
 

 

 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

Consiliere și orientare în mediul școlar (25 CPT) 

CURS ACREDITAT ME 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bihor 

1. CRITERII CURRICULARE  
Tipul de program Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/evoluţie în carieră 
Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori documentariști 
Justificarea ofertei 
(necesitate, utilitate) 

Consilierea şi orientarea școlară reprezintă una din modalităţile esenţiale prin 
care şcoala trebuie şă îşi urmeze scopul primordial: de proces formativ centrat 
pe elev, capabilă să valorizeze tipuri diverse de elevi şi abilităţi, să răspundă 
nevoilor comunităţii şi să infuzeze societatea cu persoane competente pentru 
viaţa privată, profesională şi publică. 
Strategiile educaţionale şi sociale ale României plasează şcoala ca factor de 
dezvoltare a capitalului social în relaţia sa cu comunitatea pe care o 
deserveşte. Una dintre problemele permanente înscrisă printre priorităţile 
şcolii şi societăţii noastre o constituie şi orientarea şcolară şi profesională. 
Actualitatea şi importanţa ei este dată de contribuţia esenţială pe care şcoala 
o poate aduce la soluţionarea şi îmbunătăţirea acesteia. Contribuţia ei nu se 
reduce numai la pregătirea tinerilor pentru a şti cum să ia o decizie conştientă, 
liberă, dar fermă cu privire la devenirea lor şcolară şi profesională, ci şi la 
pregătirea şi asigurarea unei forţe de muncă în stare să acopere cu succes 
toate sectoarele activităţii sociale. Această pregătire trebuie să înceapă de 
timpuriu deoarece structura învăţământului permite elevilor să opteze pentru 
clase speciale pentru elevii cu aptitudini şi performanţe deosebite. Este 
nevoie de depistarea aptitudinilor, de cunoaşterea elevilor, de 
autocunoaştere, de îmbogăţirea strategiilor de lucru. Coordonatele ştiinţifice 
ale orientării şcolare şi profesionale trebuie să aibă în vedere următorii 
factori: copilul, cerinţele social-economice - inclusiv profesiunile şi şcoala. 
Reacţia şcolii ca instituţie de educaţie, formare şi orientare, la mobilitatea 
socială şi economică trebuie să fie de adaptare rapidă a conţinutului, 
structurilor şi funcţiilor sale, de creare a premiselor favorabile pentru elevi 
care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa şi 
rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului sau a hazardului în 
alegerea carierei.  
Şcoala trebuie să facă tot ce îi stă în putinţă pentru valorizarea maximă a 
fiecărui individ prin stimularea intelectuală a elevilor, aptitudinilor, 
atitudinilor şi trăsăturilor de personalitate. 

Durata 100 de ore 
Nr.CPT 25 CPT (OME 4618/11.08.2021) 
Locul de desfășurare CCD Bihor /unități de învățământ acreditate 
Tip de formare Face to Face/online 



 

 

Curriculumul programului  
Competențe vizate • Înțelegerea și utilizarea corectă a conceptelor specifice consilierii 

educaționale și a carierei, precum și a metodelor, tehnicilor și instrumentelor 
utilizate în acest domeniu; 
• Implementarea practică a metodelor și tehnicilor utilizate în procesul de 
autocunoaștere și dezvoltare personală; 
• Identificarea elementelor comunicării eficiente în medii reale și virtuale; 
• Exersarea deprinderilor de utilizare a tehnologiilor informatice și 
comunicaționale, pentru clarificarea traseului educațional și profesional; 
• Exersarea abilităților de utilizare a documentelor de marketing personal și 
Europass, în vederea continuării studiilor sau a inserției pe piața muncii; 
• Analizarea conceptelor de egalitate de șanse și de egalitate de gen, din 
perspectiva planificării carierei. 

Modulele tematice  Modulul I: Consilierea educațională – abordări conceptuale 
Modulul II: Autocunoaștere și dezvoltare personală 
Modulul III: Comunicare și abilități sociale 
Modulul IV: Managementul informațiilor și al învățării 
Modulul V: Planificarea carierei 
Modulul VI: Calitatea stilului de viață 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

•evaluare pe parcurs prin observație directă și fișa de lucru 
•evaluare finală pe bază de portofoliu 

2. RESURSE UMANE  
Formatori formatori CCD Bihor. 
Coordonator CCD Bihor Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor.tel. 0771272189 
3. CRITERII ECONOMICE  
Cost program/activitate/ 
cursant 

Taxă: 420 lei 

Înscriere Completați online Formularul de înscriere 
  

https://forms.gle/aNJh89rWuG8K7pfp7

