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           În ultimii ani au apărut multe cărţi privind consilierea şi orientarea elevilor, însă această carte 
reprezintă o adevărată iniţiere pentru profesori. Activităţile educative nu sunt standardizate, ci sunt 
prezentate amănunţit, pentru a provoca profesorul să ,,creioneze” lecţii cât mai interesante. 
Orientarea metodologică este redată în două părţi: prima parte ,,Activităţi” are 6 capitole cuprinse în 
partea teoretică: (1) Autocunoaştere şi dezvoltare personală; (2) Comunicare şi relaţionare 
interpersonală; (3) Managementul informaţiilor şi al învăţării; (4) Planificarea carierei; (5) Educaţia 
antreprenorială; (6) Stil de viaţă, iar cea de a doua parte ,,Fişe de lucru”. 

          În primul capitol ,,Autocunoaştere şi dezvoltare personală” autoarele descriu activităţi, precum: 
punctele tari şi punctele slabe ale unei persoane în raport cu o situaţie problematică, conştientizarea 
aspectelor legate de propria identitate, identificarea cauzelor emoţiilor, dezvoltarea stimei de sine, 
dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere şi intercunoaştere, identificarea şi exprimarea propriilor 
emoţii etc. 

          În cel de al doilea capitol ,,Comunicare şi relaţionare interpersonală”  activităţile sunt: exersarea 
deprinderilor necesare unei ascultări eficiente, dezvoltarea abilităţilor de ascultare în cadrul 
comunicării interpersonale, identificarea modalităţilor eficiente de comunicare în situaţii 
conflictuale, înţelegerea caracteristicilor şi a consecinţelor comportamentelor pasiv, agresiv, asertiv, 
precum şi a relaţiei dintre aceste comportamente etc. 

          În capitolul ,,Managementul informaţiilor şi al învăţării” ne sunt prezentate 22 de activităţi: 
identificarea şi utilizarea mai multor surse de informare pe o temă dată, stimularea creativităţii 
elevilor, analiza rolului tehnologiei în procesul de informare şi comunicare, descrierea 
caracteristicilor unei persoane creative, stimularea creativităţii elevilor, deprinderea modului fr 
construie al unui program etc.  

          În cel de al patrulea capitol ,,Planificarea carierei”  apar 22 de activităţi, cum ar fi: exersarea 
paşilor deciziei de carieră, dezvoltarea abilităţilor necesare elaborării unui CV, dezvoltarea 
abilităţilor de construire a unui plan de carieră,  dezvoltarea abilităţilor de explorare a ofertelor 
educaţionale, familiarizarea elevilor cu diverse profesii, formularea scopurilor pe termen scurt, 
identificarea aspectelor pozitive şi negative din experienţe de muncă etc. 

         Capitolul ,,Educaţia antreprenorială” pune accentul pe identificarea, familiarizarea, 
conştientizarea şi dezvoltarea cu mediul afacerilor şi cu aspecte legate de anteprenoriat. 

          Ultimul capitol ,,Stil de viaţă” abordează activităţi despre: înţelegerea de către elevi a 
complexităţii stării de sănătate, identificarea sarcinilor şi a responsabilităţilor care pot fi distribuite 
într-o familie, identificarea efectelor dăunătoare ale alcoolului şi drogurilor asupra calităţii vieţii, 
identificarea sarcinilor şi a responsabilităţilor unui elev/părinte, identificarea unor strategii de 
reducere a stresului, conştientizarea principalelor surse de viloenţă în rândul tinerilor etc. 

          Partea cea mai întinsă a acestei lucrări (a doua) este oferită elevilor. Fişele de lucru sunt expuse 
pe câte o pagină. Ele pot fi xeroxate, împărţite acestora la ore şi date elevilor ca să-şi întocmească, 



fiecare, câte un portofoliu personal. Exemplele propuse constituie variante posibile, la care 
profesorul se poate raporta în funcţie de condiţiile din clasă şi de elevi. 

 Rezultatele întrebuinţării acestui ghid pot aduce avantaje majore pentru viaţa tânărului. Pentru 
că un elev consiliat, orientat, educat pentru carieră va fi un tânăr care va avea îndepliniri 
profesionale şi va dobândi şanse crescute de integrare profesională. 

    Din punctul meu de vedere este o lucrare foarte utilă tuturor catedrelor didactice care vor să 
schimbe educaţia elevilor spre o formare a personalităţii libere şi a unei gândiri pozitive, respectând 
cerinţele programei de ,,Consiliere şi orientare”. 


