm torul: imagina i-v  o c l torie cu autobuzul, ca metod  de localizare i reamintire a zece 
lucruri. 

1) Imagina i-v  c  v  afla i într-o sta ie de autobuz; 
2) V  duce i la ghi eu s  v  cump ra i biletul de c l torie; 
3) În a teptarea autobuzului v  cump ra i un ziar de la magazinul de ziare de al turi; 
4) V  uita i la orarul care afi eaz  orele de plecare din sta ia de autobuz; 
5) A sosit autobuzul, se deschide u a i v  urca i; 
6) Sunte i în autobuz i c uta i un scaun liber; 
7) Privi i pe geam la pietonii de pe strad ; 
8) Trece i prin dreptul unui magazin care tocmai se deschide; 
9) A i ajuns la sta ia de coborâre i v  da i jos; 
10)    În fa  se afl  coala la care studia i. 

V  pute i imagina astfel o lec ie prezentat  la Fizic , Chimie, Biologie , formule matematice , 
denumiri tiin ifice sau alte tipuri de denumiri. 

2. Metoda ordon rii alfabetice. 
Aranja i în ordine aflabetic , dup  prima liter , lista de termeni sau denumiri ce trebuie s  le 

memora i ( nume de ri, ora e, capitale, substan e, elemente componente etc.) i apoi 
reconstrui i alfabetic con inuturile memorate. Astfel ve i putea memora u or liste lungi de cuvinte. 
Exemplu: A-p , B-anc , C-ristal, D-ragon,  E-xist , F-antezie... 

3. Metoda asocia iilor 
Orice lucru, idee, creierul le asociaz  aproape instinctiv cu ceva. Îns i num rarea reprezint  

scrieri sau lan uri de asocia ii.  Cu cât mai multe lucruri sunt asociate de o idee, cu atât mai u or , 
aceasta poate fi re inut , iar fiecare asociere conduce la reamintirea unui lucru.  Construind lan uri 
de asocia ii logice sau artificiale între con inuturile ce trebuie memorate  ( denumiri, nume,  
termeni, date etc.) le re inem mult mai repede i mai u or. Opera i cu variate tipuri de asocia ii: 
cauz -efect ( soare-lumin ), similitudine ( minge-glob-cerc), contrast ( alb-negru; pozitiv- negativ, 
mare-mic), contiguitate. 
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Consiliere de grup  ’’Instrumente utile în gestionarea timpului’’- mai 2019, 
coordonator consilier colar Anton Beatrice Alina 

Obiectivele activit ii au fost:  s  valorifice calit ile pozitive personale i ale 
grupului, s   prezinte avantajele unei bune organiz ri a timpului,  s  dezvolte 
abilit i eficiente de gestionare a timpului,  s  recunoasc   „capcanele 
timpului”, s  descrie  diferite tehnici de planificare a timpului,  s  respecte 
diferen ele dintre membrii grupului. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Ice-breaking: Bagajul pierdut  

Fiecare  participant prime te câte o fi  de lucru. F r  a- i semna fi a, participan ii 
vor nota  5 lucruri pe care de obicei le iau într-o c l torie. Acestea pot fi materiale, cât i 
anumite calit i, sentimente, tr s turi de personalitate. Apoi, în perechi participan ii î i vor 
prezenta unul altuia con inutul bagajului personal, dup  care vor face schimb de bagaje. 
Dup  aceasta participan ii vor forma perechi cu o alt  persoan  i îi vor spune: „În bagajul 
meu am... (lucrurile pe care le-a notat pe fi a sa), dar acesta este bagajul Mariei i ea are în 
bagajul s u ... (lucrurile care sunt notate pe fi a primit  de la Maria)”. Activitatea continu  
în acest fel pân  când majoritatea participan ilor i au reg sit bagajul pierdut.  
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Exerci iul nr.2:  Analiza ABC  

Coordonatorul activit ii va prezenta tehnica ABC, ca o tehnic  de organizare 
eficient  a timpului. 

Aceast  tehnic  se bazeaz  pe constatarea c  prezen a activit ilor importante i a celor 
mai pu in importante în totalul activit ilor efectuate este întotdeauna acela i. Literele A, B, 
C indic  tipul fiec rei activit i.  

Astfel, activit ile de tip A sunt cele mai importante i constituie circa 15% din num rul 
total al activit ilor pe care le facem pe parcursul unei zile. În schimb, valoarea lor pentru 
atingerea scopului este de 65%. Fiec rei zile trebuie s -i revin  cel pu in o activitate de tip A. 
Tocmai cu realizarea acestui tip de activitate ar trebui s  începem ziua.  

 Activit ile de tip B sunt, de regul , activit i importante. Ele constituie circa 20% din 
num rul general, iar valoarea lor este tot de 20%.  

Activit ile de tip C sunt cele mai pu in importante sau neimportante. Ele constituie circa 
65% din toate sarcinile ce urmeaz  a fi efectuate, iar valoarea lor este doar de 15%.  Un 
exemplu poate reie i din analiza imaginii de mai jos: 
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Exerci iul nr. 3:  Metoda  Forte Coordonatorul activit ii va prezenta Metoda  Forte de 
planificare a activit ilor zilnice.  

Metoda FORTE:  

Formul i o list  a activit ilor!                                           

            Observa i i estima i timpul necesar! 

 Rezerva i-v   timp pentru sarcinile neprev zute!  

Trasa i-v   priorit ile!  

Evalua i-v  gradul de îndeplinire a sarcinilor la sfâr itul zilei! 

Participan ii la activitatea de consiliere au ca sarcin  de lucru s  se gândeasc  la o alt  
zi i în evaluarea activit ilor de realizat s  utilizeze metoda Forte.  Discu ii: 

- A fost greu sau u or s  realiza i aceast  sarcin  de lucru? 
-  Estimarea timpului pentru activit i a fost una realist  sau superificial ? 
- Care dintre cele dou  metode: Metoda ABC  sau Metoda Forte este mai util  i 

mai la îndemân  în planificarea activit ilor zilnice? 
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Consiliere de grup ’’Munca în echip ’’- Ianuarie 2020, coordonator consilier 
colar Anton Beatrice Alina 

Obiectivele activit ii au fost ca elevii: s - i dezvolte capacitatea de 
autocunoa tere raportându-se corect la colegi i s  descopere aspira ii 
comune, s  perceap  corect rela ii, atitudini, comportamente care determin  
func ionarea unei echipe de lucru, s  cunoasc  responsabilit ile din  cadrul 
unui echipe de lucru,  s   identifice care sunt motivele care îi determin  s  
colaboreze într-un grup de  lucru,  s  favorizeze comunicarea i colaborarea 
într-un grup de lucru. 

FOTOGRAFII DIN TIMPUL ACTIVIT II 
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Ice-breaking- ’’Cifrele din via a noastr ’’:  Fiecare participant scrie pe o foaie A4 o cifr  care 
semnific  ceva pentru el / ea. Participan ii î i aga  foile în fa  cu ace de siguran  sau cu 
band  adeziv  i pe rând se ridic  sau ies în fa a grupului. Ceilal i încearc  s  ghiceasc  
semnifica ia cifrei pentru persoana 
respectiv . Dac  nimeni nu a reu it s  ghiceasc , participantul singur va explica importan a 
cifrei. Num rul de încerc ri este limitat. În final se va ini ia o scurt  discu ie, urm rind întreb ri 
de mai jos: 

- Ce leg tur  are acest num r cu evenimentele petrecute în via a voastr ? 
- Cum v-a i sim it în timpul activit ii? 
- A i observat manifestarea unor evenimente pozitive atunci când acest num r este 

folosit? 
- A i g sit acest num r favorit i la alte persoane? 

 
Exerci iul nr. 1: ’’Biletul’’. Înainte de începerea activit ii, coordonatorul va întocmi o list  cu 
sarcini simple, fiecare dintre ele fiind înscris  pe un bilet.  Fiecare elev va trage la sor  o sarcin  
i o va îndeplini pe tot parcursul activit ii. La sfâr it se discut  despre lucrurile pe care le-au 

descoperit participan ii. Întreb ri utilizate la finalul acestei activit ii: 

- V-a fost u or / greu s  g si i r spunsurile la întreb ri? 
- Ce a i aflat despre voi i despre colegi? 
- Crede i c  colegii vo tri au r spuns sincer? 
- Ce leg tur  exist  între cunoa terea persoanelor i munca în echip ? 

 Exerci iul nr. 2: ’’Cum definim munca în echip ’’. Coordonatorul activit ii va scrie pe o foaie 
de flipchart, cuvântul ’’munc  în echip ’’ i fiecare participant este rugat s  scrie pe un post-it 
cinci cuvinte care au leg tur  cu conceptul scris pe foaia de flipchart.  Dup  epuizarea timpului 
de 5 minute, fiecare participant va citi r spunsurile sale. Vor fi notate pe foaia de flipchart 
r spunsurile cu cea mai mare frecven . Posibile r spunsuri: comunicare, cooperare, 
coordonare, creativitate, împ r irea responsabilit ilor, în elegere, obiective clare, planificare, 
organizarea timpului, sârguin , respect reciproc.  În final se va ini ia o scurt  discu ie, 
urm rind întreb ri de mai jos: 

- Ce a fost mai dificil în activitate? 
- Cum a i reu it s   g siti r spunsurile? 
- În ce situa ii reale a i putea utiliza  munca în echip ? 
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FOTOGRAFII DIN TIMPUL ACTIVIT II 
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Consiliere de grup ’’Tehnici moderne de 
înv are”- Februarie 2020, coordonator 

consilier colar Anton Beatrice Alina 
 
Obiectivele activit ii au fost: 

 
 De  a identifica strategiile de înv are folosite 
de elevii participan i; 

 De  a exersa diverse tehnici de înv are: 
tehnica analogiei, tehnica h r i mentale;  

 De a în elege rolul noti elor  în  în elegerea 
materialului de studiu; 

 De a identifica  caracteristicile noti elor eficiente; 
 De a favoriza cooperarea i lucrul în echip .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerci iul ’’Tehnica de studiu- Analogia’’ 

Pentru aceast  activitate va trebui s  alege i o lec ie pe care o ave i de înv at la coal . 
Este  preferabil ca to i participan ii s  aib  nevoie s  înve e aceast  lec ie. Împ r i i grupul în grupe 
mici de maxim patru membrii. Fiecare membru are un rol specific: unul este scriitorul (noteaz  
ideile membrilor grupului), unul este reporterul (va prezenta celorlal i din clas  ideile grupului din 
care face parte), unul este manager (se asigur  c  to i din grup particip  cu idei) i un antrenor 
(încurajeaz  membrii grupului s  g seasc  idei i se asigur  c  grupul lucreaz ). Coordonatorul 
activit ii precizeaz  faptul  c  a face o analogie înseamn  a compara o idee, un concept nou, pe 
care îl studiezi acum cu altul pe care deja îl cuno ti i cu care se aseam n . (ex. mintea este ca un 
mu chi, dac  o antrenezi se dezvolt  i devine puternic ). 
Coordonatorul activit ii va da instruc iuni de lucru grupelor formate: 

 Identifica i  concepte noi în lec ie i g si i cele mai potrivite  analogii; 
  Fi i cât mai creativi, l sa i imagina ia s  zboare; 
  Timp de lucru 10 – 15 minute pentru realizarea sarcinii de lucru. 

Dup  expirarea timpului grupul mare este reunit. Reporterii din fiecare grup sunt ruga i s  
prezinte munca grupurilor în fa a colegilor. Asigura i-v  c  to i elevii sunt aten i. 
Activitatea se va finaliza  printr-o discu ie:  

 Folosi i analogii când studia i? 
  Crede i c  analogia este  o tehnic  eficient ? 
 Pute i identifica alte analogii utile pentru ceea ce trebuie s  studia i? 
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Dezbatere   ’’Preg tirea psihologic  în condi ii de examen, concurs, 
competi ie’’- decembrie 2021, coordonator consilier colar Anton Beatrice 
Alina  
 
Obiectivele activit ii au fost: 

 S  ofere informa ii despre propria 
persoan , dezvoltarea abilit ilor de 
prezentare; 

 S  î i fixeze scopuri realiste de dezvoltare; 
 S  enumere beneficiile pozitive ale 
înv rii;  

 S  manifeste atitudini pozitive fa  de 
procesul de înv are; 

 S  – i autoevalueze performan a colar ;  
 S  identifice strategii de cultivare i de dezvoltare a propriilor abilit i; 
 S  favorizeze comunicarea i colaborarea într-un grup de lucru; 
 S  stimuleze imagina ia i creativitatea, ini iativa personal  în înv are. 

Activitatea s-a desf urat on-line, fiecare elev a participat din mediul 
familial cu un instrument informatic de lucru conectat la internet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea activit ii:  
     Activitatea a început cu exerci iul de tip ice- breaking’’ Bagheta fermecat ’’.   Fiecare 
elev a fost rugat s - i imagineze c  ar veni într-o zi la el un vr jitor i care ar avea o baghet  
fermecat  i aceast  baghet  i-ar îndeplini 3 dorin e personale. Care ar fi aceste  trei dorin e 
personale?’’. Elevii au r spuns pe rând i s-a pus accentul pe formularea unor scopuri realiste, 
obiective,  de îndeplinit în activitatea profesional  ( colar ) i personal . 

Activitatea a continuat cu prezentarea unui material Power Point de c tre coordonatorul 
activit ii-consilierul colar Anton Beatrice Alina. Prezentarea a cuprins informa ii despre 
preg tirea psihologic  pentru examene, concursuri, competi ii prin dobândirea de auto-control 
privind rezultatele înv rii, managementul timpului în înv are, prezentarea i discutarea 
piramidei mediului de însu ire a cuno tin elor, preg tirea propriu-zis  pentru un examen. Elevii 
participan i au creat fiecare o poveste despre un examen promovat cu succes. S-a pus accentul 
pe înv area real , pe utilizarea aptitudinilor personale i dobândirea de atitudini pozitive pentru 
efort personal, implicare, responsabilitate, creativitate în înv are, oferirea de exemple concrete. 
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Obiectivul 3 

Abordarea principalelor probleme ale elevilor 

 

Din punct de vedere etimologic cuvântul adolescent provine din verbul 
latinesc „adolescere” care înseamn  „a cre te spre”; cuvântul adult 
provenind din latinescul „adultus” i înseamn  „cel care a terminat de 
crescut” (Vallières, 2013). Stanley Hall (1904) este primul care a ini iat studiul 
tiin ific al adolescen ei în America. 

Adolescen a este o perioad  marcat  de profunde schimb ri biologice, 
psihologice, sociale i comportamentale. Platon sus inea c  dac  în copil rie 
este nevoie de sport i muzic , în adolescen  este  nevoie de tiin  i 
matematic ; iar Aristotel sus inea c  tinerii sunt la vârsta la care î i dezvolt  
abilitatea de a alege, î i dezvolt  
autodeterminarea.   

Adolescentul are propriile 
gusturi, valori, aspira ii, voca ii, 
dorin e, dificult i de adaptare, 
de dep ire a greut ilor 
( chiopu, 2008).  

Schimb rile hormonale din 
perioada adolescen ei au impact 
asupra comportamentului i 
caracterului tinerilor, unii dintre ei trecând prin criza de identitate 
manifestat  prin: iritabilitate, timiditate, agita ie, orgoliu, adic ii (consum de 
alcool, droguri, substan e etnobotanice), comportamente delincvente, 
schimb ri de pozi ie sau de dispozi ie (Vallières, 2013). 
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Totodat  adolescen ii pot trece la aceast  vârst  printr-o serie de  st ri 
alternative precum: voiciune, oboseal , apatie, lene, complexe de inferi- 
oritate, timiditate, nelini te, impulsivitate, lips  de concentrare,  stâng cie, 
st ri conflictuale cu p rin ii,  conflicte interioare,  disconfort psihologic i 
fizic,  rivalit i cu colegii. 

Aten ia exagerat  asupra percep iei corporale duce la st ri alternative în 
ceea ce prive te stima de sine, uneori li se pare c  sunt în regul  a a cum 
arat , alteori încearc  s - i modifice inten ionat aparen a fizic  pentru c  nu 
sunt satisf cu i de ea. 

În plan social, adolescentul dore te s - i manifeste independen a în 
raport cu p rin ii, familia având cerin e alternative. În aceast  perioad  este 
evident  influen a grupului de prieteni  (peer-group) adolescentul fiind 
absorbit de petrecerea timpului liber cu acesta.  
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Socialmente vorbind, adolescen a coincide cu: apari ia primei întâlniri 
amoroase (date), 
intrarea într-un nou 
ciclu de colaritate 
cu noi cerin e i 
solicit ri (contactul 
cu modele umane 
diferen iate: 
profesori, colegi, 
experien a 
competi iilor – 
olimpiade, 
concursuri), dreptul de a vota, de a lua carnetul de conducere. Toate aceste 
aspecte sunt schimb ri ce formeaz  elemente identitare sau conduc la crize 
de identitate.  

Adolescen a poate fi considerat  o problem  social  datorit  ideii 
conform c reia stereotipurile legate de tineri într-o lume a adul ilor indic  o 
panic  moral  generalizat  legat  de cultural (graffiti, tatuaje, piercing, 
suicid, consum de droguri, alcool). 

Rela iile conflictuale ale adolescentului cu familia se datoreaz  non- 
conformismului la reguli, lipsei comunic rii între cele dou  tabere, ex- 
pectan e de ordin colar ale p rin ilor care nu sunt îndeplinite de copii (nu iau 
examenele, nu intr  la facultate, au rezultate colare proaste). 

Modelele sunt surse importante în formarea identit ii la adolescen i 
deoarece impun standarde, etaloane din care se pot prelua valori i atitudini 
dezirabile. 
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Proiectul  Erasmus+  ’’Counselling at schools’’ i-a propus abordarea 
principalelor probleme ale elevilor. Stresul, lipsa încrederii  în sine, agresiunea, 
violen a la coal , presiunea p rin ilor asupra elevilor, preocup rile legate de  
viitor, preocuparea pentru succes, rela ia profesor-elev, rela ia p rinte- coal , 
motiva ia la coal  i tipurile de dependen  (tehnologice, fumat, alcool, 
droguri etc.).   

Activitatea de  înv are / predare / instruire de la Liceul Tehnologic ’’Petru 
Rare ’’ Bârlad, Vaslui din perioada 8-12 aprilie 2019  a avut ca scop principal 
abordarea  problemelor elevilor i rezolvarea acestora.  

Printre obiectivele generale ale  activit ii de  înv are / predare / instruire 
putem enumera i prezent ri ale elevilor  legate de dependen e întâlnite  în 
perioada adolescen ei (dependen  de tutun, alcool, droguri ilegale,  de 
tehnologie), precum i identificarea factorilor de protec ie individual , familial  
i social  în cazul  consumului i a dependen ei de substan elor legale i  ilegale. 
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Elevii din România au avut ca sarcin  de lucru realizarea de prezent ri 
legate de dependen a de droguri i alcool. Pentru a  duce la îndeplinire aceast  
sarcin  de lucru, ei au studiat  diverse materiale scrise, au analizat sondaje 
realizate de firme din România,  au identificat prin discu ii i convorbiri,  
motivele pentru care adolescen i consum  alcool i droguri. De asemenea ei au 
realizat prezent ri Power Point în limba român  i în limba englez .      
Coordonatorul proiectului Erasmus+  ’’Counselling at schools’’  din România ( 
profesorul consilier colar Anton Beatrice Alina)  a realizat o prezentare Power 
Point  despre Problemele adolescen ilor (caracteristici ale dezvolt ri, rela ia cu 
familia, cu coala, cu prieteni, starea de s n tate, petrecerea timpului liber,  
imaginea de sine în adolescen , bullyingul i preocuparea pentru viitor a 
tinerilor).  Materialul a fost prezentat în limba englez . 

În data de 10 .04.  2019 elevii  din rile partenere ale proiectului 
Erasmus+ ’’Counselling at schools’’ , prezen i la Liceul Tehnologic ’’ Petru 
Rare ’’ Bârlad, România,   au prezentat principalele dependen ele întâlnite în 
perioada adolescen ei : 

 Dependen a de tutun- elevii  de la Ca alo lu Anadolu Lisesi, Istanbul, Turcia 
 Dependen a de tehnologie- elevii de la Liceul Stefan Zeromski,  Bielsko 
Biala,   Polonia 

 Dependen a de alcool – elevii  de la Liceul Tehnologic  ’’Petru Rare ’’  Bârlad, 
România 

 Dependen a de substan e/droguri- elevii de la Liceul Tehnologic ’’Petru 
Rare ’’ Bârlad, România 

 Obiceiuri de via  s n toase- elevii de la coala General   Hristo Botev, 
Kubrat, Bulgaria 
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1. Dependen a de tutun- elevii  de la Ca alo lu Anadolu Lisesi, Istanbul, Turcia 
 

Consumul de tutun reprezint  cauza principal  de îmboln vire i moarte 
prematur  în Europa. În fiecare an, mai mul i de 700.000 de europeni 
decedeaz  datorit  afec iunilor cauzate de fumat.  Este cunoscut faptul c  
speran a de via  a fum torilor este cu zece ani mai redus  decât cea a unui 
nefum tor: jum tate dintre fum tori pierd 20 de ani de via  s n toas  înainte 
de a muri de o boal  cauzat  de tutun.  

Elevii din Turcia 
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2. Dependen a de tehnologie- elevii de la Liceul Stefan Zeromski, Bielsko 
Biala,   Polonia 

Tehnologia digital  a schimbat deja lumea în care tr im, iar pe m sur  ce tot 
mai mul i copii ai lumii devin conecta i la mediul online, aceasta transform  tot 
mai mult i copil ria.  Tinerii (15–24 ani) reprezint  grupul de vârst  cel mai 
conectat. La nivel mondial, 71 % se afl  în mediul online comparativ cu 48 % din 
popula ia total .  La nivel mondial, aproximativ unu din trei utilizatori de 
internet este copil sau adolescent sub 18 ani. Exist  tot mai multe dovezi 
potrivit c rora copiii acceseaz  internetul la vârste din ce în ce mai mici. În 
unele ri, copiii sub 15 ani au acelea i anse de a utiliza internetul ca i adul ii 
peste 25 de ani.  

Aspecte poten ial negative ale socializ rii în mediul on-line —  

 Feedback-ul 
negativ primit în 
acest mediu on-line 
le poate sc dea 
stima de sine i 
starea de bine a 
tinerilor 
(Valkenburg i 
colab., 2006);  

  Unele site-uri pot 
favoriza bullying-ul 
on-line sau chiar 
abuzatorii sexuali 
(PujazonZazik i 
Park, 2010);  

Elevii din Polonia
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  În cazul tinerilor introverti i sau cu probleme de socializare poate duce la 
cre terea izol rii sociale i evadarea în lumi viruale (ex. Forumuri, jocuri 
video etc.); 

 Feedback-ul negativ primit în acest mediu on-line le poate sc dea stima 
de sine i starea de bine a tinerilor (Valkenburg i colab., 2006). 
 

3.Dependen a de alcool – 
elevii de la Liceul 
Tehnologic ’’Petru Rare ’’ 
Bârlad, România 

Alcoolul consumat înaintea 
vârstei de 15 ani are cele 
mai mari riscuri pentru 
s n tate  atât pe termen 
scurt  (be ie, com , 
comportament social i 
sexual de risc, moarte), cât 
i pe termen lung (boli ale 

diferitelor organe i ale 
sistemului nervos, 
dependen  de alcool, probleme în familie, în 
rela iile cu prietenii, la locul de munc ). Consumul 
de alcool cre te riscul nereu itelor i abandonului 
colar, contribuie la determinarea unui nivel redus 

de cuno tin e, vocabular s rac, concentrare 
dificil  care afecteaz  performan a colar .  

 

Elevii din România 
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4.Dependen a de  droguri  – elevii de la Liceul Tehnologic’’Petru Rare ’’ 
Bârlad, România 

Drogul este o substan  a c rei utilizare creeaz  
dependen  fizic  i psihic  i tulbur ri grave ale 
activit ii mentale, percep iei i 
comportamentului. Adolescen i sunt expu i 
consumului de drogui, de aceea au nevoie de 
informa ii corecte despre droguri i de formarea 
unor atitudini adecvate fa  de consumul de 
droguri.  
 
5.Obiceiuri de via  s n toase- elevii de la coala General   Hristo Botev, 
Kubrat, Bulgaria 
                Elevii din Bulgaria au promovat un stil de via  s n tos printr- o 
alimenta ie echilibrat , exerci ii de relaxare, practicarea unui sport,  
dezvoltarea abilit ilor de autocunoa tere  i autoreglaj emo ional, implicarea 
în activit i comunitare,  în discu ii, activit i de grup, vizând încrederea în 
ceilal i i în sine, respectul reciproc, valorile sociale (pentru o experien   
social  corect ), practicarea picturii, muzicii, comunicarii artistice, în general, 
activit i tip hobby, jocuri, lectura.  

Elevii din Bulgaria
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În paginile care urmeaz  sunt prezentate o serie de activit i care au fost 
realizate în cadrul proiectul  Erasmus+  ’’Counselling at schools’’ la Liceul 
Tehnologic ’’Petru Rare ’’ Bârlad pentru a realiza obiectivul proiectului: 
Abordarea principalelor probleme ale elevilor.  

 
Consiliere de grup ’’Modalit i eficiente de rezolvare  a conflictelor  întâlnite 
în via a unui adolescent’’- Mai 2019, coordonator consilier colar Anton 
Beatrice Alina 

Obiectivele activit ii au fost:  dezvoltarea capacit ii de autocunoa tere 
i intercunoa tere  printre  participan ii, clarificarea no iunii de conflict, prin 

eviden ierea notelor definitori, explicarea no iunii de conflict prin analiza 
experien elor personale, identificarea modalit ilor de rezolvare a conflictelor, 
experimentarea lucrului în echip  i a unei atitudini deschise, pozitive,  fa   de 
opiniile celorlal i, facilitarea unui proces de feedback din partea participan ilor 
cu privire la  aspecte specifice legate de subiectul lec iei, oferirea oportunit ii 
fiec rui participant de a- i exprima liber opinia într-un mod anonim i non-
verbal. 
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Descrierea activit ii:  
    Activitatea a început cu exerci iul de tip ice- breaking ’’Re eaua’’.  Fiecare participant a scris pe o 

jum tate a unei foii de lucru  3 lucruri la care sunt buni, se pricep foarte bine (calit i 
personale sau profesionale, interese, abilit i etc.). Pe cealalt  jum tate a foii au scris ce 
lucruri ar vrea s  înve e i de ce ajutor au nevoie pentru a o face. To i participan i  face 
schimb de foi i î i vor prezenta partenerul. 

Urm torul exerci iu propus s-a numit ’’Ce este conflictul?’’  Fiecare participant prime te câte o 
foaie de hârtie pe care o rupe într-un num r de buc i egale cu num rul de litere din numele s u 
(de ex. ANDREI va rupe foaia în 6 buc ele de hârtie). Participan ii scriu pe fiecare buc ic  de 
hârtie o idee, o ac iune, o emo ie, o reac ie fizic , un sinonim al cuvântului conflict. Ei a eaz  
hârtiu ele în jurul colii mari din centru pe care scrie CONFLICT.  La sfâr itul activit ii se ini iaz  o 
discu ie despre rolul conflictelor din via a omului. 

Exerci iul  ’’ Strategii de solu ionare a conflictelor ’’ în care s-a prezentat principalele strategii de 
solu ionare a conflictelor.  În situa iile de conflict fiecare dintre noi recurge la o strategie de 
comportare:  

 Ursule ul – Aplanare – dore te s  fie pl cut i acceptat de ceilal i. El crede c  toate 
conflictele ar trebui evitate în favoarea armoniei i c  oamenii nu pot discuta în 
contradictoriu f r  a strica rela iile dintre ei; 

  Bufni a – Colaborare constructiv  – pre uie te extrem de mult atât scopurile personale, 
cât i rela iile interpersonale. Vede conflictele ca probleme ce trebuie rezolvate i caut  
solu ii care s  satisfac  atât interesele personale, cât i cele ale taberei adverse; 

  Broasca estoas  – Retragere – se retrage în carapacea ei pentru a evita conflictele. Ea 
renun  la scopurile i la rela iile ei personale; 

   Rechinul – For are – încearc  s - i domine adversarii prin a-i face s  accepte solu ia sa 
într-un conflict; 

  Vulpea – Compromis – tinde s  fac  compromisuri, renun  par ial la scopurile ei 
convingând cealalt  tab r  s  procedeze la fel . 

Participan ii au fost împ r i i în 5 grupe i fiecare grup  a realizat o mic  scenet  prin care 
s  ilustreze prin tragere la sor  una dintre strategiile de solu ionare a conflictelor enumerate mai 
sus. Dup  prezentarea fiec rei scenete, ceilal i trebuie s  ghiceasc  despre ce tip de strategie era 
vorba. La final elevii au discutat despre avantajele i dezavantajele fiec rei strategii. 

Exerci iul  „ Cele 10 activit i pl cute’’ în care fiecare participant a  scris 10 activit i 
pl cute care pot conduce la  rezolvarea pa nic  a unui conflict. 
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Chestionarul  ’’ Profilul Succesului colar’’- Decembrie 2019, consilier colar 
Anton Beatrice Alina 

În activitatea colar ,  unii elevi sunt sârguincio i, înva  bine sau foarte 
bine, sunt respectuo i i se implic  în sarcinile colare, iar al ii elevii  nu  sunt 
interesa i de rezultatele colare ob inute, au probleme de comportament la 
orele de curs,  au neîn elegeri cu familia. Prin conceptul de motiva ia înv rii 
colare desemn m ansamblul factorilor interni ai personalit ii  elevului care-i 

determin , orienteaz , organizeaz  i sus in eforturile în înv are. Ace ti factori 
interni sunt motivele, adic  acele cauze de ordin mental – imagini,  judec i,  
idei – care apar ca rezultat al reflect rii în con tiin a elevului  a obiectelor, 
situa iilor i cerin elor mediului i care intr  în rela ie cu trebuin ele sale, 
determinând anumite tensiuni emo ionale.  Astfel motivele  care îi determin  
pe elevi s  înve e sunt de mai multe feluri: sociale, cognitive, de ordin afectiv, 
profesionale, ale autorealiz rii, succesul sau insuccesul colar, aptitudinile 
speciale.   

În perioada 29 noiembrie 2019-10 decembrie 2019 la Liceul Tehnologic  ’’ 
Petru Rare ’’ Bârlad,  jude ul Vaslui s-a aplicat chestionarul ’’ Profilul Succesului 

colar’’ pe un num r de 208 elevi de la clase diferite. Elevii din grupul int  al 
proiectului Erasmus+’’Counselling at schools’’ au completat i ei chestionarul  
’’ Profilul Succesului colar’’. Obiectivele acestei cercet ri au fost: 
autoevaluarea performan ei colare, inventarierea factorilor care genereaz  i 
men in motiva ia în înv are a elevilor, identificarea motivelor pentru care elevii 
nu înva , cunoa terea unor posibilit i de motivare care ar putea conduce la 
ob inerea de performan e colare mai bune, autoevaluarea  comportamentului 
manifestat de elevi în coal  în acord cu regulamentul colar, implicarea elevilor 
în activit i extra colare poate conduce la cre terea motiva iei de înv are, 
proiectarea de valori importante pentru viitor,  
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identificarea propriului nivel motiva ional în înv are, corelarea nivelului 
motiva ional de înv are cu notele ob inute de elev la materiile de înv mânt 
studiate. Mai jos sunt redate câteva din date statistice ob inute în urma 
prelucr rii datelor ob inute de la elevi: 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

a.      pentru a m  întâlnii cu colegii/prietenii

                      b. pentru a afla ceva nou

c. pentru a ie i din cas

d. pentru a fi bun la un anumit obiect/ la anumite…

e. pentru a m  preg ti pentru o anumit …

f. pentru a m  distra/amuza

g.  pentru a-i mul umii pe p rin i

h.  pentru a m  face s  m  simt important

Care sunt motivele pentru care înve i ?
( Încercuie te  maxim 3 variante de r spuns).

16%

18%

12%
6%

14%

16%

11%

7%

4. Care sunt motivele pentru care nu înve i?( Încercuie te maxim 3 variante de 
r spuns)

a.      pentru c  trebuie s  m  trezesc foarte
devreme
b.   pentru c  programul/orarul este foarte
înc rcat
c.     pentru c  profesorii cer prea mult/sunt
prea exigen i
d.   pentru c  este plictisitor

e. pentru c  se cere prea mult  informa ie

f.      pentru c  nu reu esc s -mi fac
întotdeauna temele
g.      pentru c  m  obose te prea mult

h .      pentru c  ceea ce înv m este inutil



                                                                             
  

~ 218 ~ 
 

 

8. Ce te-ar ajuta mai mult s  înve i? ( Încercuie te  maxim 3 variante de r spuns) 

 

 

0 50 100 150

a.      informa iile predate s - i fie folositoare

b. atmosfera din timpul orelor de curs

c. recompensa prin laude, aprecieri pozitive,
încuraj ri, premii

           d.  recompensa prin cadouri, bani, alte
avantaje primite

          e. orele s  fie antrenante

f.  p rerea mea s  fie luat  în considerare de
c tre profesori

g.     s  aplic practic ceea ce am înv at

131

96

46

29

33

46

134

9%

32%

33%

26%

g) Exist  o leg tur  puternic  între 
succesul în coal  i succesul în 

via

Deloc
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Mult

Foarte mult
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Series2 1 5 5 6 24 49 55 35 19 9
Series1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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14. Pe o scal  de la 1- 10 apreciaz - i 
nivelul de motiva ie pentru înv are, 
unde 1 este cel mai pu in, 10 este cel 

mai mult.
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Consiliere de grup  „Violen a în mediul colar ”- Februarie 2020, coordonator 
consilier colar  Anton Beatrice Alina  
 
Obiectivele activit ii au fost: consolidarea  con tiin a de sine, a con tiin ei  
fa  de ceilal i din grup  i s - i dezvolte empatia fa  de oameni, 
con tientizarea consecin elor actelor de violen   asupra propriei persoane i 
asupra celorlal i (colegi, cadre didactice, p rin i, prieteni etc.),  analizarea dintr-
o perspectiva multipl   a situa iilor  concrete de manifestare a violen ei copiilor 
în coal  i în familie,   aprecierea  importan a comportamentului propriu corect 
în caz de violen  pentru a reduce riscurile de a deveni victim  sau agresor, 
g sirea de solu ii de prevenire i ameliorare a fenomenului de violen ,  
reducerea incidentele de absenteism i de violen  manifestat în coal . 
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Desf urarea activit ii: 

Ice-breaking:  ’’Dac  a  fi …’’ Fiecare participant prime te câte o fi  pe care este scris  o 
propozi ie de felul urm tor: „Dac  a  fi un automobil, a  fi ...”, „Dac  a  fi un loc geografic, a  
fi ...”, „Dac  a  fi un animal, a  fi ...”, „Dac  a  fi un cântec, a  fi ...”, „Dac  a  fi un obiect, a  fi 
...’’. Când to i au terminat, se strâng fi ele, se amestec  i se împart la întâmplare. Participan ii 
vor încerca s  g seasc  posesorul fi ei, rugându-i s  dea o variant  de r spuns la enun ul din 
fi a lor.  Când sursa a fost g sit , prenumele ei este scris pe fi  i fi a este ag at  pe un 
perete sau pe un panou. 
 
Exerci iul nr.1 ’’Ce este violen a?’’ . Coordonatorul activit ii va oferi fiec rui participant o 
copie a fi ei de lucru ’’ Ce este violen a?’’ Discu ii ulterioare: 

 Cum v-a i sim it în timpul exerci iului? 
 Ce v-a ajutat s  v  concentra i? 
  Este violen a o tr s tur  uman  înn scut  sau dobândit ? 
 Care sunt consecin ele actului de violen ? 

Exerci iul nr.2 ’’Violen a- întâlnit  în via a de zi cu zi’’ . Coordonatorul activit ii va prezenta o 
fi  de lucru în care este detaliat  defini ia violen ei i principalele ei forme. Elevii împ r i i în 
grupe de câte 3 în func ie de culoarea unui cartona  ales , vor avea ca sarcin  de lucru 
stabilirea pentru fiecare situa ie descris  a unui anumit tip de violen . ’’ Discu ii ulterioare:  

 Sarcina  de lucru a fost grea sau u oar ? 
 Cum v-a i sim it când a i lucrat la acest exerci iu? 
 Cât de des apar printre adolescen i asemenea manifest ri? 
 Cum procedeaz  tinerii în asemenea cazuri? 
 Vi s-a întâmplat vreodat   un caz ca cele descrise în tabel? Cum v-a afectat?( fizic, 

emo ional, colar) 
Exerci iul nr. 3:’’ Studiul de caz’’. Elevii împ r i i în grupe de 5 persoane vor avea ca sarcin  de 
lucru analizarea situa iilor de violen  prezentate. Dup  citirea  cazului i luarea unei decizii în 
grup,  elevii vor r spunde la întreb rile de evaluare. 
 Exerci iul nr. 4: ’’Cercul’’ 
Un elev este rugat s  ias  în coridor. Elevii formeaz  un cerc. Elevul care a fost rugat s  ias  
intr  în clas  i trebuie s  p trund  cu orice pre  în cerc. Colegii s i au sarcina s  nu-i permit  s  
intre în cerc.  Apoi, rezultatele sunt discutate în plen. Elevii discut  metodele aplicate de c tre 
elevul din afar  pentru a intra în cerc. De obicei, ei aplic  for a, adic  violen a fizic .  

 ,,Ce tipuri de violen  a i v zut în acest joc? (Fizic  (aplicarea for ei), psihologic  (ar putea 
intra prin amenin are?”)  

 ,,Cum crede i, ce s-ar putea întîmpla, dac  nu am opri jocul?” (Exist  riscul c  agresivitatea 
va cre te, iar elevii se vor certa).  

 ,,Cum crede i, de ce violen a în raport cu anumite persoane se repet ?” (Pentru c  unele 
persoane reac ioneaz  la fel sau nu reac ioneaz  imediat, l sând impresia c  el/ea poate 
fi agresat/ . Un alt motiv este c  ei iart  de fiecare dat .  
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Consiliere de grup „Imaginea de sine în adolescen  ”- Februarie 2021 
 

Obiectivele activit ii au fost: dezvoltarea capacit ii de autoprezentare, 
facilitarea intercunoa terii, cre terea încrederii în sine, realizarea diferen elor 
dintre ideal i real, posibilit i i dorin e din punct de vedere al aspectului fizic, 
stimularea comunic rii verbale i non-verbale, oferirea de feed-backuri 
constructive pentru al i colegi prezen i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Ice- breaking- ’’Cunoa te-te pe tine însu i’’  

Procedur -Fiecare participant  va primi câte o copie a formularului "Cunoa te-te pe  tine -
Harta inimii". Ruga i participan ii s  completeze formularele. Ruga i-i s  se grupeze câte patru 
pentru a discuta cele scrise. Încuraja i-i s  ias  din cercul obi nuit de prieteni i s  stabileasc  noi 
contacte cu al i colegi. L sa i-le foile la îndemân  (eventual lipite pe un perete) pentru a avea 
posibilitatea s  î i împ rt easc  p rerile în continuare. Discu ii ulterioare:  

 Ce a i înv at despre voi în iv ? 
 V-a surprins vreun r spuns de pe vreun formular? 
 A i descoperit ceva nou despre cei din grupul vostru? 
  Pute i face considera ii generale despre cei de aceea i vârst  cu voi numai privind 

formularele celor din grupul vostru? 
 
Exerci iul nr.1  ’’Ce este imaginea de sine?’’ 

Procedur - Coordonatorul activit ii va scrie pe o foaie de flipchart în centru ’’Imagine de sine’’. 
Fiecare participant va avea ca sarcin  de lucru s  scrie pe un post-it cinci cuvinte care au leg tur  cu 
no iunea enumerat  mai sus. Dup  5 minute, se discut  r spunsurile oferite de elevi . R spunsurile 
care apar cu frecven  mai mare vor fi trecute pe foaia mare de flipchart. Discu ii ulterioare: 

 Care sunt componentele imaginii de sine? 
 Care sunt factorii care determin  formarea imaginii de sine? 
 La ce vârst  apare imaginea de sine? 
 Este imaginea de sine mai bun  la b ie i? Sau la fete? 

Exerci iul nr.2  ’’Cum m  v d din punct de vedere fizic’’ 

Procedur - Elevii vor primi urm torul instructaj: Evalueaz -te din punct de vedere fizic pe  
urm toarele dimensiuni, luând în considerare urm toarea scal  1=sunt foarte nemul umit, 
10=sunt extrem de mul umit. La final fiecare participant va face o medie în func ie de cele 5 
dimensiuni evaluate. Discu ii ulterioare:  

 Sunte i mul umit de punctajul pe care l-a i ob inut? 
 Unde a i ob inut cel mai mic punctaj? Dar punctajul cel mai mare? 
 Sunt diferen e mari între voi în m surarea aspectului fizic? 
 Cum v  înfluen eaz  în via  aspectul fizic? 
 Ce ar trebui s  face i pentru a ar ta mai bine din punct de vedere fizic? 
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Exerci iul nr.3 ’’Calit ile mele’’  
Fiecare elev prime te o fi  de lucru în care sunt scrise mai multe calit i .Elevul este rugat s  

aleag  pân  la 10 calit i care sunt definitorii pentru el. Dup  epuizarea timpului 10 minute, elevii 
î i pot prezenta profiul de personalitate creat, precum i enumerarea unor situa ii reale de via  în 
care au fost identificate calit ile respective.  Discu ii ulterioare: 

 Cum vi s-a p rut exerci iul?  
 Ce v-a pl cut cel mai mult la aceast  activitate? 
 De ce crede i c  este important s  ne identific m propriile calit i? 
 Care este idealul vostru de personalitate? Ce calit i a i vrea s  v  dezvolta i? 

Exerci iul nr.4   ’’Cum m  v d colegii’’ 

 Fiecare elev î i va scrie numele în centrul unei coli de hârtie. Foile circul  printre elevi, 
fiecare scriind un enun  pozitiv despre colegul al c rui nume se afl  în centrul paginii. În final, 
colile se vor întoarece de unde au plecat. Fiecare elev î i cite te caracterizarea i poate spune cu 
voce tare p rerea sa despre cum este v zut de colegi. Discu ii ulterioare: 

 Crezi c  este mai bine s  tii ce cred al ii cu adev rat despre tine, decât s  te laude în fa  i 
s  te vorbeasc  de r u în spate? 

 Consideri c  în general colegii au o impresie bun  despre tine? 
 Sunt colegi care te cunosc foarte bine i te v d a a cum e ti? 
 Ce spun colegii despre tine i nu este adev rat? 
 Ai vrea s  schimbi p rerea pe care o are despre tine un anumit coleg? Cum anume? 

 
 Evaluarea activit ii ’’ tirile’’ 
 
  Fiecare elev va primi un post-it . Elevii sunt ruga i s  scrie pe post-it, “ tiri” ca i cum ar fi 
prezentate la televizor, privind activitatea desf urat  în ziua respectiv . Fiecare elev este invitat 
s  –î i  prezinte tirea în fa  celorlal i, folosind limbajul verbal i non-verbal adecvat.  
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Website-uri utile 
 
https://www.anofm.ro Site-ul Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de 
Munc  ofer  informa ii despre pia a muncii, locuri de munc  vacante, 
organizarea târgurilor de locuri de munc  i link-uri c tre Agen iile Jude ene de 
Ocupare a For ei de Munc . 
 
www.cnrop.ise.ro  Centrul Na ional de Resurse pentru Orientare Profesional  
(CNROP-Euroguidance) faciliteaz  accesul la informa ii despre posibilit ile de 
educa ie i formare profesional  la nivel na ional i european. Ofer  informa ii 
despre programe europene ce privesc dezvoltarea carierei i materiale pentru 
profesori în domeniul dezvolt rii carierei. 
 
 https://edu.ro Site-ul Ministerului Educa iei i  Cercet rii  ofer  informa ii 
pentru profesori, elevi i p rin i despre legisla ia în sistemul în înv mânt, 
proiecte de finan are pentru coli, oportunit i de  studiu, formare profesional  
ini ial  i continu  i perfec ionare profesional . 
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http://www.cmbrae.ro/2017  Centrele de Asisten  Psihopedagogic  (CAPP) 
ofer  consiliere i orientare psihopedagogic  pentru elevi, p rin i, consultan  
i cursuri de formare pentru cadrele didactice, programe de formare de 

abilit i, de prevenire a violen ei în coli, coala p rin ilor. 
 
https://ec.europa.eu/eures/public/ro/homepage Re eaua EURES ofer  
informa ii în leg tur  cu posturile vacante din peste 31 de ri europene, 
depunerea CV-urile candida ilor interesa i, condi ii pentru a munci i a studia în 
str in tate.  
 
http://europass. eu  EUROPASS reprezint  o modalitate de a ajuta oamenii s  î i 
fac  aptitudinile i competen ele profesionale u or i clar de în eles în Europa 
(Uniunea European , EFTA/EEA i rile candidate).  Acest site este util pentru 
cei care planific  s  se înscrie într-un program de studii/formare profesional  
sau caut  un loc de munc  în str in tate. 
 
www.go.ise.ro Programul GO cuprinde un Ghid al Ocupa iilor (GO) destinat 
utilizatorilor care au nevoiee asisten  în alegerea ocupa iei i în c utarea unui 
loc de munc . Acest ghid: 
- asigur  informa ii despre aproximativ 700 de ocupa ii în format text i 

imagine; 
- ofer  o varietate de moduri de a alege cea mai potrivit  ocupa ie în func ie 

de interese, aptitudini i alte criterii ; 
- ofer  indica ii i informa ii pentru intrarea i reintrarea cu succes pe pia a 

muncii. 
 

www.infoeuropa.ro Centrul de Informare al Comisiei Europene este o baz  de 
resurse pentru finan ri, programe în domeniul educa iei, materiale cu privire la 
procesul de aderare a României la Uniunea European . 
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Mul umim  

Programului Erasmus+,  

Comisiei Europene i  

Agen iei  Na ionale pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educa iei i 

Form rii Profesionale  

pentru sprijinul acordat în realizarea proiectului  

’’Counselling at schools’’ 

 

 


