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Introducere
Prezentul document cuprinde programele şcolare pentru aria curriculară Consiliere şi orientare,
clasele I – a IV-a şi clasele a V-a – a VIII-a, ofertă educaţională adresată cadrelor didactice din
învăţământul primar, profesorilor diriginţi din învăţământul gimnazial şi consilierilor şcolari.
Această ofertă se caracterizează prin continuitate, accesibilitate graduală şi utilitate practică pentru orele
alocate, prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare, ariei curriculare Consiliere şi orientare.
Noua ofertă educaţională pentru aria curriculară Consiliere şi orientare intenţionează să urmărească în
prezent, simultan, următoarele direcţii:
1. facilitarea accesului la întreaga ofertă de educaţie şi formare profesională;
2. sprijinirea bunei inserţii socio-profesionale viitoare a tinerilor;
3. ameliorarea continuă a procesului de utilizare a resurselor umane de care dispune societatea.
De-a lungul diferitelor niveluri de educaţie, toate disciplinele îşi asumă o parte din responsabilitatea
privind dezvoltarea în plan personal, social şi profesional a elevilor şi pentru dobândirea abilităţilor
necesare succesului şi reuşitei. În cadrul Consilierii şi orientării, preocuparea pentru cele trei aspecte
menţionate mai sus devine centrală, focalizarea pe acestea fiind explicită. În principal, elevii beneficiază,
în cadrul orelor alocate în aria curriculară Consiliere şi orientare, de sprijin pentru conştientizarea
conexiunilor între ceea ce învaţă şi utilitatea abilităţilor şi a cunoştinţelor dobândite, pentru viaţa reală.
Conştientizarea transferului de abilităţi şi de cunoştinţe în activitatea şcolară şi în viaţa reală
sporeşte motivaţia şi interesul elevilor pentru învăţare.
Proiectarea curriculară a fost realizată în consens cu mesajul cheie nr. 5 al Memorandumului∗ privind învăţarea
permanentă, respectiv regândirea consilierii şi orientării. În finalizarea documentului, au fost valorificate
reperele metodologice pentru aria curriculară Consiliere şi orientare**, document orientativ pe baza căruia se
desfăşurau până în prezent activităţile specifice orelor de Consiliere şi orientare şi/ sau de Dirigenţie.
Programele şcolare pentru aria curriculară Consiliere şi orientare particularizează următoarele domenii de
competenţe-cheie stabilite la nivel european***:
• competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice;
• „a învăţa să înveţi”;
• competenţe digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea
informaţiei şi comunicarea electronică);
• competenţe antreprenoriale.
Domeniul Consiliere şi orientare, prin natura sa, impune interesul major pentru dezvoltarea dimensiunilor
atitudinale şi valorice ale personalităţii, în context educaţional – fundament al caracterului viitorului adult.
Astfel, prin Consiliere şi orientare au fost selectate, pentru a fi promovate pe întreg parcursul şcolarităţii,
următoarele valori şi atitudini:
 respect şi încredere în sine şi în ceilalţi;
 recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane;
 receptivitate la emoţiile celorlalţi;
 valorizarea relaţiilor interpersonale;
 valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor;
 adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare;
 motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional;
 responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră;
 interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea cunoaşterii;
 orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în viitor.
∗

“Memorandum privind învăţarea permanentă”, elaborat de Comisia Europeană, Barcelona, 2000.
“Consiliere şi Orientare. Ghid metodologic”, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional pentru
Curriculum, Bucureşti, 2001.
***
Council of the European Union, Commission of the European Communities, “Proposal for a Recommendation of
the European Parliament and of the Council on Key Competences for Lifelong Learning”, Brussels, 10.11.2005,
COM(2005)548 final.
**
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Aria curriculară
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasele I – a IV-a
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Notă de prezentare
Curriculumul de Consiliere şi orientare pentru clasele I – a IV-a este proiectat ţinând cont de vârsta de
debut a şcolarităţii obligatorii (6 ani).
Proiectarea şi organizarea activităţilor specifice domeniului Consiliere şi orientare, la clasele I – a IV-a,
este orientată de:
• nivelul de cunoaştere, dezvoltare şi maturizare personală atins de elevi la finalul nivelului
preşcolar;
• pregătirea elevilor pentru a face faţă cerinţelor şcolare;
• dezvoltarea abilităţilor de a răspunde solicitărilor vieţii sociale în ansamblu.
Prin Consiliere şi orientare, elevii pot primi răspunsuri la întrebări importante pe care şi le pun în această
perioadă a vieţii:
• Cine sunt şi ce calităţi am?
• Cum pot să îmi fac prieteni la şcoală şi acasă?
• De unde pot obţine informaţii sau ajutor?
• Ce trebuie să fac pentru a învăţa mai bine?
• Ce vreau să devin şi ce trebuie să fac pentru a mă simţi împlinit?
Activităţile de Consiliere şi orientare propuse în curriculumul pentru clasele I – a IV-a îi ajută pe elevi să
găsească răspunsurile la aceste întrebări. Conţinuturile sunt flexibile, adaptabile la nevoile elevilor, ale
instituţiei de învăţământ, la nevoile comunităţii şi ale societăţii în ansamblu. Pentru o abordare
pragmatică, cadrul didactic se poate implica în derularea unor proiecte educative şcolare şi extraşcolare
desfăşurate la nivel naţional, regional, local, poate solicita colaborarea unor specialişti: medici, avocaţi,
asistenţi sociali, psihologi, sociologi, poliţişti, pompieri etc.
Parcurgând – sub îndrumarea cadrului didactic – activităţile propuse în curriculumul de Consiliere şi orientare,
elevilor li se creează condiţii pentru a deveni mai motivaţi, mai încrezători în sine, pentru a
dezvolta abilităţi mai eficiente de învăţare, pentru a fi mai pregătiţi pentru nivelurile
educaţionale viitoare, pentru a-şi stabili scopuri realiste, a trăi şi a participa activ la viaţa
şcolară şi socială.
Pe parcursul orelor de Consiliere şi orientare elevii au posibilitatea să exerseze abilităţi de comunicare
eficientă, de relaţionare, de învăţare şi să devină conştienţi de po sibilita tea de tra nsf era re a
a cesto ra în co ntex te sociale dif erite. Elevii dobândesc cunoştinţe şi abilităţi care îi ajută să
devină actori responsabili şi să contribuie la viaţa şcolară, a comunităţii, a familiei, a grupului de prieteni,
să transforme activitatea de învăţare într-un proces permanent, să îşi creeze viitorul – ceea ce presupune
asumarea de roluri responsabile. În fiecare an al nivelului primar, elevii vor dobândi noi abilităţi de
explorare personală, a propriei activităţi şi a vieţii sociale. Vor fi elaborate planuri iniţiale simple, cu
privire la educaţie şi la propria evoluţie, vor fi stabilite obiective de atins, vor fi explorate viitorul şi
resursele personale necesare pentru realizarea planului propus.
Pentru învăţământul primar, structura curriculu mu lui este următoarea:
•
obiective cadru (finalităţi care trebuie atinse la sfârşitul învăţământului primar);
•
obiective de referinţă (derivate din obiectivele cadru şi care sunt specifice fiecărui an de studiu
al învăţământului primar şi al celui gimnazial);
•
exemple de activităţi de învăţare (cu rolul de a sprijini realizarea obiectivelor de referinţă);
•
conţinuturi (elaborate în concordanţă cu necesităţile şi cu specificul nivelului de vârstă, care
cuprind temele prin care vor fi realizate obiectivele de referinţă);
•
sugestii metodologice (exemple de metode şi tehnici propuse pentru abordarea conţinuturilor şi
pentru atingerea obiectivelor, acestea cuprinzând recomandări globale, flexibile, cu rol de sugestii,
cu privire la metodele şi tehnicile de predare-învăţare, specifice învăţământului primar).
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Conţinuturile învăţării, prevăzute în programele şcolare pentru aria curriculară Consiliere şi orientare,
sunt structurate pe mo dule tema tice care particularizează fiecare dintre obiectivele cadru, pentru
fiecare an de studiu al învăţământului primar şi al celui gimnazial, astfel:
Obiective cadru
Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive
faţă de sine



Module tematice
Autocunoaştere şi dezvoltare
personală

Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate



Comunicare şi abilităţi sociale

Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de
învăţare



Managementul informaţiilor şi al
învăţării

Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei



Planificarea carierei

Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de
calitate



Calitatea stilului de viaţă

Respectând bugetul de timp (0-1 ore/ săptămână) alocat prin planurile-cadru de învăţământ1 ariei curriculare
Consiliere şi orientare, cadrele didactice pot opta pentru utilizarea acestui curriculum după cum urmează:
• Introducerea opţionalului Consiliere şi orientare în fiecare dintre cei 4 ani şcolari. Aceasta
este opţiunea recomandată, datorită următoarelor considerente:
 necesitatea dezvoltării personale, sociale şi a planificării aspectelor care ţin de viitorul
parcurs şcolar şi de viitoarea carieră a elevului;
 curriculumul are o structură coerentă, între obiectivele de referinţă şi conţinuturile
învăţării prevăzute pentru fiecare an de studiu existând continuitate;
 curriculumul este construit pe principiul învăţării în spirală, în fiecare an consolidându-se
aspectele acumulate anterior, adăugându-se şi aspecte noi, specifice pentru fiecare nivel
de vârstă.
• Introducerea opţionalului Consiliere şi orientare numai în anumiţi ani ai nivelului primar,
în funcţie de nevoile şi specificul clasei de elevi. Aceasta este o opţiune posibilă, datorită
următoarelor considerente:
 prin organizarea modulară a conţinuturilor învăţării şi prin asocierea explicită a acestora
cu obiectivele cadru, curriculumul de Consiliere şi orientare pentru învăţământul primar
permite selectarea şi aplicarea autonomă a ofertei doar pentru anumiţi ani de studiu;
 datorită construirii curriculumului pe principiul învăţării în spirală, conţinuturile anilor de
studiu precedenţi se reiau în fiecare modul, la nivelul de înţelegere şi de dificultate
specific vârstei elevilor.

1

Ordin nr. 4686/ 05.08.2003 privind aprobarea Planului cadru de învăţământ şi a programelor şcolare pentru clasele I şi a II-a, în
condiţiile începerii învăţământului obligatoriu la vârsta de 6 ani şi Ordin nr. 5198/ 01.11.2004 privind aprobarea Planurilor-cadru
de învăţământ pentru clasele a III-a – a IV-a şi a programelor şcolare pentru clasa a IV-a.
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Obiective cadru

1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine
2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate
3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare
4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei
5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate
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Clasa I
Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare
1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine

1.1

1.2

Obiective de referinţă
La sfârşitul clasei I elevii vor fi capabili:
să dea exemple de caracteristici
personale elementare

Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:
- jocuri de autocunoaştere pe bază de imagini, desene;
- completarea unor fişe de lucru pentru identificarea
caracteristicilor personale elementare;

să prezinte asemănări şi deosebiri
dintre el/ ea şi ceilalţi/ celelalte

-

exerciţii pentru identificarea asemănărilor şi a
deosebirilor, prin comparare cu ceilalţi/ celelalte, şi cu
personajele din poveşti şi din desene animate.

2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate

2.1

2.2

Obiective de referinţă
La sfârşitul clasei I elevii vor fi capabili:
să recunoască emoţii de bază apărute
în situaţii variate

Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de recunoaştere şi de comunicare a emoţiilor de
bază apărute în situaţii variate;
- observarea şi discutarea felului în care se exprimă
emoţiile în situaţii variate, reale şi imaginare (la
personaje din literatură şi din desene animate, la colegi
sau membri ai familiei etc.);
- jocuri în perechi de mimare şi de recunoaştere a
emoţiilor celorlalţi;

să exerseze comportamente de
cooperare în grup

-

activităţi pe grupe, jocuri de echipă în care sunt create
situaţii de cooperare/ ne-cooperare, ulterior fiind
analizate şi comparate.

3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare

3.1

3.2

Obiective de referinţă
La sfârşitul clasei I elevii vor fi capabili:
să se familiarizeze cu situaţiile noi de
învăţare, specifice activităţii şcolare

Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:
- discuţii de grup despre specificul activităţii de la
grădiniţă (jocul şi activităţile de pregătire pentru şcoală)
şi specificul activităţii şcolare (învăţarea şi informarea);
- exerciţii joc pentru desprinderea caracteristicilor simple
ale învăţării şi informării;

să identifice dificultăţile proprii de
învăţare

-

joc de rol despre cum se învaţă, cum se rezolvă temele etc.

4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei

4.1

4.2

Obiective de referinţă
La sfârşitul clasei I elevii vor fi capabili:
să identifice hobby-uri, jocuri şi
activităţi preferate

Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:
- discuţii în grupuri mici despre jocurile şi activităţile
preferate;
- exerciţii art-creative pentru ilustrarea hobby-ului personal;

să explice de ce preferă o anumită
activitate

-
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5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate

5.1

Obiective de referinţă
La sfârşitul clasei I elevii vor fi capabili:
să dea exemple de comportamente
care oferă siguranţă personală, în
viaţa curentă şi în situaţii de risc

Exemple de activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:
- discuţii în grupuri mici: care sunt situaţiile periculoase/
de risc pentru siguranţa personală;
- exerciţii de grup, de identificare a surselor de ajutor în
caz de inundaţii, cutremur, incendii etc.;
- discuţii pe teme ca: „persoanele care îmi oferă ajutor”,
„drumul meu spre şcoală” etc.;
- realizare de colaje şi postere pe tema siguranţei
personale;
- proiect de grup: comportamentele de siguranţă în caz de
inundaţii, cutremur, incendii etc.

Conţinuturile învăţării
1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală
1.1 Autocunoaştere
•
Cunoaşterea de sine: Cine sunt eu? Date de identificare a propriei persoane: nume şi prenume,
aspecte legate de înfăţişarea fizică, data şi locul naşterii, adresa, numele părinţilor, membrii
familiei, locuri favorite, animale, emisiuni, mâncăruri preferate etc.
•
Unicitatea persoanei: diferenţe individuale – de ce sunt oamenii unici?
2. Comunicare şi abilităţi sociale
2.1 Managementul emoţiilor
•
Exprimarea emoţiilor de bază. Înţelegerea şi respectarea emoţiilor celorlalţi
2.2 Abilităţi sociale
•
Comportamente de cooperare in grup. Relaţiile cu colegii care au nevoie de sprijin
3. Managementul informaţiilor şi al învăţării
3.1 Managementul informaţiilor
• Tipuri de informaţii (după suportul comunicării): scrisă, orală, electronică
3.2 Învăţare eficientă
• Activităţi specifice desfăşurate la grădiniţă/ activităţi obligatorii la nivelul învăţământului primar –
asemănări şi deosebiri
• Tipuri de activităţi (învăţare, joc, relaxare)
• Modalităţi de învăţare
• Dificultăţi în rezolvarea temelor
4. Planificarea carierei
4.1 Explorarea propriilor interese
•
Jocuri şi activităţi preferate acasă, la şcoală, în comunitate
•
Motivaţia personală în alegerea anumitor activităţi proprii
5. Calitatea stilului de viaţă
5.1 Calitatea vieţii personale
•
Sursele potenţiale de risc acasă, în şcoală sau în comunitate. Comportamente de siguranţă în
situaţii de risc sau criză, semne şi reguli de circulaţie
•
Persoanele şi sursele de ajutor acasă, la şcoală şi în comunitate, în viaţa curentă şi în diverse
situaţii de criză sau de risc (ex. inundaţii, cutremur, incendii, accidente rutiere etc.)
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Clasa a II-a
Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare
1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine

1.1

1.2

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a II-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să recunoască asemănările şi
- completarea unor propoziţii de tipul „Eu sunt…”;
deosebirile dintre oameni
- jocuri de autocunoaştere, exerciţii de prezentare
personală;
- jocuri de rol, pe baza scenariilor din poveştile cunoscute,
pentru analiza punctelor tari ale personajelor;
- realizarea unor desene, colaje, postere, scenete de teatru
despre asemănările şi deosebirile dintre oameni;
să enumere drepturi şi responsabilităţi
la şcoală, acasă, în comunitate

-

exerciţii de stabilire a regulilor clasei, afişarea acestora,
contracte între elevi – cadre didactice – părinţi.

2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate

2.1

2.2

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a II-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să exerseze exprimarea
- completarea unor propoziţii de tipul „atunci când …, mă
autocontrolului
simt…”, „atunci când tu te simţi….., eu….”;
- scenarii situaţionale, jocuri de rol pentru examinarea
unor răspunsuri emoţionale la situaţii concrete de viaţă;
să descrie caracteristicile relaţiei de
prietenie

-

desene, colaje cu tema: „Prietenul/ prietena mea”;
discuţii de grup asupra modalităţilor de a-ţi face prieteni şi
de a-i menţine.

3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare

3.1

3.2

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a II-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să identifice tehnici simple de
- comentarea unor texte simple şi imagini cu privire la
învăţare
sursele de informare;
- vizite de familiarizare cu diferite surse de informare
existente în şcoală (ex: biblioteca şcolii, cabinetul de
consiliere);
să identifice soluţii pentru depăşirea
dificultăţilor proprii de învăţare

-
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4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei

4.1

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a II-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să formuleze exemple de utilizare a
- fişe de observaţie: situaţii desprinse din poveşti, din
achiziţiilor învăţării în viaţa cotidiană
filme pentru copii în care personajele utilizează calcule
aritmetice sau scris-cititul;
- discuţii de grup cu privire la situaţii din viaţa cotidiană în
care sunt utilizate achiziţii dobândite la şcoală;
- discuţii, dezbateri cu membrii comunităţii cu privire la
utilizarea, în activitatea personală, a achiziţiilor învăţării
dobândite la şcoală;
- descrierea activităţii profesionale a părinţilor.

5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate

5.1

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a II-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să dea exemple de comportamente
- exerciţii de grup: exemple de comportamente sănătoase
sănătoase şi comportamente de risc
şi de risc pe stradă, la şcoală, la joacă etc.;
- proiect individual: promovarea unui comportament sănătos;
- realizare de postere sau afişe care să reflecte consecinţele
unei decizii sau ale unui comportament.

Conţinuturile învăţării
1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală
1.1 Autocunoaştere
• Unicitatea persoanei: diferenţe individuale – acceptarea şi respectarea diferenţelor individuale
• Drepturi şi responsabilităţi – Respectarea regulilor, asumarea consecinţelor nerespectării acestora
2. Comunicare şi abilităţi sociale
2.1 Managementul emoţiilor: Ce este autocontrolul? Cum îl manifestăm acasă, la şcoală, la joacă?
2.2 Abilităţi sociale: Cum se dezvoltă relaţia de prietenie? Modalităţi de a-ţi face prieteni şi de a-i menţine
3. Managementul informaţiilor şi al învăţării
3.1 Managementul informaţiilor
• Surse de informare pentru activitatea şcolară: biblioteci, librării, muzee, centre de informare pe
diferite tematici, cabinete de consiliere, persoane-resursă, mass-media, Internet – diferenţe între
sursele de informare
3.2. Învăţare eficientă
• Cum învăţăm? Învăţarea în accepţie largă – modalităţi generale de învăţare a unor comportamente
la şcoală sau în societate: imitaţia, exemplul celorlalţi, repetiţia, încercare şi eroare
• Soluţionarea dificultăţilor de învăţare
4. Planificarea carierei
4.1 Explorarea rolului achiziţiilor învăţării
•
Cunoştinţele dobândite în şcoală şi importanţa acestora pentru viaţă
5. Calitatea stilului de viaţă
5.1 Calitatea vieţii personale
• Reacţii la situaţii de risc sau de criză. Cum reacţionăm într-o situaţie de criză (ex: incendii,
accidente, inundaţii, cutremure etc.) şi la cine apelăm pentru ajutor (de ex. învăţător, familie,
poliţist, medic, pompier etc.)?
• Modalităţi de promovare a unui comportament sănătos. Exemple de comportamente, diferenţa
dintre un comportament sănătos şi comportamente de risc. Reguli de igienă. Comportamente
adecvate în situaţii de criză sau risc
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Clasa a III-a
Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare
1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine
Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
1.1 să observe reacţiile celorlalţi faţă de
- discuţii şi studii de caz despre: nevoile diferite ale
propria persoană şi caracteristicile
fiecăruia, despre cum sunt văzuţi de părinţi, de colegi, de
spaţiului personal
bunici, de învăţătoare etc.;
- poveşti, povestiri, discuţii pe tema respectării spaţiului
personal şi a nevoii de intimitate;
1.2 să observe asemănări şi diferenţe între
copii de naţionalităţi, religii, medii de
provenienţă şi etnii diferite

-

discutarea unei poveşti, secvenţe de film despre
diversitate naţională, culturală şi etnică;
expoziţii de desene, evenimente organizate împreună cu
copiii de diferite naţionalităţi, culturi, etnii.

2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate
Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
2.1 să exerseze abilităţile de ascultare
- exerciţii în perechi pentru exersarea elementelor simple
activă
de ascultare activă;
2.2 să observe specificul rolurilor
membrilor unei familii

-

joc de rol, evenimente cotidiene, secvenţe de film pentru
observarea manifestării rolurilor în diferite familii.

3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare
Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
3.1 să selecteze diferite tipuri de
- crearea unei „mini-baze de date” cu diferite tipuri de
informaţii necesare în activitatea de
informaţii necesare unor discipline de studiu;
învăţare
3.2 să exerseze abilităţi de planificare a
învăţării

-

fişe de lucru: implicarea părinţilor în elaborarea unui orar
al unei zile obişnuite din viaţa copilului;
discuţii de grup cu privire la ponderea activităţilor de
învăţare şi cele de timp liber în orarul zilnic;
conversaţia cu privire la importanţa planificării învăţării.

4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei
Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
4.1 să exemplifice jocuri, activităţi în care - discuţii de grup, pornind de la situaţii reale sau de la
se lucrează individual sau în echipă
texte adecvate (povestire, fabulă, articol de presă etc.),
pentru evidenţierea efectelor activităţilor individuale şi în
echipă;
- discuţii cu părinţii şi membrii ai comunităţii despre
lucrul individual şi cel în echipă;
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Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
4.2 să descrie în cuvinte simple
- colectarea de informaţii despre activitatea preferată –din
activitatea preferată utilizând termeni
ziare, reviste, povestiri – cu sublinierea termenilor
specifici
specifici unei activităţi;
- realizarea unor postere, desene, colaje cu tema:
„Activitatea mea preferată”;
- alcătuirea unui mic dicţionar cu termeni specifici unei
activităţi.
5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate
Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
5.1 să identifice situaţii care solicită
- exerciţii de descriere a unor situaţii care solicită luarea
luarea unor decizii
unor decizii (de ex.: situaţii din şcoală şi de pe stradă în
care se manifestă comportamente violente);
- exerciţii de luare de decizii în situaţii de risc sau criză
(incendii, inundaţii, cutremure, accidente rutiere etc.);
5.2 să dea exemple de alternative de
soluţionare a unei probleme

-

exerciţii individuale şi de grup de identificare a
alternativelor de soluţionare a unei probleme;
consultarea.

Conţinuturile învăţării
1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală
1.1 Autocunoaştere
• Spaţiul personal, nevoia de intimitate – relaţia acestora cu imaginea de sine
• Diversitatea culturală şi etnică. De ce sunt oamenii diferiţi? Solidaritatea cu ceilalţi
2. Comunicare şi abilităţi sociale
2.1 Comunicare
• Comunicarea: vorbire, ascultare, comportamente non-verbale. Cum să fiu un bun ascultător
(privire, mimică, gesturi, postură corporală, atitudinea pozitivă faţă de vorbitor)
2.2 Familia
• Roluri în cadrul familiei. Relaţia cu părinţii
3. Managementul informaţiilor şi al învăţării
3.1 Managementul informaţiilor
• Criterii de selectare a informaţiilor
3.2 Învăţare eficientă
• Planificarea învăţării: obiective săptămânale, orarul unei zile, planul de lucru, stabilirea termenelor
4. Planificarea carierei
4.1 Explorarea activităţilor preferate
• Activităţi individuale şi de echipă – avantaje şi dezavantaje
• Termeni specifici unei activităţi
5. Calitatea stilului de viaţă
5.1 Calitatea vieţii personale:
• Situaţii relevante pentru copii, care solicită luarea unor decizii (de ex.: situaţii din şcoală sau de
pe stradă în care se manifestă comportamente violente şi accidente determinate de acestea)
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Clasa a IV-a
Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare
1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine
Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a IV-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
1.1 să identifice propriile interese şi
- chestionare de interese şi abilităţi; discuţii pe baza
abilităţi şcolare şi extraşcolare
rezultatelor;
1.2 să identifice caracteristici ale propriei
personalităţi cu rol de adaptare la
solicitările învăţământului gimnazial

-

jocuri de rol, scenete;
vizite, interviuri cu elevi, profesori, diriginţi din gimnaziu.

2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate
Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a IV-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
2.1 să identifice diferite roluri grup
- exersarea unor sarcini de grup în care se stabilesc roluri,
reguli;
2.2 să explice factorii care influenţează
- jocuri de rol cu secvenţe/ dialoguri din poveşti despre
relaţiile dintre membrii familiei
relaţiile din familie;
- colaje despre comunicarea între copii şi părinţi.
3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare
Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a IV-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
3.1 să identifice condiţiile optime pentru
- discuţii de grup privind condiţiile optime de învăţare,
învăţarea eficientă
exemplificare prin situaţii personale;
- colaje, postere, desene pentru evidenţierea condiţiilor
optime de învăţare;
- realizarea unor sarcini de lucru variate folosind TIC (în
laboratorul de informatică sau pe calculatorul personal
de acasă).
4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei
Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a IV-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
4.1 să exerseze abilităţi de stabilire a
- exerciţii-joc şi exerciţii metaforice de stabilire a
priorităţilor şi obiectivelor simple, de
priorităţilor şi obiectivelor de scurtă durată (pentru clasa
scurtă durată
a V-a);
- jurnalul personal: impresiile notate în timpul orelor de
Consiliere şi orientare (clasele I – a IV-a).
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5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate
Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a IV-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
5.1 să identifice argumente pentru decizii - exerciţii de formulare de argumente pentru a susţine o
luate în situaţii specifice
decizie (indicată de învăţător, medic, poliţist, pompier etc.);
5.2 să identifice implicaţii ale
- exerciţii individuale şi de grup vizând identificarea
alternativelor de soluţionare a unei
implicaţiilor alternativelor de soluţionare a unei
probleme
probleme (de ex.: manifestarea comportamentelor
violente).

Conţinuturile învăţării
1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală
1.1 Autocunoaştere
• Interese şi abilităţi personale: caracteristici individuale
1.2 Schimbare, creştere, dezvoltare
• Pregătirea pentru schimbare şi pentru clasa a V-a
2. Comunicare şi abilităţi sociale
2.1 Abilităţi sociale
• Roluri în grup
2.2 Familia
• Relaţiile dintre membrii familiei. Valorile şi practicile transmise de familie – aspectele critice
care să fie discutate cu părinţii (legate de creştere, relaţiile cu colegii şi profesorii)
3. Managementul informaţiilor şi al învăţării
3.1 Învăţare eficientă
• Învăţarea (în sens restrâns) – condiţiile optime pentru învăţarea eficientă
• Deprinderi de studiu eficient: organizarea conţinuturilor de învăţare, dozarea efortului şi a
perioadelor de relaxare/ odihnă
• Disciplina învăţării: implicare, perseverenţă, responsabilitate, asumarea sarcinilor de lucru
• Condiţii interne şi externe: mediul de învăţare (spaţiu, ambient), starea personală de sănătate
• Mijloace eficiente de învăţare: TIC
4. Planificarea carierei
4.1 Explorarea priorităţilor
• Priorităţi şi obiective privind propria activitate (jurnalul personal, liste de activităţi zilnice,
săptămânale)
5. Calitatea stilului de viaţă
5.1 Calitatea vieţii personale
• Argumente care însoţesc deciziile de a acţiona în situaţii dificile (de ex. accidente în mijloace de
transport, în excursii şi drumeţii etc.)
• Alternative de rezolvare a problemelor; implicaţii
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Sugestii metodologice
Unul dintre obiectivele curriculumului de Consiliere şi orientare este stimularea abilităţilor de învăţare
permanentă, în scopul dezvoltării personale şi al integrării socio-profesionale viitoare, de succes. Elevii
experimentează practic, în cadrul orelor de Consiliere şi orientare, diferite tehnici de învăţare, de
relaţionare, de comunicare eficientă, abilităţi de explorare a resurselor personale şi a domeniilor de
activitate, apoi aplică ceea ce au asimilat în clasă, în situaţii de viaţă diverse, şi îşi evaluează propriul
progres. Învaţă astfel să îşi asume responsabilitatea propriei învăţări.
Procesul didactic se focalizează atât pe asimilarea de cunoştinţe şi abilităţi specifice disciplinei, cât şi pe
dezvoltarea atitudinilor şi a mecanismelor învăţării personalizate, conştiente şi eficiente, pe care elevii să
le aplice şi în diferite contexte de viaţă, nu doar în cadrul şcolii.
Activităţile didactice specifice ariei curriculare Consiliere şi orientare sunt orientate de principiile
învăţării active, centrate pe elev. În acest scop, metodele recomandate pentru orele de Consiliere şi
orientare sunt cele activ-participative. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, în perechi sau în
echipă, prin activităţi independente sau asistate, precum:
• jocul de rol, simularea,
• metode art-creative,
• exerciţiul,
• conversaţia, discuţia, dezbaterea.
Mo dalită ţi de ev a lua re
În cadrul orelor de Consiliere şi orientare NU se utilizează calificativele. Evaluarea va urmări progresul
personal în ceea ce priveşte integrarea şcolară şi socială, atitudinile faţă de lumea înconjurătoare şi faţă de
propria persoană, interesele privind diferite activităţi şi obţinerea succesului în propria activitate.
Recomandăm utilizarea următoarelor metode de evaluare:
1. exprimarea ideilor şi a opiniilor personale prin: postere, desene, colaje;
• proiectul individual şi de grup;
2. exprimarea ideilor şi a trăirilor personale prin poster, desen, colaj;
• realizarea de portofolii;
• activităţile practice;
• administrarea de fişe individuale de (auto)evaluare.
Elementul inovativ central al curriculumului actual îl reprezintă deschiderea spre co munita te,
conţinuturile învăţării prevăzute incluzând aspecte legate de: implicare comunitară şi voluntariat, domenii
de activitate, elaborare de proiecte individuale şi de grup, cu relevanţă socială. Activităţile propuse
reprezintă căi de asumare de către elevi, încă de la nivelul primar, a rolului de cetăţean activ şi
responsabil, informat şi pregătit pentru a participa la configurarea propriului traseu de formare.
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Aria curriculară
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Clasele a V-a – a VIII-a
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Notă de prezentare
Oferta educaţională de Consiliere ş i o rienta re pentru clasele a V-a – a VIII-a se adresează profesorilor
diriginţi din învăţământul gimnazial şi consilierilor şcolari.
Conform planului-cadru de învăţământ aprobat prin OMEdC 3638/11.04.2001, în învăţământul
gimnazial, ariei curriculare Consiliere şi orientare i se alocă 1 oră/ săptămână în trunchiul comun.
Prezentul curriculum de Co nsiliere şi o rien ta re dezvoltă problematica abordată la nivelul claselor I
– a IV-a, asigurând astfel continuitatea în plan vertical. În situaţia în care Consilierea şi orientarea nu a
făcut parte dintre disciplinele studiate de către elevi sau a fost studiată doar în anumite clase, se impune
familiarizarea cadrelor didactice cu oferta curriculară pentru învăţământul primar, astfel încât să fie
posibilă realizarea obiectivelor de referinţă prevăzute pentru fiecare dintre anii de studiu din învăţământul
gimnazial.
Specificul curriculumului de Co nsiliere şi orien tare pentru învăţământul gimnazial rezidă în:
- abordarea cu prioritate a problematicii referitoare la carieră, în condiţiile în care, la finalul acestui
ciclu de învăţământ, elevul îşi va exprima opţiunea pentru următorul nivel de şcolarizare, în
termeni de filieră, profil şi specializare;
- contribuţia majoră a acestei discipline la autocunoaşterea elevilor – condiţie fundamentală pentru
orientarea şcolară optimă a acestora.
Pentru învăţământul gimnazial, struct ura curriculumu lui este următoarea:
•
obiective cadru (finalităţi care trebuie atinse la sfârşitul învăţământului gimnazial);
•
obiective de referinţă (derivate din obiectivele cadru şi care sunt specifice fiecărui an de studiu
al învăţământului gimnazial);
•
exemple de activităţi de învăţare (cu rolul de a sprijini realizarea obiectivelor de referinţă);
•
conţinuturi (elaborate în concordanţă cu necesităţile şi cu specificul nivelului de vârstă, care
cuprind temele prin care vor fi realizate obiectivele de referinţă);
•
sugestii metodologice (exemple de metode şi tehnici propuse pentru abordarea conţinuturilor şi
pentru atingerea obiectivelor, acestea cuprinzând recomandări globale, flexibile, cu rol de sugestii,
cu privire la metodele şi tehnicile de predare-învăţare, specifice învăţământului gimnazial).
Conţinuturile învăţării prevăzute în prezenta programă şcolară sunt structurate pe mo dule tema tice
care particularizează fiecare dintre obiectivele cadru, pentru fiecare an de studiu al învăţământului
gimnazial, astfel:
Obiective cadru
Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive
faţă de sine



Module tematice
Autocunoaştere şi dezvoltare
personală

Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate



Comunicare şi abilităţi sociale

Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de
învăţare



Managementul informaţiilor şi al
învăţării

Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei



Planificarea carierei

Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de
calitate



Calitatea stilului de viaţă

Conţinuturile sunt flexibile, adaptabile la nevoile elevilor, ale instituţiei de învăţământ, la nevoile
comunităţii şi ale societăţii în ansamblu. Pentru o abordare pragmatică, cadrul didactic poate solicita
colaborarea unor specialişti: medici, avocaţi, asistenţi sociali, psihologi, sociologi, poliţişti, pompieri etc.,
se poate implica în derularea unor proiecte educative şcolare şi extraşcolare desfăşurate la nivel naţional,
regional, local.
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Obiective cadru

1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine
2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate
3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare
4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei
5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate
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Clasa a V-a
Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare
1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine

1.1

1.2

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să identifice situaţii în care se
- activităţi dirijate şi semidirijate pentru cunoaşterea de
manifestă stima de sine
sine şi pentru inter-cunoaştere;
- scurte povestiri, întâmplări neobişnuite pentru
evidenţierea stimei de sine a unor persoane sau personaje;
- lucru în echipă: ce este stima de sine (ce spun experţii,
definiţii personale, catrene, ghicitori, refrene);
să exemplifice caracteristici specifice
preadolescenţei

-

benzi desenate, colaje cu tema: „Eu copil, eu acum”.

2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate

2.1

2.2

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să exerseze exprimarea adecvată a
- lucru pe grupe: exprimarea verbală/ non-verbală a
emoţiilor
factorilor care facilitează sau blochează exprimarea
gândurilor/ emoţiilor;
- realizarea unui inventar de situaţii care implică manifestări
emoţionale: câştigarea sau pierderea unei competiţii,
pierderea unui prieten, schimbările din familie;
să exerseze comportamente de
cooperare în grup

-

-

discuţii prin care se arată respect şi grijă pentru ceilalţi,
în care se valorifică: benzi desenate, texte literare,
fragmente din filme, ilustraţii etc.;
realizarea de scenarii de cooperare/ necooperare în grup.

3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare

3.1

3.2

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să acceseze diferite surse de
- activităţi de explorare a surselor de informaţii;
informaţii cu rol în adaptarea şcolară
- exerciţii de identificare a unor materiale despre
activitatea şcolară: pliante, broşuri, vizionare de casete;
să analizeze factorii favorizanţi ai
învăţării eficiente

-

realizarea de planuri personalizate de învăţare pentru
diferite discipline;
realizarea de fişe de lucru, postere, eseuri cu tema:
„Regulile învăţării”, „Cum învăţăm”, „Motivaţia învăţării”.

4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei

4.1

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să prezinte sarcinile şi
- fişe de lucru: conceperea de către elevi a unor seturi de
responsabilităţile asumate în
întrebări (chestionar) referitoare la activitatea preferată;
activitatea preferată
- vizite în diverse instituţii pentru familiarizarea cu
diferite mediii de lucru;
- prezentarea în faţa clasei/ joc de rol cu privire la
sarcinile şi responsabilităţile în activitatea preferată;

Consiliere şi orientare, clasele a V-a – a VIII-a

20

4.2

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să identifice schimbări ale diferitelor - vizionarea de casete video cu ilustrarea evoluţiei în
activităţi umane, apărute în timp
timp a activităţilor umane;
- activităţi dirijate de explorare a site-ului www.go.ise.ro;
- discuţii de grup cu membri ai comunităţii, cu privire la
evoluţia activităţilor umane într-o anumită regiune.

5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate

5.1

5.2

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să analizeze rolul grupului în
- discuţii de grup pe tema rolului grupului în formularea
formularea şi în realizarea opţiunilor
şi în realizarea opţiunilor personale;
- realizarea de proiecte individuale şi de jocuri de rol pe
personale
teme cum ar fi: „Cum ne influenţează grupul, în raport
cu interesele proprii?”, „Respectarea regulilor de
circulaţie şi siguranţa personală” etc.;
să identifice alternativa optimă de
soluţionare a unei probleme personale,
pornind de la resursele şi interesele
proprii

Consiliere şi orientare, clasele a V-a – a VIII-a
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exerciţii individuale şi de grup de selectare a
alternativelor de soluţionare a unei probleme personale.
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Conţinuturile învăţării
1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală
1.1 Autocunoaştere
• Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă. Atitudinea pozitivă faţă de
propria persoană
1.2 Schimbare, creştere, dezvoltare
Caracteristicile preadolescenţei: schimbările fizice, dezvoltarea personalităţii, relaţiile cu colegii,
aşteptări
2. Comunicare şi abilităţi sociale
2.1 Managementul emoţiilor
• Relaţia dintre evenimente, gânduri şi emoţiile generate. Cum facem faţă emoţional situaţiilor
dificile?
2.2. Abilităţi sociale
• Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. Avantajele
cooperării în grup. Solidaritate
3. Managementul informaţiilor şi al învăţării
3.1 Managementul informaţiilor
Modalităţi de identificare a informaţiilor. Rolul informaţiilor în procesul de cunoaştere, învăţare,
acomodare
3.2 Învăţare eficientă
Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente
4. Planificarea carierei
4.1 Explorarea carierei
• Caracteristicile unei activităţi – sarcini, responsabilităţi, mediu de lucru, echipamente, orar
• Evoluţia ocupaţiilor
5. Calitatea stilului de viaţă
5.1 Calitatea relaţiilor sociale
• Apartenenţa la grup. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.
5.2 Calitatea vieţii personale
• Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă, respectarea regulilor de circulaţie, a normelor
de prevenire a incendiilor, a normelor de prim-ajutor etc.)

Consiliere şi orientare, clasele a V-a – a VIII-a

22

Clasa a VI-a
Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare
1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine

1.1

1.2

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VI-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să exerseze prezentarea
- joc de rol pe teme ca: „Ce îmi place (admir) în legătură
caracteristicilor pozitive despre sine
cu mine/ Ce nu îmi place în legătură cu mine”;
- discuţii în grup despre etichetări şi despre consecinţele
acestora;
să observe schimbări asociate
diferitelor vârste

- culegere de informaţii şi discuţii în grup despre
schimbările specifice pubertăţii;
- vizionarea unor filme care abordează tema trecerii de la
o etapă de vârstă la alta.

2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate

2.1

2.2

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VI-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să aplice tehnici de autocontrol
- imaginarea şi discutarea unor situaţii care necesită
autocontrol;
- exerciţii de autocontrol;
să identifice dezavantaje ale
manifestării comportamentului
agresiv

-

discuţii în grup, pe baza experienţei personale, despre
dezavantajele/ avantajele comportamentului agresiv /
neagresiv.

3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare

3.1

3.2

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VI-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să exerseze deprinderi de selectare a
- activităţi de selectare a informaţiilor în raport cu
informaţiilor relevante pentru
diferite sarcini de învăţare;
- analiza unor materiale folosite în învăţare: pliante, broşuri;
învăţarea eficientă
să identifice caracteristici ale învăţării
proprii

-

fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la
propria activitate de învăţare.

4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei

4.1

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VI-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să utilizeze în contexte adecvate
- discuţii cu privire la conţinuturile termenilor muncă,
termenii de muncă, ocupaţie şi
ocupaţie, carieră;
carieră
- utilizarea dicţionarelor (bibliotecă, Internet) pentru
găsirea explicaţiilor cu privire la definirea termenilor de
muncă, ocupaţie, carieră;
- activităţi dirijate de explorare a site-ului www.go.ise.ro.

Consiliere şi orientare, clasele a V-a – a VIII-a
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5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate

5.1

5.2

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VI-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să identifice rolul normelor în viaţa
- joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor
grupurilor de apartenenţă
norme;
- exersarea comportamentelor de grup, în conformitate
cu anumite norme;
să exerseze abilităţi de luare a
deciziilor, în contexte variate

-

exerciţii de luare de decizii în situaţii variate, relevante
pentru activitatea proprie
exerciţii de luare de decizii în situaţii de risc sau criză
(incendii, inundaţii, cutremure, accidente rutiere etc.).

Conţinuturile învăţării
1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală
1.1 Autocunoaştere:
Stima de sine. Etichetările. Cum poate fi îmbunătăţită stima de sine.
1.2 Schimbare, creştere, dezvoltare:
copilărie, pubertate, adolescenţă, tinereţe, maturitate, bătrâneţe – caracteristici generale, observabile.
2. Comunicare şi abilităţi sociale
2.1 Managementul emoţiilor:
importanţa autocontrolului. Tehnici de autocontrol.
2.2 Comunicarea:
• comportament agresiv – neagresiv.
3. Managementul informaţiilor şi al învăţării
3.1 Managementul informaţiilor:
• Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje şi limite.
3.2 Învăţare eficientă:
• Activitatea de învăţare; Caracteristici ale învăţării eficiente.
4. Planificarea carierei
4.1 Explorarea carierei:
• Muncă, ocupaţie, carieră: caracteristici.
5. Calitatea stilului de viaţă
5.1 Calitatea vieţii personale:
• Situaţii de decizie. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc (ex. relaţii abuzive, de
exploatare) şi/sau de criză (accidente, catastrofe naturale etc.).
• Raportarea la normă.

Consiliere şi orientare, clasele a V-a – a VIII-a
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Clasa a VII-a
Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare
1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine

1.1

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VII-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să dovedească încredere în sine, în
- compuneri pe tema încrederii în sine şi a reuşitei;
diferite situaţii
- analiza unor personaje celebre, din diferite domenii,
prin prisma încrederii în sine;
- interviuri, desene, fotografii cu tema: „Povestea unei
reuşite”.

2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate

2.1

2.2

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VII-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să analizeze caracteristicile
- scenarii aplicate în clasă/ în afara clasei, pentru
comportamentului de lider, în cadrul
exersarea rolurilor de conducere, în cadrul grupului;
grupurilor de apartenenţă
- jocuri de rol, cu asumarea formală/ informală a rolului
de lider;
să exerseze tehnici de comunicare
eficientă, în contexte variate din punct
de vedere social şi cultural

-

tehnici de ascultare activă, a oferirii de feedback, de
adresare a întrebărilor aplicate în perechi/ grup;
promovarea prin materiale informative (poster, pliant etc.)
a relaţiilor pozitive între copii şi părinţi;
realizarea unor postere, pliante despre diversitate şi
diferenţele culturale.

3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare

3.1

3.2

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VII-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să folosească eficient timpul, ca
- fişe de lucru individual sau pe echipe, realizarea
resursă, pentru a obţine succes în
planului individual de lucru şi al clasei, elaborarea
învăţare
orarului zilei, săptămânal sau semestrial, pentru toate
tipurile de activităţi;
să aplice tehnici de stimulare a
creativităţii în propria activitate de
învăţare

-

exerciţii de stimulare a creativităţii.

4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei

4.1

4.2

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VII-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să analizeze diferite meserii şi
- vizite în instituţii de învăţământ şi în alte instituţii/
ocupaţii din perspectiva cerinţelor
companii pentru familiarizarea cu diferite trasee
educaţionale
educaţionale şi cu locuri de muncă/ ocupaţii –
alternative de inserţie pe piaţa muncii;
să îşi analizeze propriile opţiuni
privind diferite meserii/ ocupaţii,
utilizând diferite criterii

Consiliere şi orientare, clasele a V-a – a VIII-a
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studii de caz, pentru identificarea criteriilor de alegere a
unei meserii;
discuţii cu membrii comunităţii, cu privire la criterii de
alegere a traseului educaţional, a meseriei/ ocupaţiei.
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5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate

5.1

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VII-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele
capabili:
activităţi:
să evalueze impactul factorilor
- dezbateri, problematizări, studii de caz pe tema
sociali, culturali, economici şi de
influenţelor factorilor sociali, culturali, economici şi de
mediu asupra propriilor opţiuni
mediu asupra evoluţiei în carieră;
profesionale şi asupra evoluţiei în
- discuţii de grup, pe tema problematicii de gen în
carieră
dezvoltarea carierei.

Conţinuturile învăţării
1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală
1.1 Autocunoaştere:
Încredere în sine, reuşita personală.
2. Comunicare şi abilităţi sociale
2.1 Abilităţi sociale:
• Cum recunoaştem un lider?
2.2 Comunicarea:
• Ce înseamnă comunicare eficientă? Abilităţi de comunicare: ascultare, feedback pozitiv,
adresarea întrebărilor
• Grijă şi sprijin în familie
• Diversitatea culturală şi etnică. Interculturalitate
3. Managementul informaţiilor şi al învăţării
3.1 Elemente de management al timpului
3.2 Învăţare eficientă – Tehnici de stimulare a creativităţii
4. Planificarea carierei
4.1 Explorarea carierei:
•
Pregătirea educaţională necesară unei ocupaţii/ angajării
•
Criterii de analiză şi de alegere a unei meserii. Decizie personală, informată şi responsabilă cu
privire la alegerea meseriei.
5. Calitatea stilului de viaţă
5.1 Calitatea relaţiilor sociale şi a mediului de muncă:
•
Factorii sociali, culturali, economici în formularea unor opţiuni profesionale şi în dezvoltarea
carierei
•
Stereotipurile de gen şi planificarea carierei

Consiliere şi orientare, clasele a V-a – a VIII-a
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Clasa a VIII-a
Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare
1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine

1.1

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VIII-a elevii vor Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele
fi capabili:
activităţi:
să îşi autoevalueze punctele tari şi pe
- chestionare şi fişe de autoevaluare pentru identificarea
cele slabe, în raport cu propriile
punctelor tari, a celor slabe şi a intereselor;
interese privind evoluţia personală
- portofoliul resurselor personale.

2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate

2.1

2.2

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VIII-a elevii vor Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele
fi capabili:
activităţi:
să explice importanţa responsabilităţii - exerciţii de identificare a situaţiilor în care este
individuale şi sociale, în diferite
necesară asumarea responsabilităţii individuale şi
contexte
sociale;
să analizeze influenţa stereotipurilor
şi a prejudecăţilor asupra comunicării
interpersonale

-

exerciţii de exprimare a opiniilor pro-/ contra, în
contexte marcate de prejudecăţi/ stereotipuri;
monitorizarea unor stereotipuri/ prejudecăţi, în diferite
tipuri de discurs.

3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare

3.1

3.2

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VIII-a elevii vor Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele
fi capabili:
activităţi:
să se documenteze în privinţa
- selectarea informaţiilor utile pentru decizia privind
opţiunilor pentru clasa a IX-a,
traseul educaţional, accesând portalurile www.edu.ro,
utilizând TIC (tehnologii informatice
www.admitere.edu.ro;
şi de comunicare)
- discuţii de grup privind avantajele şi limitele utilizării
TIC, pentru informarea cu privire la opţiunile pentru
clasa a IX-a;
să analizeze informaţiile cu privire la
ofertele educaţionale după finalizarea
clasei a VIII-a

-

-

discuţii de grup despre utilitatea informaţiilor cu privire
la ofertele educaţionale care pot fi alese după
finalizarea clasei a VIII-a;
vizite de documentare, în vederea completării
informaţiilor despre ofertele educaţionale dobândite din
diverse surse.

4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei

4.1

Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VIII-a elevii vor Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele
fi capabili:
activităţi:
să elaboreze portofoliul personal,
- portofoliul personal pentru clasele a V-a – a VIII-a;
pentru conturarea unui traseu
- discuţii de grup privind traseele educaţionale posibile
educaţional şi profesional
după terminarea clasei a VIII-a;
- simulare: completarea formularelor cu opţiunile
posibile pentru clasa a IX-a.

Consiliere şi orientare, clasele a V-a – a VIII-a
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5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate
Obiective de referinţă
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VIII-a elevii vor Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele
fi capabili:
activităţi:
să îşi autoevalueze convingerile,
- dezbateri, studii de caz, problematizări, pe tema
atitudinile şi comportamentele
opţiunilor educaţionale şi de viaţă;
- proiecte individuale de dezvoltare, cu identificarea
definitorii pentru dezvoltarea
opţiunilor educaţionale şi profesionale;
personală

5.1

5.2

să analizeze mecanismele eficiente de
adaptare în situaţii de stres sau de criză

-

discuţii de grup cu tema: „Cum facem faţă stresului?”
exerciţii de identificare a modalităţilor de adaptare în
diverse situaţii potenţial stresante
proiect de grup de promovare a sprijinului social, în
situaţii de criză (catastrofe naturale, violenţă, accidente
etc.).

Conţinuturile învăţării
1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală
1.1 Autocunoaştere:
• autoevaluare: interese, puncte tari, puncte slabe, caracteristici personale
2. Comunicare şi abilităţi sociale
2.1 Abilităţi sociale:
• responsabilitate individuală şi socială în şcoală, în familie şi în comunitate
2.2 Comunicarea:
• prejudecăţi şi stereotipuri: impact asupra comunicării
3. Managementul informaţiilor şi al învăţării
3.1 Managementul informaţiilor:
• surse de informare cu privire la filierele, profilurile şi specializările de actualitate din
învăţământul liceal/ şcoala de arte şi meserii (publicaţii, site-uri web, baze de date, târguri de
oferte educaţionale); avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru informarea cu privire la opţiunile
pentru clasa a IX-a
• criterii de analiză a informaţiilor referitoare la ofertele educaţionale: relevanţa, actualitatea,
completitudinea, corectitudinea etc.
4. Planificarea carierei
4.1 Planificarea carierei:
• Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene, rezultate ale aplicării chestionarelor şi a fişelor
de autoevaluare a intereselor şi abilităţilor, diplome şi certificate obţinute, rezultatele diferitelor
concursuri şi ale activităţilor de voluntariat, sugestii, recomandări
• Formularele cu opţiuni pentru clasa a IX-a – modalităţi de completare
5. Calitatea stilului de viaţă
5.1 Calitatea vieţii personale:

•

factori determinanţi ai dezvoltării personale

•

adaptarea eficientă la stres; surse de sprijin în situaţii de stres; managementul stresului în situaţii
de examinare
situaţii de criză; reacţii emoţionale şi comportamentale în situaţii de criză (catastrofe naturale,
violenţă, accidente etc.) şi modalităţi de reacţie; traficul de fiinţe umane.

•
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Sugestii metodologice
Unul dintre obiectivele curriculumului de Consiliere şi orientare este stimularea abilităţilor de învăţare
permanentă, în scopul dezvoltării personale şi al integrării socio-profesionale viitoare, de succes. Elevii
experimentează practic, în cadrul orelor de Consiliere şi orientare, diferite tehnici de învăţare, de
relaţionare, de comunicare eficientă, abilităţi de explorare a resurselor personale şi a carierei, apoi aplică
ceea ce au asimilat în clasă, în situaţii de viaţă diverse şi îşi evaluează propriul progres. Învaţă astfel să îşi
asume responsabilitatea propriei învăţări
Procesul didactic se focalizează atât pe asimilarea de cunoştinţe şi abilităţi specifice disciplinei, cât şi pe
dezvoltarea atitudinilor şi a mecanismelor învăţării personalizate, conştiente şi eficiente, pe care elevii să
le aplice şi în diferite contexte de viaţă, nu doar în cadrul şcolii.
Procesul de predare-învăţare specific Consilierii şi orientării este orientat de principiile învăţării active,
centrate pe elev. În acest scop, metodele recomandate pentru orele de Consiliere şi orientare sunt cele
activ-participative. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, în perechi sau în echipă, prin activităţi
independente sau asistate, precum
• jocul de rol, simularea,
• brainstorming-ul,
• metode art-creative,
• exerciţiul,
• chestionarul de interese şi abilităţi,
• conversaţia, discuţia, dezbaterea.
Modalităţi de evaluare
În cadrul orelor de Consiliere şi orientare NU se utilizează notarea. Evaluarea va urmări progresul
personal în ceea ce priveşte integrarea şcolară şi socială, atitudinile faţă de lumea înconjurătoare şi faţă de
propria persoană, interesele privind evoluţia personală şi diferite activităţi şi obţinerea succesului în
propria activitate.
Recomandăm utilizarea următoarelor metode de evaluare:
6. exprimarea ideilor şi a argumentelor personale prin postere, desene, colaje, compuneri;
• proiectul individual şi de grup;
• activităţile practice;
• administrarea de fişe individuale de (auto)evaluare;
• testarea în vederea orientării şcolare şi profesionale;
• realizarea de portofolii.
Elementul inovativ central al curriculumului actual îl reprezintă deschiderea spre co munita te,
conţinuturile învăţării prevăzute incluzând aspecte legate de: implicare comunitară şi voluntariat, domenii
de activitate, direcţii de evoluţie şcolară şi profesională, elaborare de proiecte individuale şi de grup, cu
relevanţă socială. Activităţile propuse reprezintă căi de asumare de către elevi, la acest nivel de
şcolaritate, a rolului de cetăţean activ şi responsabil, informat şi pregătit pentru a participa la configurarea
propriului traseu de formare şi pentru realizarea, de opţiuni şcolare şi profesionale, în cunoştinţă de cauză.
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Resurse generale
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE)
Laboratorul Consiliere şi învăţare permanentă
Ştirbei Vodă 37, Sector 1, 010102 Bucureşti
Telefon: (021) 3158930; (021) 3142782/ 143/ 120; Fax: (021) 3121447
www.ise.ro
 Coordonator metodologic al Centrelor de Asistenţă Psihopedagogică din România
 Cercetare în domeniul Consilierii şi învăţării permanente
 Centru-resursă de materiale metodologice în Consilierea carierei
Centrul Naţional de Resurse pentru Orientare Profesională (CNROP - Euroguidance)
Ştirbei Vodă 37, Sector 1, Bucureşti
Tel: (021) 3158930; (021) 3142782/ 143/ 120; Fax: (021) 3121447
www.cnrop.ise.ro www.ploteus.net
 Furnizarea de informaţii relevante şi facilitarea accesului la date despre posibilităţile de mobilitate pentru
educaţie şi formare profesională la nivel naţional şi european
 Promovarea şi susţinerea mobilităţii profesionale transnaţionale şi dimensiunii europene a educaţiei şi
formării
Centrele de Asistenţă Psihopedagogică (CAPP)
www.capp.ise.ro
 Consiliere pentru elevi, părinţi, consultanţă şi cursuri de formare pentru cadrele didactice, programe de
prevenire a violenţei în şcoli, şcoala părinţilor (existente în fiecare judeţ)
Centrul Educaţia 2000+
Căderea Bastiliei nr. 33, Sector 1, Bucureşti
Telefon: (021) 212 07 81
www.cedu.ro
 Formare pentru cadre didactice şi adolescenţi
 Programe educaţionale de Consilierea carierei
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Strada Sfântul Dumitru, nr. 3, Sector 3, Bucureşti
Telefon: (021) 3139140
www.anofm.ro
 Informaţii despre piaţa muncii, organizarea târgurilor de locuri de muncă
 Link-uri către Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă
Centrul de Informare al Comisiei Europene
Calea Victoriei 88, Bucureşti
Telefon: (021) 315.3470
www.infoeuropa.ro
 Resurse cu privire la finanţări, programe în domeniul educaţiei
Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO)
Biroul Corespondentului Naţional în România
Strada Ministerului 1-3, sc. D, et. 5, cam. 574, Bucureşti
Telefon: (021) 3132965; Fax: (021) 3125272
www.ilo.org
 Promovarea drepturilor fundamentale de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă prin sporirea
şanselor de ocupare a forţei de muncă şi de creare de locuri de muncă
 Programe privind eliminarea muncii copiilor
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