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Cuvânt înainte 
DEMETRAE (http://www.demetraeproject.eu) este un proiect de transfer de inovare – Leonardo 
da Vinci – LLP-LdV-TOI-11-IT-742 (Acord parteneriat nr. 2011-1-IT1-LEO05-01949), desfăşurat 
în perioada 01 Octombrie 2011 – 30 Septembrie 2013. 

Parteneriatul care a asigurat realizarea proiectului include 

Solicitant principal: Institutul A. Serpieri, Bologna, ITALIA 

P1 (coordonator): CONFAO (Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e 

l’Orientamento), Roma, ITALIA 

P2: CORA (Centri Orientamento Retravailler Associati), Roma, ITALIA 

P3: Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Bologna, ITALIA 

P4: FECOAM – Federacion de Cooperativas Agrarias, Murcia, SPANIA 

P5: PFAIPMM-MB –, ROMANIA 

P6: DDRP – Dobele District Rural Partnership, LETONIA 

P7: SEED – Small Entreprise Economic Development Foundation, UNGARIA 

Acest manual include modelul, metodologia şi instrumentele dezvoltate în scopul îmbunătăţirii 
competenţelor profesorilor, trainerilor, consilierilor, operatorilor din domeniul orientării 
educaţionale şi profesionale pentru zona rurală, şi nu numai, pentru a sprijini orientarea 
femeilor către acţiuni de formare specifice şi soluţii de angajare în sectorul agricol şi în alte 
domenii de activitate din mediul rural. 

Punctul de pornire al proiectului a fost observaţia că tinerii, şi uneori chiar şi adulţii, ajunşi în 
momentul alegerii unui traseu educaţional sau profesional, nu cunosc noile ocupaţii şi 
oportunităţile de angajare într-o serie de domenii specifice mediului rural – mai ales cele legate 
de noile tehnologii din sectorul surselor alternative de energie şi al agriculturii. Pe de altă parte, 
piaţa muncii nu dispune de persoane calificate în aceste domenii noi, iar sistemul de educaţie nu 
promovează suficient unele trasee educaţionale alternative. 

Mai mult, proiectul a urmărit atragerea atenţiei asupra aspectelor legate de diferenţele de gen, în 
sprijinirea orientării către ocupaţiile din domeniul agriculturii. 

Patronatul Femeilor de Afaceri al Intreprinderilor Private Mici si 
Mijlocii din Municipiul Bucureşti (http://www.faimm.ro) s-a înfiinţat în 
2005 şi şi-a dezvoltat continuu activitatea, prin iniţiativele, efortul, 
entuziasmul şi pasiunea unei femei inimoase – Mariana Buteică, pentru 
care nu există limite sau obstacole ce nu pot fi depăşite. 

În prezent, activităţile desfăşurate şi serviciile oferite urmăresc apărarea şi 
promovarea intereselor femeilor, in mediul de afaceri, militând pentru 
promovarea egalităţii de şanse în domeniile antreprenorial şi patronal, dar 
şi îmbunătăţirea competenţelor femeilor interesate să-şi creeze sau să-şi 
dezvolte afacerile. 

Cursurile de pregătire din oferta curentă includ următoarele tematici: dezvoltarea 
competenţelor antreprenoriale, finanţarea afacerii, contabilitate, managementul proiectelor. 
Complementar, serviciile includ consultanţă pentru dezvoltarea planului de afaceri, marketing, 
resurse umane, şi, ca urmare a experienţei câştigate în cadrul proiectului Demetrae, oferim 
servicii de orientare şi de consiliere pentru găsirea traseului educaţional şi profesional adecvat. 

Pentru mai multe informaţii, nu ezitaţi să ne contactaţi la office@faimm.ro sau pe 
http://www.faimm.ro.  
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TRASEUL  
PROCESULUI DE ORIENTARE PROFESIONALĂ 

ÎN DOMENIUL AGRO-AMBIENTAL,  
DIN PERSPECTIVE DE GEN 

INTRODUCERE 
Traseul procesului de orientare profesională propus în cadrul proiectului DEMETRAE îşi are 
originea în adaptarea Ghidului de bune practici AGRONOMA pentru a fi aplicabile în diferite 
contexte geografice, precum şi în diferite sisteme locale de educaţie, de formare şi de muncă din 
ţările partenere ale proiectului. 

Modelul propus aici, pentru procesul de orientare care să ia în considerare perspective de gen, 
este format din instrumente operaţionale şi metodologii de intervenţie flexibile şi adaptabile în 
funcţie de nevoile beneficiarilor şi de contextul specific de referinţă. 

FINALITĂŢILE PROCESULUI DE ORIENTARE PROFESIONALĂ DIN PERSPECTIVE DE GEN 

Orientarea profesională promovează şi sprijină nevoia conştientizare pentru oameni, mai ales 
a celor aflaţi într-un proces de „alegere”, prin identificarea mecanismelor automate şi a 
elementelor tacite care influenţează construirea imaginii de sine şi reprezentarea lor socială. 
Elementul de bază al construcţiilor mentale şi al reprezentării ca persoană este apartenenţa la 
gen, în consecinţă orientarea profesională acţionează pentru clarificarea diferenţelor de gen, 
a modelelor de referinţă feminine şi masculine şi a stereotipurilor care contribuie la crearea 
unei imagini rigide pentru femei şi bărbaţi. 

Fetele şi băieţii, femeile şi bărbaţii, adesea influenţaţi de şcoală, de familie şi de colegi sau 
prieteni, aleg să pornească pe drumuri deja indicate şi stabilite de alţii înaintea lor, pe care le 
consideră cele mai potrivite pentru rolul de gen pe care cred că trebuie să-l joace, neglijând 
astfel acele oportunităţi de formare şi de angajare pe care nu le consideră adecvate pentru rolul 
de gen asumat, ceea ce duce la alegeri ce nu sunt relevante pentru propriile lor dorinţe şi 
motivaţii. 

Orientarea profesională, ca proces educaţional ce îi ajută pe oameni să îşi ia în considerare în 
acelaşi timp dorinţele, resursele, abilităţile, nevoile individuale, aşteptările sociale şi 
oportunităţile existente şi necesare într-un context specific, intervine pentru a modifica 
realitatea preconcepută, în scopul de a-i face pe oameni să analizeze situaţia şi să înţeleagă 
obstacolele pe care realitatea socială le pune în calea realizării depline a potenţialului individual. 

OBIECTIVELE PROCESULUI DE ORIENTARE PROFESIONALĂ DIN PERSPECTIVE DE GEN 

Orientarea profesională constă, pe de o parte, în sprijin pentru înţelegerea dorinţelor şi 
motivaţiilor individuale, iar pe de altă parte ajută la creşterea gradului de conştientizare a 
caracteristicilor, resurselor, competenţelor, abilităţilor şi competenţelor individuale necesare, în 
scopul de a modifica în mod pozitiv dificultăţile şi limitele obiective / subiective prin: 

▫ Consolidarea nivelului de împuternicire personală 
▫ Lărgirea posibilităţilor de alegere 
▫ Eliminarea barierelor care afectează reprezentările culturale ale realităţii 
▫ Acţionarea asupra stereotipurilor de gen, recunoscând valoarea şi bogăţia diversităţii 

de gen 
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▫ Asigurarea unei metodologii pentru lectura critică a domeniului şi a pieţei muncii 
▫ Susţinerea creării unui proiect personal, profesional şi de formare 
▫ Suport şi acompanierea persoanelor pentru atingerea obiectivelor proiectului lor 

DESTINATARII ORIENTĂRII PROFESIONALE DIN PERSPECTIVE DE GEN 

Traseul de orientare profesională propus pentru experimentarea modelului dezvoltat în cadrul 
proiectului DEMETRAE, a identificat ca beneficiari direcţi următoarele categorii de persoane: 
furnizorii de servicii de orientare profesională din sistemul de învăţământ, profesorii, formatorii 
şi furnizorii de servicii de ocupare, în scopul de a le pune la dispoziţie instrumente şi 
metodologii de orientare profesională din perspective de gen, pentru a le permite îmbunătăţirea 
eficacităţii intervenţiei lor în sprijinul luării de decizii adecvate în ceea ce priveşte formarea şi 
alegerile profesionale şi profesionale ale tinerilor şi adulţilor (care sunt beneficiarii indirecţi ai 
proiectului DEMETRAE). 

Proiectul are de fapt ca obiectiv final să răspundă nevoilor de orientare profesională şi formare 
ale beneficiarilor indirecţi, care sunt: 

▫ Tineri (Y) cu vârsta între 14-19 ani (aflaţi într-un parcurs educaţional sau de formare 
profesională, sau în situaţie de tranziţie – trecerea de la o etapă de învăţământ la alta sau 
de la şcoală la piaţa muncii) 

▫ Adulţi (A) cu vârsta între 20-60 ani (aflaţi într-un parcurs educaţional sau de formare 
profesională, sau în situaţie de tranziţie – trecerea de la o etapă de învăţământ la alta, 
trecerea de la şcoală la locul de muncă, trecerea de la un domeniu de activitate într-alt 
domeniu, trecerea de la starea de şomer la cea de angajat) 

METODOLOGIA PROCESULUI DE ORIENTARE PROFESIONALĂ DIN PERSPECTIVE DE GEN 

Metodologia dezvoltată de CORA1, utilizată pe parcursul întregului proces de orientare 
profesională, se bazează pe o abordare centrată pe participarea şi implicarea personală a 
tuturor participanţilor la procesul de orientare – băieţi şi fete, femei şi bărbaţi, în cunoştinţă de 
cauză şi interactiv, în exerciţii experienţiale, ca punct de pornire pentru a reflecta în grup. Prin 
urmare, intervenţia se concentrează pe relaţia dintre consilierii de orientare profesională şi 
grup, precum şi pe relaţia dintre individ şi grupul de referinţă. 

În metodologia CORA, formarea grupului este o etapă centrală şi delicată, necesitând de fapt , 
consilieri care să fie în măsură să creeze dinamici pozitive, pentru a încuraja colaborarea şi 
schimbul între indivizi, precum şi libertatea de exprimare a participanţilor. 

Din acest motiv, dezvoltarea grupului ar trebui să ia în considerare nişte elemente facilitatoare: 

1. Numărul de participanţi ar trebui să fie cuprins între 10 şi 15 
2. Grupul ar trebui să fie eterogen, respectiv băieţii şi fetele participante ar trebui să 

aparţină unor clase / categorii diferite 
3. Cele două sexe ar trebui să fie echilibru 

Într-un grup astfel structurat va fi mai uşor pentru fetele şi băieţii care participă să se implice în 
faza experienţială şi să se exprime liber în faza de reflecţie. 

Este important, de fapt, ca fiecare persoană să simtă că-şi poate exprima liber în faţa grupului 
propriile gânduri şi propriile sentimente, având încredere în principala regulă a oricărui proces 
de orientare, care este că nimeni nu are dreptul să-l judece sau să-l evalueze pe celălalt. 
Obiectivul facilitatorilor este să faciliteze implicarea tuturor participanţilor şi să gestioneze. 

                                                 
 
1 CORA – acronim pentru Centri di Orientamento Retravailler Associati (it.) – Centre de servicii de orientare 
asociate Retravailler 
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Obiectivul consilierului de orientare profesională este să sprijine şi să faciliteze participarea, 
precum şi să gestioneze diferenţele de opinii într-o manieră pozitivă, de valorificare a 
diversităţii. 

ROLUL CONSILIERULUI DE ORIENTARE PROFESIONALĂ DIN PERSPECTIVE DE GEN ÎN 
SISTEMUL DE EDUCAŢIE 

Rolul de consilier de orientare profesională ar trebui plasat în sfera profesiilor care asigură 
suport pentru dezvoltare personală. Este vorba despre o persoană cu rol educativ, care 
promovează intervenţii de descoperire de sine şi de dezvoltare personală, susţinând astfel 
persoanele în luarea deciziilor proprii în mai multe etape şi momente de tranziţie – atât pe 
parcursul întregului traseu şcolar, de formare şi profesional, dar şi pe parcursul tranziţiei de la 
un tip de şcoală la altul, de la un sector la altul, fără limitarea intervenţiei doar la momentul 
intrării sau în cel al ieşirii din şcoală. 

Din punct de vedere operaţional, consilierul de orientare profesională are rolul de a facilita 
procesul de orientare, pentru asumarea personală şi directă a responsabilităţii de către fiecare 
persoană din grup şi de a promova şi susţine efortul de autocunoaştere a resurselor personale 
pe care fetele şi băieţii, femeile şi bărbaţii le pot considera ca pe propriul potenţial în funcţie de o 
anumită alegere făcută de ei. Acest rol este posibil de îndeplinit cu ajutorul următoarelor acţiuni: 

1. Creşterea nivelului de conştientizare ale participanţilor de sex feminin sau masculin faţă 
de diversele variabile implicate de deciziile lor, de care depinde proiectul lor viitor 
educaţional şi profesional 

2. Sporirea capacităţii participanţilor de a înţelege factorii individuali (variabile cu caracter 
personal, apartenenţa de gen, influenţele socio-culturale, condiţiile contextuale), prin 
compararea şi reprocesarea datelor personale, prin dezvoltarea competenţelor 
personale de analiză şi de evaluare critică 

3. Dezvoltarea de metodologii active pentru găsirea de soluţii corecte ale problemelor şi 
înfruntarea cu gânduri pozitive a situaţiilor critice, prin dobândirea de strategii orientate 
spre acţiune. 

În fapt, este vorba de: 

- Ajutorul furnizat persoanei tinere sau adulte să-şi expliciteze imaginea pe care şi-
a construit-o despre sine în timpul anilor, în funcţie de experienţele avute, 
rezultatele obţinute, feedback-ul primit de la ceilalţi (reconstruirea imaginii de 
sine) 

- Stimularea persoanei să-şi pună întrebări despre propriile puncte de vedere, în 
confruntarea cu judecăţile şi evaluările exprimate de alţii. În această situaţie, mai 
ales în cazul persoanelor / situaţiilor problematice, este nevoie de multă atenţie – 
pentru a identifica mărturii ale resurselor individuale, în loc de a evidenţia 
aspectele critice sau negative. De fapt, se urmăreşte identificarea ipotezelor de la 
care să se iniţieze construirea unui proiect viitor pe baza unor alegeri individuale 
care să pornească de la resursele disponibile ale persoanei, ce pot fi investite în 
scopul dezvoltării personale (dezvoltare personală) 

- Dezvoltarea capacităţii persoanei de a-şi stabili o strategie de adaptare pentru 
abordarea aspectelor problematice ale ansamblului de resurse proprii. Este 
vorba în special de a ajuta persoana să se gândească prin ce modalităţi concrete 
va putea să depăşească momentele dificile în care pot ajunge pe parcursul 
realizării propriului proiect, pornind de la alegerile personale pentru atingerea 
obiectivelor dorite. 
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PROCESUL DE ORIENTARE 

Traseul procesului de orientare constă în 5 faze: 

1. PREZENTAREA MODELULUI DEMETRAE ŞI DEZVOLTAREA ECHIPEI 
2. PROCESUL DE AUTO-CUNOAŞTERE ŞI DE RECONSTRUIRE A IMAGINII DE SINE PENTRU 

LUAREA DECIZIILOR DE ADAPTARE 
3. ACTIVITĂŢI DE CUNOAŞTERE A OCUPAŢIILOR DIN DOMENIUL PROFESIONAL ALES 
4. ACTIVITĂŢI DE CUNOAŞTERE A CONTEXTULUI AGRO-AMBIENTAL 
5. CONCLUZII 

Faza 1 şi faza 5 reprezintă deschiderea şi, respectiv, finalizarea traseului de orientare.  

Fazele 2, 3 şi 4 pot fi realizate în orice ordine, nu neapărat în ordinea numerelor pe care le 
poartă. Ordinea este stabilită de consilierul de orientare, în funcţie de nevoile şi nivelul grupului 
de beneficiari, ceea ce asigură adaptabilitatea metodologiei propuse, pentru a putea fi folosită fie 
pentru tineri, fie pentru adulţi, aflaţi în diferitele situaţii specifice grupurilor ţintă, menţionate 
mai sus. De asemenea, consilierii de orientare vor selecta acele instrumente pe care le consideră 
cele mai adecvate pentru grupul cu care lucrează, pe care le vor utiliza fie în variantele propuse, 
fie adaptându-le, pe baza experienţei proprii, a situaţiei specifice pentru contextul educaţional 
sau al pieţei muncii pe plan local, sau a nevoilor specifice ale beneficiarilor. 

Mai multe detalii se află în schema traseului de orientare, prezentată în continuare: 

INSTRUMENTE 

Fiecare instrument inclus în manualul consilierului de orientare Demetrae este descris în 
amănunt, inclusiv obiectivele, conţinutul, modul de aplicare, durata, materialele necesare, 
eventualele variante posibile. În finalul procesului de orientare, se utilizează un chestionar de 
evaluare, pentru a cuantifica satisfacţia beneficiarilor şi a obţine idei de îmbunătăţire a 
activităţilor. 

DURATA 

Durata procesului de orientare depinde de modalitatea aleasă de consilierul de orientare pentru 
aplicarea traseului de orientare, în funcţie de nivelul beneficiarilor şi de nevoile lor specifice. 

În medie, durata medie este: 

1. Învăţare individuală la distanţă - 12 ore 
2. Învăţare faţă-în-faţă (în clasă) - 50 ore 
3. Învăţare mixtă (faţă-în-faţă şi învăţare la distanţă) - 30 ore 
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DEMETRAE – TRASEUL DE ORIENTARE PROFESIONALĂ ÎN SECTORUL AGRO-
AMBIENTAL, DIN PERSPECTIVE DE GEN 

SCHEMA TRASEULUI DE ORIENTARE 
Traseul constă în parcurgerea a 5 faze: 

FAZA OBIECTIVE CONŢINUT 
COMPETENŢE CHEIE 
ABILITĂŢI SOCIALE 

INSTRUMENTE DE LUCRU MATERIALE SUPORT 

1. PREZENTAREA 
MODELULUI 
DEMETRAE ŞI 
DEZVOLTAREA ECHIPEI 

Punerea accentului pe 
formarea echipei 
grupului 

Instaurarea unui 
climat de încredere şi 
schimb de idei 

Prezentarea 
obiectivelor 
proiectului şi 
identificarea 
aşteptărilor 
participanţi 

Prezentarea 
facilitatorilor 

Prezentarea metodologiei 
de lucru 

Prezentarea 
participanţilor 

Formarea grupului 

Comunicare în limba naţională 

Abilităţi de ascultare activă 

Abilităţi sociale 

Încredere în sine 

Creativitate 

Înţelegerea relaţiilor 
interpersonale 

Abilităţi de comunicare 

Conştientizarea emoţiilor 
personale 

Gestiunea situaţiilor nefamiliare 

Învăţarea de a învăţa 

Competenţe sociale şi civice 

Spirit de iniţiativă şi 
antreprenoriat 

PREZENTAREA METODOLOGIEI DE 
LUCRU (Y/A)2 

JOCUL CUTIEI (Y/A) 

CUM VIN LA ...? (Y/A) 

AŞTEPTĂRILE MELE sau SACUL DE 
NEVOI ŞI AŞTEPTĂRI sau AŞTEPTĂRI & 
TEMERI (Y/A) 

Abordarea SWOT 

STATUIA VORBITOARE (Y) sau 
COMPLETAREA PROPOZIŢIILOR (A) 

PRIMA IMPRESIE (Y/A) 

JOCURI DE PERCEPŢIE (A) 

Broşura proiectului  

Broşura organizaţiei care 
promovează proiectul  

Introducere audio-vizuală 
(http://ec.europa.eu/avservices
/)  

Filme scurte referitoare la 
sistemul naţional de educaţie şi 
formare profesională din 
domeniul agro—ambiental 

                                                 
 
2 Y=Tânăr / A= Adult 
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FAZA OBIECTIVE CONŢINUT 
COMPETENŢE CHEIE 
ABILITĂŢI SOCIALE 

INSTRUMENTE DE LUCRU MATERIALE SUPORT 

2. PROCESUL DE AUTO-
CUNOAŞTERE ŞI DE 
RECONSTRUIRE A 
IMAGINII DE SINE 
PENTRU LUAREA 
DECIZIILOR DE 
ADAPTARE 

Discuţii despre sine 

Explorarea dorinţelor 

Descoperirea 
abilităţilor, resurselor 
şi competenţelor 

Aprofundarea etapelor 
procesului de a face 
alegeri 

Analiza strategiilor de 
înfruntare a 
dificultăţilor 

Înţelegerea 
stereotipurilor de gen 

Analiza dorinţelor, 
reprezentărilor, 
cunoştinţelor, 
competenţelor, 
caracteristicilor, 
resurselor şi valorilor 
personale ale 
participanţilor 

Analiza modelelor 
culturale masculine şi 
feminine 

Analiza stereotipurilor de 
gen 

Analiza proceselor de 
alegere 

Abilităţi de comunicare în grup 

Conştientizarea abilităţilor şi 
competenţelor personale  

Gândire independentă 

Încredere în sine 

Stimă de sine 

Abilităţi de partajare a 
informaţiilor, opiniilor 

Conştientizarea dorinţelor 
personale 

Abilităţi de a se proiecta în viitor 

Abilităţi analitice 

Competenţe pentru eficienţă 

Rezolvarea problemelor 

Învăţarea de a învăţa 

Competenţe sociale şi civice 

Spirit de iniţiativă şi 
antreprenoriat 

Comunicare în limba naţională 

Abilităţi de gândire critică 

Gândire divergentă 

Gândire laterală 

SUNT ORGOGLIOS / ORGOLIOASĂ DE 
... (Y/A) 

CAP, INIMĂ, MÂNĂ (Y/A) 

VISURILE SECRETE (Y) sau SUNT, AM, 
VREAU, MERIT, ALEG SĂ ... (A) 

BĂRBAŢI vs. FEMEI (Y/A) 

ANALIZA ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE 
(Y) sau ANALIZA ACTIVITĂŢILOR DE 
LA LOCUL DE MUNCĂ (A) 

 ANALIZA ACTIVITĂŢILOR 
EXTRAŞCOLARE (Y) sau ANALIZA 
ACTIVITĂŢILOR DIN TIMPUL LIBER 
(A) 

PUŞCULIŢA (Y/A) 

PUNCTE FORTE (Y/A) 

PUNCTE SLABE (Y/A) 

TESTAREA STEREOTIPURILOR (A) 

PLANIFICAT VS. REALIZAT (A) 
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FAZA OBIECTIVE CONŢINUT 
COMPETENŢE CHEIE 
ABILITĂŢI SOCIALE 

INSTRUMENTE DE LUCRU MATERIALE SUPORT 

3. MUNCA (ACTIVITĂŢI 
DE CUNOAŞTERE A 
OCUPAŢIILOR DIN 
DOMENIUL 
PROFESIONAL ALES) 

Lărgirea 
reprezentărilor 
asupra ocupaţiilor 

Discuţii despre 
activităţi, ocupaţii, 
roluri şi organizaţii 

Analiza schimbărilor 
de pe piaţa muncii 

Analiza sistemului 
individual de valori 

Explorarea cunoştinţelor 
despre anumite ocupaţii 
de pe piaţa muncii 

Istoricul unor ocupaţii  

Ocupaţii masculine şi 
ocupaţii feminine 

Şanse egale 

Ocupaţii şi valori 

Abilităţi de explorare 

Aptitudini creative 

Gândire divergentă 

Abilităţi analitice 

Gândire abstractă 

Abilităţi de învăţare 

Abilităţi de gândire critică 

Gândire laterală 

Explorarea pieţei forţei de 
muncă 

Analiza schimbărilor de pe piaţa 
muncii 

Analiza diferenţelor de gen de pe 
piaţa muncii: locuri de muncă / 
sarcini de lucru / profesii pentru 
femei şi bărbaţi 

Comunicare în limba naţională 

Competenţe sociale şi civice 

Spirit de iniţiativă şi 
antreprenoriat 

Conştientizarea şi asumarea 
identităţii culturale 

BRAINSTORMING “Munca este ….….” 
(Y/A) 

ARBORELE OCUPAŢIILOR (Y/A) 

PIRAMIDA (Y/A) 

CÂT DE MULT VALOREZ EU? (Y/A) 

Introducere audio-vizuală cu 
materiale despre ocupaţiile din 
sectorul agro-ambiental, din 
surse TV locale / regionale 
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FAZA OBIECTIVE CONŢINUT 
COMPETENŢE CHEIE 
ABILITĂŢI SOCIALE 

INSTRUMENTE DE LUCRU MATERIALE SUPORT 

4. CONTEXTUL AGRO-
AMBIENTAL 

Suscitarea interesului 
pentru aspectele 
legate de agricultură şi 
mediu 

Identificarea 
reprezentărilor şi 
cunoştinţelor 
referitoare la 
domeniul agro-
ambiental 

Analiza activităţilor şi 
a profilurilor 
ocupaţionale 

Verificarea 
reprezentativită-ţii 
femeilor în domeniul 
agro-ambiental  

Experimentarea / 
simularea  unor 
situaţii de lucru 

Explorarea contextului 
agro-ambiental 

Analiza activităţilor 

Analiza unor profiluri 
ocupaţionale 

Prezentarea sau invitarea 
unor persoane (în special 
femei) care lucrează în 
sectorul agro-ambiental 
(manageri, antreprenori, 
angajatori) 

Tehnici de căutare a unui 
loc de muncă 

Capacitatea de a dialoga 

Competenţe sociale şi civice 

Gândire abstractă 

Capacitate de observare analitică 

Capacitatea de a obţine şi de a 
procesa informaţii 

Abilităţi de gândire critică 

Conştiinţa de sine 

Comunicare în limba naţională 

Învăţarea de a învăţa 

Spirit de iniţiativă şi 
antreprenoriat 

Conştientizarea şi asumarea 
identităţii culturale 

Gândire laterală 

Gândire divergentă 

Abilităţi inductive şi deductive 

Abilităţi de proiectare şi 
planificare 

BRAINSTORMING „Agricultura este ... " 
(Y/A) 

CE AM MÂNCAT LA MICUL DEJUN? 
(Y/A) 

LISTA DE OCUPAŢII (Y/A) 

SWOT (Y/A) 

DESCOPERIREA ACTIVĂ A PIEŢEI 
MUNCII (Y/A) 

AŞTEPTĂRILE ANGAJATORILOR (Y/A) 

CV EUROPASS (Y/A) 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/
documents/curriculum-
vitae/templates-instructions 

CERTIFICATUL MEU YOUTHPASS (Y) 

https://www.youthpass.eu/ro/youthp
ass/  

PRIMUL MEU LOC DE MUNCĂ EURES 
(Y/A) 

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?la
ng=ro&acro=job&langChanged=true 

LINKEDIN 

SCRISOAREA DE CANDIDATURĂ 
PENTRU UN LOC DE MUNCĂ (Y/A) 

SIMULAREA UNUI INTERVIU DE 
SELECŢIE (Y/A) 

Publicaţii referitoare la diferite 
profiluri ocupaţionale din 
sectorul agro-ambiental 

Programe de studiu în 
universităţi în domeniul agro-
ambiental  

Ziare şi reviste cu oferte de 
locuri de muncă 

Instrumente audio-vizuale 
disponibile pe 
http://ec.europa.eu/avservices
/ - relevante pentru situaţia 
curentă la nivel naţional în 
domeniul agro-ambiental 
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FAZA OBIECTIVE CONŢINUT 
COMPETENŢE CHEIE 
ABILITĂŢI SOCIALE 

INSTRUMENTE DE LUCRU MATERIALE SUPORT 

5. CONCLUZII Verificarea şi 
compararea 
aşteptărilor iniţiale cu 
rezultatele finale 

Auto-evaluarea 
competenţelor cheie şi 
ale competenţelor 
sociale dobândite 

Evaluarea traseului 
parcurs 

Reconstruirea 
intervenţiei 

Identificarea celor mai 
semnificative etape 
parcurse 

Compararea aşteptărilor 
iniţiale cu rezultatele 
finale 

Evaluarea traseului 
parcurs şi a 
competenţelor dobândite 

Abilităţi analitice 

Abilităţi de auto-evaluare 

Abilităţi de utilizare a 
cunoştinţelor dobândite 

Comunicare în limba naţională 

FOAIA MEA DE PARCURS (Y/A) 

AUTO – EVALUARE A 
COMPETENŢELOR CHEIE DOBÂNDITE 
(Y/A) 

EVALUAREA COMPETENŢELOR 
SOCIALE (Y/A) 

CE IAU CU MINE? (Y/A) 

CHESTIONAR DE SATISFACŢIE (Y/A) 

 



 
 

TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI   

LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013) 

AGREEMENT n° LLP-LdV-TOI-11-IT-742 

 CUP code :G32F11000660006 

18

 

 

Faza 1 

Prezentare şi  
formarea echipei 

Faza2 

Procesul de auto-

cunoaştere şi de 

reconstruire a 

imaginii de sine 

 

Faza 3 

MUNCA 

Faza 4 

Contextul 

agro-

ambiental 

 

Faza 5 

 
Concluzii 
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TRASEUL  
PROCESULUI DE ORIENTARE PROFESIONALĂ 

ÎN DOMENIUL AGRO-AMBIENTAL,  
DIN PERSPECTIVE DE GEN 

 

Faza 1
Prezentare şi 

formarea echipei

Faza2
Procesul de auto-
cunoaştere şi de 
reconstruire a 

imaginii de sine

Faza 3
MUNCA

Faza 4
Contextul 

agro-
ambiental

Faza 5

Concluzii

Faza 1
Prezentare şi 

formarea echipei

Faza2
Procesul de auto-
cunoaştere şi de 
reconstruire a 

imaginii de sine

Faza 3
MUNCA

Faza 4
Contextul 

agro-
ambiental

Faza 5

Concluzii

 
 

FAZA 1 –  PREZENTAREA MODELULUI DEMETRAE ŞI  
DEZVOLTAREA ECHIPEI 
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FF AA ZZ AA   11   ––   PP RR EE ZZ EE NN TT AA RR EE AA   MM OO DD EE LL UU LL UU II   DD EE MM EE TT RR AA EE   ŞŞ II   DD EE ZZ VV OO LL TT AA RR EE AA   
EE CC HH II PP EE II   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Obiectivul principal urmărit la începerea oricărei intervenţii de orientare profesională este 
discutarea cu participanţii şi sensibilizarea lor în ceea ce priveşte tematicile cheie abordate, 
metodologia de lucru, durata activităţilor, finalităţile şi motivaţiile care decurg din intervenţia 
complexă. Astfel, fiecare temă va fi abordată şi aprofundată succesiv, iar partea iniţială de 
prezentare este doar un prim contact. Rolul consilierului de orientare profesională este esenţial 
nu doar pentru managementul grupului, dar şi pe parcursul procesului de auto-explorare 
conştientă şi de învăţare necesare de realizat de către fiecare participant în cadrul procesului 
propriu-zis de orientare profesională. 

DURATA 

Circa 30 de minute  

MATERIALE 

Flipchart, markere, post-it, videoproiector, PC 

MOD DE DERULARE 

Consilierul de orientare profesională se prezintă mai întâi pe sine, iar apoi prezintă succint 
principalele teme de abordat pe parcursul întregii intervenţii: 

▫ Ce înseamnă procesul de orientare? 
▫ De ce este important să luăm în considerare sectorul agro-ambiental? 
▫ Ce ocupaţii noi au apărut în acest sector? 
▫ La ce se referă egalitatea de şanse? 

Consilierul de orientare profesională va urmări să creeze o atmosferă de curiozitate şi, în acelaşi 
timp, să îi facă pe participanţi să aibă încredere că va fi timp suficient pentru aprofundarea 
fiecărei teme enunţate. 

Foarte important este să îi poată convinge pe cei prezenţi – fete şi băieţi, femei şi bărbaţi, să 
folosească ocazia de a-şi expune dubiile, neclarităţile, contribuţiile etc. 

TEME DE APROFUNDAT 

Consilierul de orientare profesională poate să aprofundeze temele de abordat în sala de lucru cu 
participanţii din grup - fete şi băieţi, femei şi bărbaţi, folosind materialele din manual şi de pe 
CD-Rom. 

În ceea ce priveşte participanţii din grup – fete şi băieţi, femei şi bărbaţi, este însă important ca 
înainte de introducerea oricărui concept să se pornească de la identificarea cunoştinţelor de care 
dispun aceştia, cu ajutorul tehnicii de brainstorming. În această fază, consilierul de orientare 
profesională scrie pe flipchart termenii cheie, pentru a fi mai simplu să se găsească împreună cu 
grupul definiţiile comun acceptate. În plus, trebuie să-i stimuleze pe participanţii din grup să ia 
cuvântul, creând consemnul de suspendare a dreptului de a face judecăţi asupra calităţii sau 
valorii definiţiilor propuse de participanţi. Astfel, este nevoie să se creeze un climat favorabil 
pentru comunicare şi schimbul liber de opinii. 

La finalul acestei faze, consilierul de orientare profesională – pornind de la propunerile 
participanţilor – va construi o definiţie completă şi corectă a conceptului abordat. 

Întregul proces de orientare şi fiecare exerciţiu utilizat pentru atingerea obiectivelor intervenţiei 
de orientare se realizează printr-o serie de patru faze succesive: 
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▫ Explorare 

▫ Cristalizare 

▫ Definire 

▫ Realizare. 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Instrumentul fundamental pe parcursul întregului traseu de orientare este utilizarea unui 
flipchart, pe care consilierul de orientare profesională va scrie definiţii, va schiţa exerciţiile, va 
nota comentariile, observaţiile şi toate elementele pe care le consideră relevante pentru 
atingerea obiectivelor. Un flipchart ajută consilierul de orientare profesională să recurgă la un 
traseu circular, cu reveniri frecvente la activităţi anterioare, concepte, observaţii iniţiale. Aceste 
întoarceri în trecut prin revenirea la foi anterioare permite compararea dintre poziţiile la care s-
a ajuns la un moment dat şi cele iniţiale, de dinaintea experimentării unor situaţii puse în 
practică pe parcursul procesului de orientare – ca metodă de lucru fundamentală, care nu au 
rezultate vizibile imediate, dar care se dovedesc foarte valoaroase pe termen mediu şi lung. 

La finalul prezentării, consilierul de orientare profesională va cere participanţilor din grup să 
pună întrebări, să facă comentarii sau să-şi exprime dubiile referitoare la proiectul de viitor 
dorit. 

VARIANTE 

Punerea în comun a cunoştinţelor individuale implică din partea participanţilor din grup 
asumarea responsabilităţii de a ocupa o poziţie bine definită în cadrul grupului.  

Mai ales la începerea traseului de orientare, dificultatea majoră cu care se poate confrunta 
consilierul de orientare profesională este tăcerea şi lipsa de comunicare a participanţilor. A 
vorbi în faţa grupului echivalează cu expunerea la judecata făcută de ceilalţi şi de grupul ca 
întreg. Astfel, pentru a depăşi reţinerea participanţilor de a lua cuvântul, este util ca consilierul 
de orientare profesională să recurgă la metode de comunicare scrisă şi anonimă (să ceară 
participanţilor să scrie pe bileţele ceea ce nu au curajul să spună cu voce tare despre un anumit 
concept, pe care apoi să le afişeze pe flipchart şi să le citească în faţa grupului, cerând succesiv 
explicaţii şi clarificări ale mesajelor scrise). Schimbul verbal de opinii va apărea pe măsură ce 
mai trece timpul şi capătă încredere că este mai important ce se spune şi nu cine este cel care 
spune ceva. 

REGULI 

▫ Suspendarea dreptului de a-i judeca pe ceilalţi 
▫ Promovarea implicării active a participanţilor 
▫ Toleranţă faţă de confruntările ce pot apărea între participanţi, deoarece implicarea 

activă se manifestă la nivelul corpurilor şi vocilor acestora, de aceea este imposibil să 
se ceară să fie linişte în sală şi participanţii să fie într-o imobilitate absolută. 
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FF aa zz aa   11   ––   JJ OO CC UU LL   CC UU TT II EE II   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

 

OBIECTIVE 

Obiectivul principal al acestui joc este de a crea o atmosferă propice pentru schimbul de idei şi 
împărtăşirea de informaţii despre sine. Prezentarea participanţilor din grup constituie 
momentul iniţial şi fundamental pentru formarea grupului şi acceptarea traseului de parcurs 
împreună în procesul de orientare (consilieri, participanţi) şi oferă o primă ocazie de a cunoaşte 
câte ceva despre fiecare individ din grup. 

DURATA 

Circa 30 de minute 

MATERIALE 

O cutie colorată cu capac, foi albe de scris, markere, creioane, post-it 

MOD DE DERULARE 

Participanţii din grup – fete şi băieţi, femei şi bărbaţi - se descriu fiecare pe sine în mod anonim 
pe un bileţel, căutând să concentreze atenţia celorlalţi pe diverse aspecte personale: fizice, de 
caracter, interese, dorinţe, visuri etc. Bileţelele (unul de persoană) sunt împăturite şi introduse 
în cutie. Apoi fiecare participant extrage câte un bileţel, îl citeşte şi încearcă să ghicească care 
persoană din grup corespunde descrierii respective. 

TEME DE APROFUNDAT 

Este important să se promoveze diferite forme de exprimare, nu doar prin scris, dar şi prin 
desene, caricaturi etc. 

La finalul jocului, se pun mai multe întrebări participanţilor, pentru a cunoaşte părerile lor: 

▫ V-a plăcut jocul? 
▫ A fost simplu să vă descrieţi pe voi înşivă? 
▫ A fost uşor să vorbiţi despre voi cu ceilalţi? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Acest joc poate fi propus atunci când persoanele care compun grupul deja se cunosc. Rolul 
facilitatorului este acela de a-i implica pe toţi cei prezenţi, stimulându-i pe cei mai timizi şi 
limitând exprimarea celor foarte extroverţi, astfel încât fiecare să poată participa activ, dar în 
acelaşi timp respectând dreptul fiecăruia de a participa la discuţie, fără însă să forţeze pe cineva 
să se manifeste dacă nu vrea. 

VARIANTE 

1. O variantă ar putea fi aceea în care şi consilierul de orientare profesională să participe direct 
la joc sau să preia rolul de a citi bileţelele, cerând ca ceilalţi participanţi să ghicească despre cine 
este vorba.  

Prezentarea consilierilor prezenţi şi a participanţilor din grup poate să se facă şi prin 
intermediul unor mijloace vizuale – o scurtă descriere verbală, însoţită fie de un ecuson sau de 
un „călăreţ” (o foaie A4 îndoită în trei părţi) pe care să fie scris prenumele şi desenat un logo 
care pentru moment să reprezinte respectiva persoană, fie de un obiect personal disponibil 
asupra persoanei (telefon mobil, tabletă, carte de vizită etc.). 

2. O altă variantă poate fi următoarea: consilierul cere fiecărui participant să scrie, în mod 
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anonim, pe o foaie de hârtie, în 2 – 3 minute, ceea ce crede că este cel mai relevant pentru sine 
(caracteristici personale referitoare la aspect, caracter, obiceiuri, interese, dorinţe, visuri etc. şi / 
sau caracteristici referitoare la aspecte profesionale – loc de muncă, preferinţe, competenţe 
specifice etc.). Apoi, consilierul le arată participanţilor cum să plieze foile (astfel încât toate să 
arate la fel). Foile împăturite se pun într-o pălărie, cutie sau pe o masă, iar fiecare participant 
alege un bilet. Fiecare participant citeşte ce scrie pe foaia aleasă şi încearcă să ghicească autorul, 
căruia îi înmânează hârtia. Regula este ca fiecare participant să ia prima hârtie pe care o 
primeşte, indiferent dacă o recunoaşte sau nu, iar dacă mai vine cineva să îi dea încă o foaie, să o 
refuze. După ce fiecare are câte o foaie de hârtie, o citeşte cu voce tare şi spune dacă este sau nu 
autorul – dacă nu este, întreabă cine este autorul, pentru a-l prezenta restului grupului. 

REGULI 

▫ Suspendarea dreptului participanţilor sau facilitatorului de a-i judeca pe ceilalţi 
participanţi din grup 

▫ Respect faţă de timpul alocat pentru realizarea activităţilor, fără a începe un exerciţiu 
nou dacă nu este suficient timp pentru a-l finaliza 

Gestiunea de către consilierul de orientare profesională a grupului de participanţi are la bază 
faptul că nu este posibil să se ceară păstrarea liniştii absolute în sală (ceea ce ar însemna lipsa 
oricărei implicări active a participanţilor), dar implică necesitatea de a-l respecta pe cel care 
vorbeşte cu voce tare în faţa grupului. 
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FF AA ZZ AA   11   ––   CC UU MM   VV II NN   LL AA   ŞŞ CC OO AA LL ĂĂ   ––   LL AA   LL OO CC UU LL   DD EE   MM UU NN CC ĂĂ   ––   LL AA   CC UU RR SS UU LL   
DD EE   FF OO RR MM AA RR EE ??   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

 

OBIECTIVE 

Exerciţiu de încălzire, socializare şi formare a grupului, care constă în povestirea traseului 
parcurs de participanţi atunci când vin la şcoală, la locul de muncă, la curs. Povestind ceva 
familiar, exerciţiul permite participanţilor din grup – fete şi băieţi, femei şi bărbaţi, să vorbească 
despre sine şi să afle mai multe despre obiceiurile celorlalţi membri ai grupului, socializând 
astfel pornind de la comportamente curente. 

DURATA 

20 de minute 

MATERIALE 

Niciunul 

MOD DE DERULARE 

Fiecare participant povesteşte cum a venit de acasă la şcoală, la locul de muncă sau la curs – cum, 
cu ce mijloace, singur sau cu altcineva, cu ce aşteptări faţă de activităţile curente din respectiva 
zi, cu ce stare de spirit faţă de materiile zilnice. 

TEME DE APROFUNDAT 

▫ Cât timp mi-a luat să ajung la şcoală, la locul de muncă sau la curs? 
▫ Îmi place să vin singur/ă sau împreună cu alte persoane – colegi sau prieteni? 
▫ Cu ce mijloc de transport vin la şcoală, la locul de muncă sau la curs? 
▫ Azi am chef de şcoală / de lucru / de învăţat? 
▫ Ce mă aştept să mi se întâmple? 
▫ Aşa cum am venit azi este modul meu curent în care ajung la şcoală sau la lucru? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

A vorbi despre sine poate fi dificil, de aceea este mai uşor ca fiecare să povestească despre 
activităţi concrete, pornind de la care să se poată discuta în continuare. 

REGULI 

▫ Fiecare participant trebuie să dispună de timp suficient ca să povestească cum merge 
de obicei la şcoală sau la lucru 

▫ Nu trebuie să se critice ceva de către participanţi sau de consilier 
▫ Trebuie să se accepte diverse comentarii şi râsete 
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FF AA ZZ AA   11   ––   AA ŞŞ TT EE PP TT ĂĂ RR II LL EE   MM EE LL EE   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

 

OBIECTIVE 

În general, acest exerciţiu permite participanţilor – fete şi băieţi, femei şi bărbaţi – să-şi exprime 
aşteptările lor faţă de o experienţă pe care urmează să o aibă, prin prefigurarea respectivei 
experienţe, reprezentarea şi conştientizarea sentimentelor şi stărilor emotive pozitive şi 
negative (dorinţe, visuri, anxietăţi, temeri, idei perturbatoare etc.) 

DURATA 

Circa 30 de minute 

MATERIALE 

Flipchart, post-it de diverse culori, markere divers colorate 

MOD DE DERULARE 

Consilierul de orientare profesională scrie pe flipchart fraza CE AŞTEPT …., iar apoi cere 
participanţilor – tineri sau adulţi – să completeze în mod anonim pe bileţele post-it ceea ce 
aşteaptă de la întâlnirile din cadrul procesului de orientare, cu atenţie la descrierea nu doar a 
activităţilor practice posibile, dar şi a dorinţelor, visurilor, stărilor de spirit (inclusiv prin 
desene). Este important să se stimuleze onestitatea participanţilor, ceea ce înseamnă să nu îşi 
cenzureze sentimentele negative sau bucuria determinată de ruperea unor rutine legate de orele 
de la şcoală (de exemplu: „Sunt bucuroasă că azi nu mai facem ora de matematică.”). După ce 
participanţii au terminat de scris aşteptările lor pe bileţelele post-it (întotdeauna trebuie 
specificată durata alocată pentru fiecare activitate, care pentru această sarcină este de 10 
minute), trebuie să prindă pe flipchart bileţelele, sub titlul scris de consilier. 

Consilierul citeşte apoi cu voce tare bileţelele, pentru ca fiecare să poată asculta ceea ce au 
gândit ceilalţi, iar după aceea va cere detalii voluntarilor care doresc să vorbească în faţa 
grupului. 

TEME DE APROFUNDAT 

Acest exerciţiu, de realizat după prezentarea proiectului individual (parte iniţială a traseului de 
orientare), va fi reluat la finalul intervenţiei de orientare, în faza de concluzii, în scopul de a 
compara rezultatele din prima fază cu rezultatele exerciţiului „CE IAU CU MINE?”, pentru a vedea 
dacă traseul complet parcurs satisface aşteptările iniţiale şi pentru a evalua dacă experienţa a 
fost pozitivă pentru grup. 

▫ M-am simţit liber/ă să vorbesc? 
▫ Mi-a fost frică de emoţiile mele sau de sentimentele negative? 
▫ Mi-a plăcut sau m-am simţit stânjenit/ă? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

„AŞTEPTĂRILE MELE” este un exerciţiu cu funcţii multiple: 

1. Permite consilierului să creeze interesul pentru tematicile abordate în continuare 
2. Permite consilierului să creeze o atmosferă favorabilă pentru comunicare şi schimbul de 

păreri, pornind de la prefigurarea unor experienţe utile (parcursul procesului de 
orientare) pentru fiecare dintre membrii grupului 

3. Este util pentru consilier să cunoască aşteptările participanţilor, pentru ca experienţele 
propuse în timpul intervenţiei de orientare să nu le pară complet străine şi, în acelaşi 
timp, să poate reveni la acele aspecte fundamentale ale traseului de parcurs care nu au 
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fost clar înţelese de prima oară în faza de prezentare iniţială 
4. Permite fetelor şi băieţilor sau femeilor şi bărbaţilor din grup să deprindă o strategie de 

înfruntare a situaţiilor „necunoscute”, printr-o tehnică de imaginare şi de conştientizare 
a propriilor emoţii, pe care în mod normal toţi le avem la nivel inconştient 

5. Ajută băieţii şi fetele sau femeile şi bărbaţii din grup să-şi împărtăşească gândurile cu cei 
de aceeaşi vârstă şi să poată astfel să identifice puncte de vedere similare sau contrare cu 
ale celorlalţi. 

VARIANTE 

Exerciţiul se poate face şi cu voce tare, caz în care grupul trebuie să fie solidar şi reactiv. 

Sarcina consilierului este să înregistreze pe flipchart toate aşteptările, pe măsură ce membrii 
grupului le enunţă, astfel încât să nu se omită nimic şi să se poată apoi citi şi reveni la ele ori de 
câte ori este nevoie. 

REGULI 

▫ Suspendarea dreptului de a-i judeca pe ceilalţi pe parcursul exerciţiului 
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FF aa zz aa   11   ––   SS AA CC UU LL   DD EE   NN EE VV OO II   ŞŞ II   AA ŞŞ TT EE PP TT ĂĂ RR II   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Este o activitate provocatoare pentru sesiunea de identificare a nevoilor şi aşteptărilor 
participanţilor din grup. Aceasta permite participanţilor să înceapă o comunicarea non-verbală 
mai complexă, creează o atmosferă de încredere şi oferă un instrument şi un mod de a-şi 
exprima nevoile, temerile şi aşteptările într-un mod creativ. 

Obiectivele urmărite sunt: 

1) Să ofere participanţilor un instrument simbolic, plin de semnificaţii, pentru a-şi exprima 
nevoile, temerile şi aşteptările 

2) Să spargă gheaţa între membrii grupului 
3) Să iniţieze o comunicare non-verbală activă între participanţi 
4) Să pună în discuţie unele dileme care ating subiectul valorilor personale ale 

participanţilor (schimb de opinii sau solicitarea de informaţii, a da sa a lua, cooperare 
sau concurenţă) 

5) Să stimuleze o sesiune creativă şi distractivă, atunci când participanţii se aşteaptă la o 
activitate serioasă şi plictisitoare (dar necesară). 

DURATA 

În total este de 60 – 70 de minute pentru întregul proces şi pentru un grup de 20 de persoane: 

5min – introducere 
20min – puzzle 
10min – reflecţii 
30min – prezentare 

MATERIALE 

Hârtie A4 albă (reciclată) – 1 foaie de persoană 
Hârtie A4 color (1 foaie colorată de persoană) 
20 de plicuri – 1 pentru fiecare participant 
Lipici stick (4 la 10 persoane) 
Foarfece (4 la 10 persoane) 
Bandă adezivă (pentru a lipi sacii pe perete) 

MOD DE DERULARE 

Înainte de începerea activităţii, trebuie să se facă pregătirea materialelor de lucru. Se printează 
imaginea sacului pe câte o foaie de hârtie – pentru fiecare participant din grup, cu numele 
acestuia pe eticheta sacului. În mod ideal, fiecare sac ar trebui să fie de o culoare diferită. În cazul 
unui grup mare de participanţi, este mai bine să fie împărţit în grupuri mici, de circa 8-10-12 
persoane. Dacă grupul este mai mare de 12 persoane, este destul de dificil să se găsească o 
culoare diferită pentru fiecare rucsac (deci, prin împărţirea grupului, se poate folosi aceeaşi 
culoare de două ori). După printarea foilor, se separă cele pentru fiecare sub-grup şi se taie 
fiecare foaie în 10 bucăţi, ca pentru un puzzle. Apoi se amestecă toate piesele din fiecare sub-
grup şi se pun la întâmplare în plicuri (10 bucăţi în fiecare plic), pentru a avea un plic pentru 
fiecare participant. 

La începutul activităţii se face o prezentare a exerciţiului pentru participanţi (care poate fi 
modificată în funcţie de nevoile consilierului): "Acum veţi primi ceva care vă aparţine. Este atât 

de evident, încât veţi recunoaşte imediat despre ce este vorba (răspunsul este: Numele de pe 

mânerul sacului). Din momentul în care vă veţi da seama de ce anume este al vostru, nu veţi mai 

putea vorbi. Acest lucru înseamnă că toate acţiunile următoare se vor face doar în tăcere. Mai mult 

decât atât, nu puteţi lua nimic din ceea ce aveţi nevoie de la altcineva, puteţi doar da cuiva ceea ce 
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credeţi că ar putea avea nevoie. Aşa că, pe scurt, puteţi da altora ceea ce credeţi că au nevoie, dar 

este interzis să cereţi celorlalţi ceea ce vă trebuie. Deci, după ce daţi celorlalţi ceea ce nu vă trebuie, 

nu puteţi decât să staţi şi să aşteptaţi ca altcineva să-şi dea seama că aveţi nevoie de ceva şi să vă 

dea ceea ce crede că vă trebuie. Pentru a recapitula, puteţi da ce nu bă trebuie, iar apoi nu puteţi 

lua singur ceva de la altcineva, nici cere ceea ce vă lipseşte, ci doar să aşteptaţi să primiţi ceea ce vă 

trebuie.". 

Fiecare participant primeşte un plic cu piesele de puzzle în interior. După ce va vedea ce se află 
înăuntru, participanţii vor avea nevoie de câteva momente pentru ca să îşi dea seama ce au de 
făcut, şi, după un timp, va începe un proces de schimb între persoanele din sub-grup. Sarcina 
consilierului este de a reaminti regulile jocului, din când în când, cum ar fi: "Nu se poate lua, doar 
să se dea ceva.", "Nu întreba, dar gândeşte-te la nevoile celorlalţi.", "Tăcere, nimeni nu are voie să 
vorbească.", şi aşa mai departe. Când consilierul observă că participanţii încep să reconstruiască 
sacul din bucăţelele de puzzle, atenţionează grupul că le-a pus la dispoziţie lipici, foarfece, foi A4 
de hârtie albă şi îi invită pe participanţi să-şi reconstituie sacii personali pe câte o foaie de hârtie. 

Când fiecare participant are propriul sac, sub-grupul se adună în cerc. Consilierul le cere 
participanţilor să se gândească la ceea ce cred că înseamnă sacul, precum şi la aşteptările / 
temerile si nevoile / contribuţiile personale pe care le aduce fiecare cu sine la întâlnirile 
grupului. Consilierul le cere apoi participanţilor ca în 5-7 minute să scrie rapid pe sac aşteptările 
lor – în partea superioară, nevoile / contribuţiile lor – în partea de mijloc şi temerile – în partea 
de jos a sacului, iar apoi îi invită pe toţi să-şi prezinte colegilor opţiunile.  

După finalizarea discuţiilor, foile cu sacii personali trebuie lipite undeva pe perete în sala de 
lucru, într-un singur loc, astfel încât pe parcursul celorlalte activităţi să rămână vizibile (li se 
permite participanţilor să-şi completeze sacul personal, de fiecare dată când simte nevoia). 

RESURSE WEB  

Documente disponibile la adresa: http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/backpack-of-
needs-and-expectations.1340/ 
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FF AA ZZ AA   11   ––   AA ŞŞ TT EE PP TT ĂĂ RR II   &&   TT EE MM EE RR II   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

▫ Să permită participanţilor să-şi împărtăşească aşteptările referitoare la dezvoltarea 
modelului 

▫ Să dezvolte un mediu de lucru sigur pentru experimentarea modelului 

DURATA 

45 de minute 

MATERIALE 

Post-it (format mare, 3 culori) 
Creioane 
Flipchart 
Markere 

MOD DE DERULARE 

Fiecare participant este rugat să răspundă la întrebările de mai jos, având un număr maxim de 3 
post-it pentru fiecare întrebare: 

1. Ce vă aşteptaţi să dezvoltaţi, să înţelegeţi sau să învăţaţi pe parcursul procesului de 
orientare? 

2. Cum aveţi de gând să contribuiţi la activităţile grupului? 
3. Care sunt temerile legate de participarea la procesul de orientare? 

Consilierul va pregăti o foaie de flipchart pentru fiecare întrebare. Participanţii sunt rugaţi să 
grupeze răspunsurile similare împreună, dar au voie să mute doar propriile lor post-ituri. 
Acest lucru se face în linişte – fără ca participanţii să vorbească între ei. Participanţilor li se 
cere apoi să citească bileţelele grupate, iar dacă consideră că bileţelul lor se potriveşte mai bine 
într-alt grup, îl pot muta în altă parte.  

Consilierul trebuie să observe dacă aşteptările sunt în conformitate cu obiectivele cursului şi 
dacă există aşteptări care nu pot fi îndeplinite pe parcursul procesului de orientare. 

Se discută în grup răspunsurile la întrebarea 3 şi se cer sugestii pentru modul în care aceste 
temeri pot fi abordate, în scopul de a crea un mediu de lucru sigur. Această discuţie constituie 
baza unui acord de lucru pentru participanţii la procesul de orientare, de aceea aşteptările şi 
temerile ar trebui să fie revizuite atunci când este necesar. 

RESURSE WEB 

Materiale disponibile la adresa:   
http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/expectations-fears.232/ 
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FF AA ZZ AA   11   --   SS WW OO TT ..   AA NN GG AA JJ AA MM EE NN TT UU LL   ÎÎ NN   PP RR OO CC EE SS UU LL   DD EE   OO RR II EE NN TT AA RR EE   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

 

DURATA 

Introducerea activităţii: 5 minute 
Lucru în grupuri mici: 20 – 30 minute 
Discuţie în grup: 10 minute 

MATERIALE ŞI RESURSE NECESARE 

Foi de hârtie A3 
Markere 
Alte materiale pentru a scrie pe foile de hârtie 

MOD DE DERULARE 

Participanţii sunt împărţiţi în patru sub-grupuri de lucru: 

Sub-grupul S pentru PUNCTE TARI 
Sub-grupul W pentru PUNCTE SLABE 
Sub-grupul O pentru OPORTUNITĂŢI 
Sub-grupul T pentru AMENINŢĂRI 

Fiecare sub-grup de lucru trebuie să definească conceptul corespunzător temei specifice (ce este 
un punct tare, ce este un punct slab, ce este o oportunitate, ce este o ameninţare). 

Apoi fiecare sub-grup va pregăti un poster (pe foaia A3) cu lista de puncte tari (sub-grupul S), 
puncte slabe (sub-grupul W), oportunităţi (sub-grupul O) şi ameninţări (sub-grupul T), 
referitoare la angajamentul lor faţă de parcursul procesului de orientare. 

La final, cele patru postere pot fi fixate împreună, pentru a compune analiza SWOT. Ele pot 
rămâne fixate pe un perete al sălii de lucru, rămânând acolo până la sfârşitul fazei de 
experimentare, ca aspecte care urmează să fie luate în considerare în evaluarea finală. 
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FF AA ZZ AA   11   ––   SS TT AA TT UU II AA   VV OO RR BB II TT OO AA RR EE   
Grup ţintă: Tineri 

OBIECTIVE 

Este un exerciţiu de încălzire, util pentru formarea grupului care va parcurge întregul traseu al 
intervenţiei de orientare, astfel încât să se creeze o atmosferă deschisă, ca un preambul al 
următoarelor activităţi de realizat şi al introducerii temelor de abordat. 

DURATA 

Circa 15 minute 

MATERIALE 

Niciunul 

MOD DE DERULARE 

Consilierul de orientare profesională joacă rolul unei statui, care comunică grupului o propoziţie 
(de exemplu un proverb sau un citat scurt), doar prin mişcarea buzelor, fără să emită niciun 
sunet. Participanţii - băieţii şi fetele din grup, pe rând, trebuie să încerce să ghicească ceea ce a 
spus „statuia”. 

TEME DE APROFUNDAT 

▫ Ţi-a plăcut jocul? 
▫ La ce te gândeşti când auzi aceste proverbe? 
▫ Ce părere ai despre modestie? Cum îţi auto-evaluezi propriile talente / calităţi? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Este evident că fraza spusă de „statuie” trebuie să aibă legătură cu tema pusă în discuţie, inclusiv 
pe parcursul jocurilor viitoare. Ca propunere, frazele alese pot fi nişte proverbe, de exemplu: “ 
Un om plin de sine este întotdeauna gol în ochii celorlalţi.” sau “Lauda de sine nu miroase a 
bine.”. După ce ghicesc ce a spus statuia, se cere fetelor şi băieţilor din grup să se gândească dacă 
modestia şi respectul faţă de ceilalţi sunt valori recunoscute ca fiind pozitive în societatea 
noastră, sau pot împiedica o persoană să devină în mod realist conştientă de propria valoare. 
Acest joc precede exerciţiile “SUNT MÂNDRU DE ...” şi “CAP, INIMĂ, MÂNĂ”. 

VARIANTE 

Jocul poate avea loc şi în alte faze ale intervenţiei de orientare, ori de câte ori se doreşte crearea 
unei atmosfere deschise sau când este nevoie să se asigure implicarea întregului grup, pentru a 
se spori spiritul de solidaritate. 

Se pot face eventual două echipe, în care cineva joacă rolul de „statuie” şi ceilalţi colegi încearcă 
să ghicească fraza spusă. Învinge echipa care ghiceşte prima. 

REGULI 

▫ Promovarea implicării tuturor participanţilor 
▫ Tolerarea agitaţiei şi gălăgiei continue, ca semn al participării active la joc 
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FF AA ZZ AA   11   ––   CC OO MM PP LL EE TT AA RR EE AA   PP RR OO PP OO ZZ II ŢŢ II II LL OO RR   
Grup ţintă: Adulţi 

DURATA 

Introducerea activităţii: 5 minute 
Lucru individual: 5 – 10 minute 
Lucru în grupuri mici: 15 – 20 minute 
Discuţii în grup: 10 minute 

MATERIALE 

Flipchart cu foi de hîrtie 
Markere şi alte instrumente de scris 
Hârtie de scris 

MOD DE DERULARE 

Este un exerciţiu distractiv, care constituie o modalitate foarte bună de extindere a 
vocabularului şi de îmbunătăţire a abilităţilor de logică, deoarece completarea propoziţiilor 
seamănă foarte mult cu un puzzle. 

Iniţial, propoziţia este ca o imagine a ceea ce ar trebui să fie în mare produsul final, dar este 
nevoie de o rearanjare a pieselor, pentru a reconstitui în detaliu imaginea. 

Fişele de lucru pentru completarea propoziţiilor, pot fi modificate / adaptate de consilier, în 
funcţie de grupul ţintă cu care lucrează – elevi, studenţi, profesori, furnizori de formare 
profesională, formatori din domeniul agro-ambiental, de vârstele beneficiarilor şi de nivelul 
abilităţilor lor. 

În fişa cu enunţuri incomplete, participanţii trebuie să selecteze cele mai adecvate soluţii, dintr-o 
listă de 5 opţiuni de răspunsuri posibile, în scopul de a umple locurile goale în propoziţii. Unele 
fraze pot conţine un singur spaţiu gol, în timp ce altele pot conţine două spaţii de completat. 
Dacă lipsesc două cuvinte din enunţ, primul se află în prima coloană de răspunsuri propuse, iar 
al doilea trebuie ales din a doua coloană. 

Activitatea se va face iniţial în mod individual, timp de 5 - 10 minute. Apoi participanţii pot 
forma sub-grupuri de 4 persoane, pentru a comenta opţiunile făcute. La final, grupul se reuneşte 
în plen, iar fiecare sub-grup va prezenta concluziile la care au ajuns membrii acelui grup. 
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EXEMPLU 

Completează următoarele propoziţii: 

1. Nu suntem în situaţia în care să spunem că nu avem ................... . Avem deja ........................, 
talente, dorinţe, misiuni, chemări. (Abraham H. Maslow) 

� bani    � părinţi 
� un loc de muncă  � capacităţi 
� nimic   � amintiri 
� prieteni   � bunici 
� noroc   � putere 

2. Tatăl meu m-a învăţat să muncesc, dar nu m-a învăţat să-mi iubesc .............. . (Abraham 
Lincoln) 

� hainele 
� ţara 
� profesorii 
� familia 
� munca 

3. Cheia este să ai încredere în tine, pentru a merge în direcţia în care ...................... tale pot 
înflori. Această lume veche se va învârti într-adevăr numai când munca va deveni o expresie 
plină de ............................ a sufletului. (Al Sacharov) 

� talentele   � amărăciune 
� prietenele   � energie 
� visurile   � teamă 
� plantele   � bucurie 
� ideile   � atenţie 

4. Concentrează-ţi toate ............... pe ceea ce faci în acest moment. Razele soarelui nu aprind 
focul până nu sunt concentrate într-un singur punct. (Alexander Graham Bell) 

� uneltele 
� gândurile 
� surâsurile 
� reclamaţiile 
� becurile 

5. Indiferent dacă numim ceea ce facem ...................... sau ...................., munca este mai mult decât 
ceva ce facem. Este o parte din ceea ce suntem. (Anita Hill) 

� artă    � pasiune 
� simulare   � exerciţiu 
� şmecherie   � păcăleală 
� muncă   � carieră 
� joc    � acţiune 

6. Munca ... a fost întotdeauna forma mea preferată de ..................... . (Anna Howard Shaw) 
� chin 
� motivaţie 
� recreere 
� diferenţiere 
� antrenament 

7. ................. poate părea atractivă, dar munca aduce satisfacţie. (Anne Frank) 
� şcoala 
� căsătoria 
� călătoria 
� familia 
� lenea 
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8. Când oamenii merg la ..............., nu ar trebui să-şi lase inimile acasă. (Betty Bender) 
� muncă 
� hotel 
� aeroport 
� spital 
� închisoare 

9. Diferenţa dintre posibil şi ................... constă în muncă din greu şi responsabilitate. (Bob Dole) 
� specific 
� probabil 
� potenţial 
� imposibil 
� succes 

10. Munceşte opt ore şi dormi opt ore, dar asigură-te că nu le faci în acelaşi ............... . (Boone T. 
Pickens) 

� loc 
� timp 
� pat 
� echipament 
� anotimp 

11. Nu contează ceea ce ............ sau ceea ce speri, doreşti sau intenţionezi, ci doar ceea ce .............. 
Alegerile tale arată fără greş cine eşti cu adevărat. (Brian Tracy) 

� spui    � culegi 
� visezi   � preferi 
� aştepţi   � ceri 
� încerci   � faci 
� aduci   � dai 

12. Tot ceea ce se întâmplă în acest moment este rezultatul ................ pe care le-ai făcut în ............ . 
(Deepak Chopra) 

� greşelilor   � grup 
� eforturilor   � trecut 
� acţiunilor   � pauză 
� stocurilor   � grabă 
� alegerilor   � vis 

13. Eu cred că noi suntem singurii .............. pentru alegerile noastre şi că trebuie să acceptăm 
.......................... fiecărui act, cuvânt sau gând al nostru, pe parcursul întregii noastre vieţi. 
(Elizabeth Kubler-Ross) 

� creditori   � consecinţele 
� decidenţi   � sensurile 
� vinovaţi   � criticile 
� responsabili   � laudele 
� trădători   � statisticile 

14. Cel mai mare .............. pentru oricare dintre noi nu este că ţintim prea sus şi nu reuşim să 
ajungem unde dorim, ci că ................. este prea joasă şi o atingem prea uşor. (Michelangelo) 

� avantaj   � uşa 
� atu    � limita 
� pericol   � ţinta 
� ajutor   � lampa 
� succes   � prăjitura 
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PROPOZIŢII COMPLETE (soluţii) 

 

1. Nu suntem în situaţia în care să spunem că nu avem nimic. Avem deja capacităţi, talente, 
dorinţe, misiuni, chemări. (Abraham H. Maslow) 

2. Tatăl meu m-a învăţat să muncesc, dar nu m-a învăţat să-mi iubesc munca. (Abraham 
Lincoln) 

3. Cheia este să ai încredere în tine, pentru a merge în direcţia în care talentele tale pot înflori. 
Această lume veche se va învârti într-adevăr numai când munca va deveni o expresie plină 
de bucurie a sufletului. (Al Sacharov) 

4. Concentrează-ţi toate gândurile pe ceea ce faci în acest moment. Razele soarelui nu aprind 
focul până nu sunt concentrate într-un singur punct. (Alexander Graham Bell) 

5. Indiferent dacă numim ceea ce facem muncă sau carieră, munca este mai mult decât ceva ce 
facem. Este o parte din ceea ce suntem. (Anita Hill) 

6. Munca ... a fost întotdeauna forma mea preferată de recreere. (Anna Howard Shaw) 

7. Lenea poate părea atractivă, dar munca aduce satisfacţie. (Anne Frank) 

8. Când oamenii merg la muncă, nu ar trebui să-şi lase inimile acasă. (Betty Bender) 

9. Diferenţa dintre posibil şi imposibil constă în muncă din greu şi responsabilitate. (Bob 
Dole) 

10. Munceşte opt ore şi dormi opt ore, dar asigură-te că nu le faci în acelaşi timp. (Boone T. 
Pickens) 

11. Nu contează ceea ce spui sau ceea ce speri, doreşti sau intenţionezi, ci doar ceea ce faci. 
Alegerile tale arată fără greş cine eşti cu adevărat. (Brian Tracy) 

12. Tot ceea ce se întâmplă în acest moment este rezultatul alegerilor pe care le-ai făcut în 
trecut. (Deepak Chopra) 

13. Eu cred că noi suntem singurii responsabili pentru alegerile noastre şi că trebuie să 
acceptăm consecinţele fiecărui act, cuvânt sau gând al nostru, pe parcursul întregii noastre 
vieţi. (Elizabeth Kubler-Ross) 

14. Cel mai mare pericol pentru oricare dintre noi nu este că ţintim prea sus şi nu reuşim să 
ajungem unde dorim, ci că ţinta este prea joasă şi o atingem prea uşor. (Michelangelo) 
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FF AA ZZ AA   11   ––   PP RR II MM AA   II MM PP RR EE SS II EE   
Grup ţintă: Adulţi 

OBIECTIVE 

Este un exerciţiu util pentru a-i face pe participanţi să înţeleagă importanţa primei impresii pe 
care o produc în viaţa curentă. 

DURATA 

Circa 15 minute 

MATERIALE 

Imagini de persoane publice, dar nu foarte cunoscute, pentru a nu fi imediat recunoscute de 
participanţi 

MOD DE DERULARE 

Consilierul de orientare profesională împarte grupul în sub-grupuri (max. 5 membri). Fiecare 
subgrup primeşte o imagine cu o persoană şi trebuie ca, împreună, în circa 5 minute, să creeze o 
mică poveste despre respectiva persoană – cine este, cu ce se ocupă, cum este, unde trăieşte etc. 

Fiecare grup, printr-un purtător de cuvînt, prezintă întregului grup imaginea şi povestea 
personajului din imagine, răspunde la întrebările puse de colegi. Consilierul facilitează discuţia, 
stimulând întrebările sau aprecierile celorlalte subgrupuri. 

La final, consilierul prezintă adevărata identitate a personajelor şi dă câteva detalii despre viaţa 
lor reală. 

Exemple de imagini: 

 

Identităţile reale: 

1. o studentă, suspectă de uciderea unui bărbat 

2. J. K. Rowling 

3. Dana International 

TEME DE APROFUNDAT 

Este important pentru participanţi să înţeleagă cum funcţionează credibilitatea şi cum 
obişnuiesc să judece alte persoane, fără să aibă de fapt date sau fapte pe care se bazează, doar pe 
baza aspectului şi a impresiilor generate. 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Acest exerciţiu este util din mai multe motive: 

▫ Crearea unei atmosfere deschise şi a unui climat de încredere 
▫ Înţelegerea limitelor deciziilor luate fără a avea informaţii, care pot duce şa 

1 3 2
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situaţii neadecvate în viaţă. 

VARIANTE 

Imaginile pot fi alese de consilier, în funcţie de scopul urmărit, adecvat fiecărui grup de 
beneficiari. 

REGULI 

▫ Promovarea implicării tuturor participanţilor 
▫ Tolerarea agitaţiei şi gălăgiei continue, ca semn al participării active la joc 
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FF AA ZZ AA   ––   JJ OO CC UU RR II   DD EE   PP EE RR CC EE PP ŢŢ II EE   
Grup ţintă: Adulţi 

OBIECTIVE 

Creşterea nivelului de conştientizare a participanţilor asupra posibilelor diferenţe de percepţie 
între indivizi şi auto-conştientizarea propriului tip de percepţii 

Crearea unui climat deschis şi evidenţierea importanţei acceptării părerilor tuturor, fără a le 
judeca 

DURATA 

Circa 5 minute 

MATERIALE 

Imagini cu iluzii vizuale, video-proiector, lapotp 

MOD DE DERULARE 

Consilierul prezintă o serie de imagini din categoria iluziilor vizuale, pentru a testa abilitatea 
participanţilor de a vedea diferitele perspective posibile. După prezentarea fiecărei imagini, 
consilierul poate ajuta participanţii să înţeleagă de unde provin iluziile vizuale. 

Exemple de imagini: 

   

 

TEME DE APROFUNDAT 

Este important pentru participanţi să înţeleagă şi să fie atenţi la diferitele perspective şi 
semnificaţii ale modului de interpretare a realităţii, precum şi să accepte că diferite persoane pot 
avea diferite perspective, opinii, aşteptări etc., ceea ce înseamnă că fiecare individ poate vedea 
diferit „realitatea”. 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Acest exerciţiu este util din mai multe motive: 
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▫ Crearea unei atmosfere deschise şi a unui climat de încredere 
▫ Acceptarea diversităţii – cu evidenţierea diferenţelor dintre indivizii din grup, nu 

ca un factor de discriminare, ci ca un punct de pornire pentru a înţelege 
complementaritatea, diversitatea, egalitatea de şanse 

VARIANTE 

Imaginile pot fi alese de consilier, în funcţie de scopul urmărit, adecvat fiecărui grup de 
beneficiari, referitoare şa diferite tipuri de percepţie vizuală. 

REGULI 

▫ Promovarea implicării tuturor participanţilor 
▫ Tolerarea agitaţiei şi gălăgiei continue, ca semn al participării active la exerciţii 
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TRASEUL  
PROCESULUI DE ORIENTARE PROFESIONALĂ 

ÎN DOMENIUL AGRO-AMBIENTAL,  
DIN PERSPECTIVE DE GEN 

 

Faza 1
Prezentare şi 

formarea echipei

Faza2

Procesul de auto-
cunoaştere şi de 
reconstruire a 

imaginii de sine

Faza 3

MUNCA

Faza 4
Contextul 

agro-
ambiental

Faza 5

Concluzii

Faza 1
Prezentare şi 

formarea echipei

Faza2

Procesul de auto-
cunoaştere şi de 
reconstruire a 

imaginii de sine

Faza 3

MUNCA

Faza 4
Contextul 

agro-
ambiental

Faza 5

Concluzii

 
 

FAZA 2 –  PROCESUL DE AUTO-CUNOAŞTERE ŞI  DE 
RECONSTRUIRE A IMAGINII DE SINE PENTRU 
LUAREA DECIZIILOR DE ADAPTARE  
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FF AA ZZ AA   22   ––   SS UU NN TT   MM ÂÂ NN DD RR UU   //   MM ÂÂ NN DD RR ĂĂ   DD EE   …… .. ..   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Acest exerciţiu urmăreşte să-i facă pe membrii grupului – băieţi şi fete, bărbaţi şi femei, să se 
concentreze asupra succeselor, talentelor, capacităţilor şi abilităţilor personale, încurajându-i să 
vorbească în faţa celorlalţi despre reuşitele de care sunt mândri. 

Este foarte important ca, pe de o parte, participanţii să fie încurajaţi să se mândrească de 
capacităţile şi talentele lor, care îi pot ajuta să-şi satisfacă propriile aspiraţii, iar pe de altă parte, 
să poată să vorbească despre ei cu colegii şi cu adulţii care participă la procesul de orientare (în 
cazul participanţilor tineri). 

DURATA 

20 de minute 

MATERIALE 

O minge 

MOD DE DERULARE 

Consilierul de orientare profesională prezintă conceptele de „MÂNDRIE” şi „ÎNDRĂZNEALĂ”, 
subliniind aspectele pozitive. Apoi le cere membrilor grupului, lansând mingea spre unul dintre 
participanţi, să spună, pe rând, în momentul în care prind mingea, ceva de ce sunt mândri – care 
să se refere la ceva specific pentru ei înşişi. 

Jocul este un exerciţiu util pentru ca participanţii să se obişnuiască să-şi descopere abilităţile cu 
care se pot mândri. 

TEME DE APROFUNDAT 

La finalul jocului, este important să se evidenţieze modul în care s-au implicat membrii grupului: 

▫ Mi-a plăcut jocul? 
▫ A fost simplu să descopăr ce mă face să mă simt mândru / mândră de mine? 
▫ Mi-a fost uşor să vorbesc despre mine în faţa grupului? 
▫ Aş vrea să mai adaug ceva? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Pentru ca toţi participanţii să ia parte la joc, consilierul de orientare profesională poate numi 
anumite persoane, care nu au vorbit sau la care nu a ajuns mingea, pentru a-i atrage pe cei iniţial 
rămaşi deoparte. 

VARIANTE 

După un prim tur de încălzire, în care fiecare a putut să se exprime liber şi toţi au înţeles ce 
presupune jocul, consilierul de orientare profesională poate introduce un subiect de referinţă, de 
la care să pornească fiecare participant, în funcţie de experienţa faţă de acel domeniu specific. De 
exemplu, se pot cere răspunsuri la următoarele întrebări: 

▫ De ce eşti mândru/ă în ceea ce priveşte şcoala? 
▫ De ce eşti mândru/ă în ceea ce priveşte banii? 
▫ De ce decizie luată eşti mândru/ă? 
▫ Ce sarcini / activitate ai reuşit să termini cu succes? 
▫ De ce eşti mândru/ă de o situaţie în care ai spus nu? 
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REGULI 

▫ Este important să nu se creeze comparaţii între persoane (cineva este mai bun ca 
altcineva), ci fiecare să se concentreze pe propriile abilităţi personale 

▫ Este important ca fiecare să se poată exprima şi să nu se poarte discuţia mereu între 
aceleaşi persoane 

▫ Fiecare are dreptul la opinia sa şi pe parcursul exerciţiului nimeni nu are dreptul să 
judece pe altcineva. 
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FF AA ZZ AA   22   ––   CC AA PP ,,   II NN II MM ĂĂ ,,   MM ÂÂ NN ĂĂ   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Acest joc ajută participanţii din grup - băieţi şi fete, bărbaţi şi femei, să-şi identifice propriile 
abilităţi intelectuale, emoţionale şi manuale de care pot fi mândri/e. Sarcina consilierului de 
orientare profesională este aşadar să-i facă pe participanţi să devină mai conştienţi de abilităţile 
şi talentele lor, prin intermediul unui instrument ludic. Recunoaşterea unor astfel de abilităţi de 
către ceilalţi participanţi are rolul de a determina dezvoltarea nivelului de conştientizare a 
propriei valori. 

DURATA 

După caz, minim 15 minute 

MATERIALE 

Post-it, markere colorate şi flipchart 

MOD DE DERULARE 

Consilierul de orientare profesională împarte grupul în trei sub-grupuri şi cere fiecărui sub-grup 
să deseneze pe trei foi de flipchart un cap, o inimă şi o mână. Apoi cele trei sub-grupuri se 
reunesc şi fiecare individ va scrie pe un post-it, în mod anonim, propriile capacităţi şi cunoştinţe 
care se referă la cap, inimă şi mână, pe care le vor lipi pe paginile de flipchart corespunzătoare. 
La finalul acestei activităţi, consilierul de orientare profesională poate cere unui voluntar să-şi 
prezinte propriile capacităţi, iar dacă nu există niciun doritor, facilitatorul va citi cu voce tare 
unele post-it-uri, pentru a da naştere unor discuţii referitoare la compararea descrierilor 
personale cu feedback-ul grupului. 

Consilierul de orientare profesională trebuie să asigure implicarea tuturor participanţilor, toţi 
trebuie să aibă oportunitatea să se descrie pe ei înşişi. 

TEME DE APROFUNDAT 

Rolul consilierului de orientare profesională nu este doar acela de a facilita comunicarea şi 
discutarea în grup a descrierilor personale, dar şi de a-i face pe participanţi să reflecteze asupra 
sentimentelor şi emoţiilor declanşate pe parcursul jocului: 

▫ Mi-a plăcut acest joc? 
▫ Mi-a fost uşor să găsesc imediat cele trei tipuri de capacităţi care mă caracterizează – 

referitoare la cele trei părţi ale corpului? 
▫ De ce m-am oferit / nu m-am oferit ca voluntar? 
▫ Ce am simţit în timpul jocului? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Acest joc poate fi o continuare a exerciţiului SUNT MÂNDRU/Ă DE ..., deci poate fi jucat imediat 
după acest exerciţiu, pentru a evidenţia diferenţele dintre capacităţile şi competenţele 
personale, comunicate anterior grupului. 

VARIANTE 

Dacă membrii grupului se cunosc deja foarte bine, în loc de scrierea pe post-it în mod anonim, 
participanţii pot să spună cu voce tare ce capacităţi îşi recunosc, pe care facilitatorul le va scrie 
pe paginile de flipchart corespunzătoare. 
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REGULI 

▫ Este important să nu se facă aprecieri şi comparaţii între persoane (cineva este mai 
bun ca altcineva), ci fiecare să se concentreze pe propriile capacităţi personale. 

▫ Este fundamental să nu se permită judecarea celorlalţi participanţi. 
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FF AA ZZ AA   22   ––   VV II SS UU RR II   SS EE CC RR EE TT EE   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Acest exerciţiu urmăreşte exprimarea explicită a celor mai ascunse dintre visurile noastre. 
Propriile noastre dorinţe joacă un rol important în proiectarea viitorului nostru. Dorinţele 
noastre sunt motorul motivaţiei noastre şi ne susţin în momentele de dificultate. Pornind de la 
dorinţele noastre, ne stabilim obiectivele pe care le vom include în proiectul dezvoltării noastre 
viitoare. 

DURATA 

30 de minute 

MATERIALE 

Hârtie, creioane, flipchart, markere 

MOD DE DERULARE 

Identificarea dorinţelor, recunoaşterea şi comunicarea lor în public ne ajută să ne proiectăm 
viitorul, să dăm formă unui proiect de viaţă, unui proiect al parcursului educaţional şi unui 
proiect al parcursului profesional. Consilierul de orientare profesională le va cere participanţilor 
să viseze cu ochi deschişi şi să îşi imagineze ce vor face şi cum vor fi în viitor, iar apoi să 
povestească grupului propriul lor vis secret. 

În acest timp, consilierul de orientare profesională va scrie pe flipchart numele fiecărui 
participant din grup, iar alături va nota visul fiecăruia, ajutându-i să reflecteze asupra a ceea ce 
implică traseul de parcurs – paşii necesari pentru a transforma visul în realitate şi să înţeleagă 
cum se poate traduce o aspiraţie în obiective concrete şi deci într-un proiect de dezvoltare 
personală. 

În a doua parte a exerciţiului, consilierul de orientare profesională va cere fiecăruia să scrie pe o 
foaie de hârtie activităţile necesare pentru realizarea concretă a visului personal. 

TEME DE APROFUNDAT 

▫ Ce dorinţe am? 
▫ Care dintre acestea sunt deja realizate? 
▫ La care am renunţat şi de ce? 
▫ Aţi luptat vreodată pentru realizarea unei dorinţe? 
▫ Cum mă gândesc să pun în aplicare dorinţele de azi? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Oricât de simplu ar părea, acest exerciţiu permite să se înţeleagă care este drumul de urmat 
pentru a trece de la o dorinţă abstractă la definirea unor obiective concrete şi la dezvoltarea 
unui proiect de dezvoltare individuală, subliniind că visurile, pentru a deveni realitate, necesită 
realizarea unor activităţi concrete. Consilierul de orientare profesională îi va ajuta pe 
participanţi să proiecteze acest traseu şi să identifice competenţele şi caracteristicile necesare 
pentru a-l transforma în realitate, adică îi va ajuta pe participanţi să-şi reprezinte propriul viitor. 

REGULI 

▫ Nimeni să nu judece sau critice dorinţele exprimate de ceilalţi. 
▫ Fiecare participant trebuie să-şi traducă dorinţele în obiective concrete. 
▫ Facilitatorul trebuie să accepte ca în grup să apară agitaţie şi rumoare. 
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FF AA ZZ AA   22   ––   BB ĂĂ RR BB AA TT UU LL   ŞŞ II   FF EE MM EE II AA   VV II II TT OO RR UU LL UU II   
Grup ţintă: Tineri 

OBIECTIVE 

Prin explicitarea propriilor visuri despre viitor, băieţii şi fetele din grup pot să identifice ceea ce 
contează pentru ei în viaţă. Acest joc le permite să reflecteze şi să îşi compare reprezentările 
viitorului şi proiectele individuale, iar în acest îşi pot vizualiza scara lor de valori, alegerile 
posibile, motivaţiile, capacităţile şi resursele pe care fiecare este dispus să le pună la bătaie 
pentru a-şi atinge visul. Dorinţele şi visurile sunt motoarele care susţin acţiunile, dar trebuie să 
se pornească de la capacitatea de a visa şi de a dori a fetelor şi băieţilor din grup, pentru a-şi 
putea proiecta traseele de parcurs în viitor. 

DURATA 

Circa 40 de minute 

MATERIALE 

Foi de hârtie , markere şi creioane colorate 

MOD DE DERULARE 

Băieţii şi fetele trebuie să deseneze cum visează să fie peste 10 ani. Pot să aleagă figuri stilizate, 
caricaturi – nu este importantă estetica desenului, ci mai degrabă se urmăreşte să înţeleagă ceea 
ce este important pentru ei. În desen trebuie să se încerce o reprezentare pornind de la 
răspunsurile la o serie de întrebări: 

▫ Ce ai vrea să faci? 
▫ Ce ai vrea să spui? 
▫ Unde ai vrea să trăieşti? 
▫ Cu cine ai vrea să trăieşti? 
▫ Cu ce te vei ocupa? 
▫ Cum ţi-ai petrece timpul liber? 

Întrebările pot fi scrise pe flipchart, astfel încât să fie vizibile pentru toţi pe toată durata 
exerciţiului. 

Pe lângă desene, ei pot scrie fraze care să lege un desen de altul (de exemplu: mi-ar plăcea să fiu 
proiectant şi să inventez noi mijloace de transport).  

După finalizarea desenelor, acestea pot fi afişate pe pereţii sălii de lucru, iar cine vrea poate să 
descrie colegilor propriul desen. Consilierul de orientare profesională va încerca să-i implice pe 
toţi cei care au dorinţe similare sau, dimpotrivă, dorinţe diferite, pentru a identifica motivaţiile, 
reprezentările şi valorile care reies din fiecare desen. 

TEME DE APROFUNDAT 

Este important ca participanţii să reflecteze asupra stărilor de spirit pe care le-au încercat în 
timpul desfăşurării jocului, pornind de la câteva întrebări: 

▫ Mi-a plăcut jocul? 
▫ Ce m-a atras cel mai mult? 
▫ Dacă visul descris s-ar realiza, cum m-aş simţi? 
▫ Care sunt punctele forte şi punctele slabe ale visului meu? 
▫ Cine are un vis pentru viitor similar cu al meu? 
▫ Ce aş mai vrea să adaug? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Este foarte important ca băieţii şi fetele din grup să poată reflecta asupra aspectelor similare şi a 
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celor de diferenţiere specifice fiecărei reprezentări a viitorului, prin comparaţie cu celelalte 
reprezentări ale participanţilor. De asemenea, este recomandabil să se identifice şi punctele 
forte, precum şi punctele slabe ale căilor posibile pentru transpunerea în practică a 
reprezentărilor şi să se evalueze alegerile de făcut pentru a se atinge obiectivele urmărite. 

VARIANTE 

Dacă mai rămâne timp, după realizarea desenelor se poate cere băieţilor şi fetelor din grup să 
discute în pereche reprezentările proprii, acordând câte 15 minute în acest scop, iar apoi să se 
discute în grup – fiecare participant să aibă două minute la dispoziţie pentru a-şi prezenta 
propriul desen în faţa tuturor. 

REGULI 

▫ Băieţii şi fetele din grup trebuie lăsaţi să-şi exploreze şi laturile fantastice, care 
pentru adulţi pot părea irealizabile 

▫ Trebuie suspendat orice tip de judecată 
▫ Promovarea dorinţei participanţilor de a-şi vedea visurile împlinite şi conştientizarea 

de sine 
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FF AA ZZ AA   22   ––   SS UU NN TT ,,   AA MM ,,   VV RR EE AA UU ,,   MM EE RR II TT ,,   AA LL EE GG   SS ĂĂ   .. .. ..   
Grup ţintă: Adulţi 

OBIECTIVE 

Acest exerciţiu urmăreşte să-i încurajeze pe membrii grupului să mediteze în mod individual şi 
să se descrie pornind de la cele 3 aspecte menţionate în titlu. 

DURATA 

Activitate individuală: 5 minute 
Activitate în grup: 30 de minute 

MATERIALE 

Formularul “SUNT, AM, VREAU, MERIT, ALEG SĂ ...”, flipchart, creioane 

MOD DE DERULARE 

Exerciţiu de auto-reprezentare 

1. Se distribuie formularul şi li se cere participanţilor să completeze propoziţiile, fără să 
stea prea mult pe gânduri şi fără să modifice ceea ce au scris din prima. 

2. Pe rând, fiecare participant îşi prezintă gândurile în faţa grupului. 
3. Apoi are loc o discuţie în grup asupra dorinţelor, nevoilor, caracteristicilor personale şi 

proiectelor individuale care “aici şi acum” îi individualizează pe participanţi, inclusiv din 
perspective de gen. 

VARIANTĂ 

1) Se pun pe o masă nişte imagini, fotografii, titluri din ziare cu impact asupra imaginaţiei 
participanţilor şi cu care unii ar vrea să se identifice 

2) Li se cere participanţilor să vină lângă masă – pe rând sau în grupuri mici, pentru a 
examina imaginile şi pentru a le alege pe cele cu care se pot identifica – în ceea ce 
priveşte triada „SUNT, AM, VREAU, MERIT, ALEG SĂ ...” (dar fără a le lua de pe masă, ca să 
poată fi văzute toate de toată lumea). 

3) Apoi fiecare se duce la locul lui şi completează formularul, pornind de la imaginile şi 
situaţiile alese. 

4) Pe rând, fiecare participant prezintă colegilor pozele pe care le-a ales (le poate lua de pe 
masă, pentru a le arăta colegilor, dar apoi le va pune la loc pe masă), povestind ce 
consideră ei că reprezintă. În această parte, ceilalţi participanţi nu au voie să comenteze 
cele spuse de cel care face prezentarea personală. 

5) Apoi are loc o discuţie în grup asupra dorinţelor, nevoilor, caracteristicilor personale şi 
proiectelor individuale care “aici şi acum” îi individualizează pe participanţi, inclusiv din 
perspective de gen. 
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SUNT, AM, VREAU, MERIT, ALEG SĂ ... 

Fără să vă gândiţi prea mult, vă rugăm să completaţi propoziţiile din formularul de mai jos cu 
primele lucruri care vă vin în minte referitoare la caracteristicile, resursele şi dorinţele pe care 
credeţi că le aveţi şi le puteţi nota în acest moment. 

 

Sunt … 

 

 

 

 

 

 

Am … 

 

 

 

 

 

 

Vreau … 

 

 

 

 

 

Merit ... 

 

 

 

 

Aleg să ... 
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FF AA ZZ AA   22   ––   BB ĂĂ RR BB AA ŢŢ II   vv ss ..   FF EE MM EE II   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Analiza stereotipurilor legate de gen 

Corelarea dintre motivele pentru diferitele comportamente ale bărbaţilor şi femeilor şi evoluţia 
identităţii de sine 

Identificarea stereotipurilor pe care fiecare dintre noi le are şi le manifestă 

DURATA 

Circa 45 de minute  (5 minute pentru proiectarea filmului, 10 minute pentru completarea 
formularului şi 30 de minute pentru discuţii în grup) 

MATERIALE 

Formularul “BĂRBAŢI vs. FEMEI”, PC, videoproiector, filmul “Men vs. Women” (Bruno Bozzetto - 
http://www.youtube.com/watch?v=PmrVo6qHYRk ), flipchart, creioane 

MOD DE DERULARE 

Exerciţiul constă în urmărirea unui film scurt de animaţie – realizat de Bruno Bozzetto, 
prezentând nişte comportamente tipice pentru femei şi bărbaţi în anumite situaţii. 

După film, participanţii primesc un formular, pe care trebuie să-l completeze individual în 10 
minute, prin bifarea comportamentului uzual în cele 13 situaţii propuse, indiferent dacă face 
parte din lista de comportamente considerate a fi tipic feminine sau tipic masculine. 

După completarea formularului de către toţi participanţii, consilierul de orientare profesională 
trasează 2 coloane pe flipchart – una pentru băieţi / bărbaţi şi una pentru fete / femei. În dreptul 
fiecărei coloane, va scrie „Comportamente masculine” în partea de sus şi „Comportamente 
feminine” în partea de jos a foii. Apoi va întreba fiecare participant câte comportamente 
feminine / masculine a identificat. 

Participanţii pot spune câte cu comportamente s-au identificat sau câte comportamente nu le 
sunt specifice. 

Consilierul va nota pe flipchart valorile în cele 2 coloane existente – răspunsurile femeilor în 
coloana „fete / femei”, iar pe cele ale bărbaţilor în coloana „băieţi / bărbaţi” – în partea de sus 
sau de jos a foii, în funcţie de datele furnizate. 

În timpul exerciţiului este important să se clarifice unele cuvinte expresii utilizate, pentru ca 
participanţii să le înţeleagă sensul şi să le poată folosi în discuţiile următoare. 

− Sex: femei şi bărbaţi 

Se referă la diferenţele biologice dintre femei şi bărbaţi. 

− Gen: femei şi bărbaţi 

Genul ia în considerare rolurile care pot fi atribuite bărbaţilor şi femeilor. Deşi rolurile au la 
bază diferenţele biologice, acestea sunt învăţate şi evoluează continuu de-a lungul timpului, 
cu variaţii în diferite culturi. 

În general vorbind, genul este un mod de a clasifica oamenii, prin definirea aptitudinilor şi 
activităţilor care sunt adecvate pentru fiecare categorie de gen. Genul este un construct social. 

Nimeni nu se naşte ca femeie (sau bărbat). De fapt, o persoană devine femeie sau bărbat. 
Utilizarea conceptului de gen permite satisfacerea nevoii de a defini categoria care este 
construită social în termeni de inegalitate sexuală – ceea ce este în afara diferenţelor biologice în 
relaţia de inegalitate dintre bărbaţi şi femei. 
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Notă pentru alte exerciţii: În scopul de a sublinia diferenţa dintre sex şi gen, se poate cere 
participanţilor să enumere caracteristicile distinctive dintre bărbaţi şi femei (pe care 
consilierul le va scrie pe flipchart). Apoi li se va cere participanţilor să examineze lista şi 
să atribuie respectivele diferenţe categoriei de sex sau de gen (de exemplu, alăptare la 
sân - sex, îngrijirea copilului - gen, putere fizică – sex, şofer bun – gen). 

− Stereotipuri 

Set de modele de acţiune si comportamente insuflat (transmis) la bărbaţi şi respectiv la 
femei, care se perpetuează în timp. Desigur, ele diferă în diferite culturi. 

Stereotipul este o reprezentare a lumii şi a ceea ce se dezvoltă pornind de la cunoştinţele 
indirecte, deduse din alte surse şi care nu se bazează pe experienţele proprii ale cuiva, pe 
gândurile personale sau pe cunoştinţe ştiinţifice. 

De exemplu, se consideră că bărbaţii sunt logică, raţionali, agresivi, curajoşi, independenţi, 
competitivi, ocupă poziţii de şefi, iau decizii, ştiu întotdeauna ce au de făcut, nu trebuie să fie 
foarte arătoşi etc. 

De exemplu, se consideră că femeile sunt intuitive, emoţionale, înţelegătoare, spontane, 
tolerante, cooperante, că este important pentru ele să fie atractive etc. 

Notă: În scopul de a înţelege conceptul de stereotip, consilierul poate reveni la lista 
anterioară de caracteristici, pentru a adăuga eventual altele noi, şi de a întreba fiecare 
participant care element din listă i se potriveşte şi care nu. Apoi se poate discuta în grup, 
pornind de la observaţia că nu toate caracteristicile atribuite în mod obişnuit bărbaţilor 
se potrivesc "tuturor" bărbaţilor. De fapt, acestea pot fi uneori specifice femeilor, iar 
unele caracteristici considerate specifice femeilor pot fi regăsite la anumiţi bărbaţi. 

În cele din urmă, se analizează motivaţiile şi atitudinile generale (este posibil să se aleagă analiza 
motivaţiilor pentru un comportament specific la un moment dat, pornind de la cele care prezintă 
cele mai mari diferenţe, dând cuvântul pe rând fiecărui participant – pornind de la cei care cred 
că scenele din filmul prezentat nu constituie comportamente tipice lor). În special, se vor analiza 
cele mai des identificate stereotipuri de gen („De ce se comportă personalul în acest fel?”, 
„Identificaţi factorii care influenţează comportamentul, cum ar fi societatea, stereotipurile, 
teama de a fi diferit de ceilalţi” etc.) 

Apoi, consilierul îi întreabă pe participanţi dacă comportamentele pe care le-au bifat au fost 
observate doar în prezent sau se manifestă de când erau copii şi dacă ei cred că se vor comporta 
la fel în continuare – atunci când îşi vor fi realizat proiectul personal de dezvoltare (pentru tineri 
– proiecţia viitoare a identităţii lor de sine ca bărbaţi sau femei). 

În plus, consilierul poate întreba ce opinii au participanţii dacă ar apărea o inversare a 
comportamentelor alese în formular – respectiv femeile să aibă majoritatea comportamentelor 
atribuite de obicei bărbaţilor, iar bărbaţii pe cele ale specific „feminine”. 

Dacă în urma discuţiilor vreun participant ar fi înclinat să-şi schimbe opţiunea iniţială, ar trebui 
să fie întrebat dacă sunt mulţumiţi cu rolurile auto-asumate, specifice femeilor sau bărbaţilor, 
sau dacă şi ce ar fi dispuşi să facă pentru ca să fie posibile nişte schimbări personale sau în 
societate. 

SUGESTII 

În cazul grupurilor de tineri -  băieţi şi fete care se află încă în şcoală, a vorbi despre identitatea 
de sine ca bărbat sau femeie poate fi un subiect delicat si intim. De aceea, consilierul trebuie să 
intervină cu multă precauţie, abţinându-se să-şi exprime orice opinie asupra poziţiilor enunţate 
de participanţi, facilitând însă participarea tuturor, precum şi limitând sau evitând judecăţile 
negative asupra celor consideraţi "mai slabi" în grup – fie ei băieţi sau fete, sau asupra celor care 
au curajul de a veni cu opiniie neconvenţionale. 
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Formularul BĂRBAŢI vs. FEMEI 

Ai 10 minute la dispoziţie pentru a completa tabelul de mai jos. 

Pornind de la comportamentele văzute în film şi listate în tabelul următor, identifică-le pe cele 
care îţi sunt specifice, indiferent de coloana pe care se află. Pe cele care nu ţi se potrivesc, ignoră-
le. 

 

 Situaţia Comportament masculin Comportament feminin  

1 Acasă, după 
serviciu 

Pat, TV, bere, distracţie � Menaj � 

2 Limbaj Direct şi exact � Circular şi haotic � 

3 Un film romantic Adorm � Plâng � 

4 Călătorie de 
afaceri 

Călătoresc oriunde, fără 
restricţii auto-impuse 

� 
Menţin întotdeauna o legătură 
cu casa 

� 

5 
Dietă 

Mănânc doar ceea ce am în 
farfurie 

� 
După ce termin porţia mea, mai 
mănânc şi din farfuria celuilalt 

� 

6 Întâlnire la orele 
20:00 

Sunt gata repede şi ajung la 
timp 

� 
Am nevoie de mult timp ca să fiu 
gata şi ajung cu întârziere 

� 

7 Când călătoresc Am o singură valiză � Am o mulţime de bagaje � 

8 
Discuţie 

Schimb păreri ca şi cum aş fi 
într-un ring de box 

� 
Toată lumea vorbeşte în acelaşi 
timp 

� 

9 
Seducţie Sar pe cealaltă persoană � 

Îi dau târcoale celeilalte 
persoane 

� 

10 Toaletă Merg singur/ă � Merg cu cineva � 

11 Geanta mea Doar câteva obiecte esenţiale � O mulţime de obiecte � 

12 
Shopping Direct la ţintă � 

Mă duc, mă întorc, mă uit, mă 
răzgândesc 

� 

13 Într-un cuplu 
ideal 

Femeia trebuie să se ocupe mai 
mult de treburile casnice 

� 
Bărbatul trebuie să se ocupe mai 
mult de treburile casnice 

� 

 
 

TOTAL comportamente 
masculine 

 
TOTAL comportamente 
feminine 

 

 

Numără câte comportamente masculine şi câte comportamente feminine ai bifat. 
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FF AA ZZ AA   22   ––   AA NN AA LL II ZZ AA   AA CC TT II VV II TT ĂĂ ŢŢ II LL OO RR   ŞŞ CC OO LL AA RR EE   ŞŞ II   EE XX TT RR AA ŞŞ CC OO LL AA RR EE   
Grup ţintă: Tineri 

OBIECTIVE 

Acest exerciţiu are scopul de a evidenţia competenţele pe care fetele şi băieţii le deprind atât în 
context şcolar cât şi în cel extraşcolar. Dacă se pune accentul pe contextul extraşcolar, în acest fel 
s-ar putea ajuta participanţii aflaţi în situaţie mai dificilă la şcoală să-şi recunoască capacităţile şi 
resursele în activităţile desfăşurate, iar traseul ulterior de parcurs ar fi cel de analiză a 
transferabilităţii acestor tipuri de capacităţi şi resurse către activităţile şcolare, astfel încât să se 
poată creşte stima de sine a acestor persoane printr-o auto-cunoaştere cu rezultate pozitive, 
ducând la îmbunătăţirea propriului randament şcolar. 

DURATA 

30 de minute pentru fiecare exerciţiu 

MATERIALE 

Fişe de lucru, o foaie de flipchart pe care să se copieze tabelul din fişa de lucru ataşată acestui 
exerciţiu, foi de hârtie pentru scris, creioane, markere colorate 

MOD DE DERULARE 

Se împart fetele şi băieţii din grup în sub-grupuri, în care fiecare îşi povesteşte experienţele şi 
evidenţiază aspectele la care se pricepe sau şi-a demonstrat abilităţile. Consilierul de orientare 
profesională, care se deplasează de la un sub-grup la altul, sintetizează pe flipchart aspectele 
comune observate şi elementele cele mai relevante.  

Apoi fiecare analizează cât mai în detaliu o activitate aleasă, folosind ca punct de referinţă 
tabelul din fişa de lucru. La final, consilierul de orientare profesională îi va ajuta pe participanţi 
să reflecteze asupra aspectelor semnificative. 

TEME DE APROFUNDAT 

▫ De ce am ales această activitate? 
▫ Am făcut alegerea singur/ă sau m-a ajutat cineva? 
▫ Ce a influenţat alegerea făcută? 
▫ Ce abilităţi am folosit în realizarea acestei activităţi? 
▫ Cum aş putea folosi la şcoală competenţele dobândite în activităţile extraşcolare şi 

vice-versa? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Abordarea unor activităţi extraşcolare permite introducerea conceptului de competenţă, 
distingerea diferenţelor dintre competenţe şi abilităţi, conceptul de transferabilitate a 
competenţelor din contextul extraşcolar în cel şcolar sau al mediului profesional, conceptul de 
învăţare continuă, inclusiv în afara contextului formal (sistemele de educaţie şi formare 
profesională). 

REGULI 

▫ Nu se permite exprimarea de judecăţi de valoare sa aprecieri pozitive şi/sau negative 
faţă de ceilalţi participanţi -  fete sau băieţi din grup 

▫ Cei mai timizi sau neîncrezători trebuie încurajaţi să-şi identifice propriile resurse 
▫ Trebuie să se reprezinte pe flipchart competenţele identificate 
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ANALIZA ACTIVITĂŢILOR EXTRA-ŞCOLARE 

Activitatea 
desfăşurată 

Cunoştinţe acumulate 
(a şti) 

Abilităţi acumulate  
(a şi să facă) 

Abilităţi vizibile - 
interpersonale  

(a şti să fie) 

De cât timp practic 
activitatea şi cu ce 

frecvenţă 

Dificultăţi 
subiective / obiective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI   

LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013) 

AGREEMENT n° LLP-LdV-TOI-11-IT-742 

 CUP code :G32F11000660006 

56

ANALIZA ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE 

Activitatea 
desfăşurată 

Cunoştinţe acumulate 
(a şti) 

Abilităţi acumulate  
(a şi să facă) 

Abilităţi vizibile - 
interpersonale  

(a şti să fie) 

De cât timp practic 
activitatea şi cu ce 

frecvenţă 

Dificultăţi 
subiective / obiective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI   

LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013) 

AGREEMENT n° LLP-LdV-TOI-11-IT-742 

 CUP code :G32F11000660006 

 

57 

FF AA ZZ AA   22   ––   AA NN AA LL II ZZ AA   AA CC TT II VV II TT ĂĂ ŢŢ II LL OO RR   DD EE   LL AA   LL OO CC UU LL   DD EE   MM UU NN CC ĂĂ   ŞŞ II   DD II NN   
AA FF AA RR AA   LL OO CC UU LL UU II   DD EE   MM UU NN CC ĂĂ   
Grup ţintă: Adulţi 

OBIECTIVE 

Ambele exerciţii urmăresc să evidenţieze abilităţile pe care bărbaţii şi femeile le dobândesc la 
locul de muncă, precum şi pe cele obţinute în orice alt context, în afara locului de muncă. 

Dacă se alege varianta cu activităţi din afara locului de muncă, acest lucru ar putea fi de ajutor 
pentru acei participanţi (bărbaţi şi femei), cu mai puţină experienţă de lucru, deoarece li s-ar 
permite să-şi recunoască propriile abilităţi şi resurse puse în aplicare în activităţi din afara 
domeniului profesional. Apoi, următorul pas ar putea fi să se analizeze transferabilitatea acestor 
resurse, competenţe şi abilităţi în contextul locului de muncă, sporind astfel stima de sine printr-
o cunoaştere de sine pozitivă, ceea ce poate duce la îmbunătăţirea performanţelor pe piaţa 
muncii. 

DURATA 

30 de minute pentru fiecare exerciţiu 

MATERIALE 

O copie a tabelului ataşat la acest exerciţiu – pentru a fi postate pe flipchart, foi albe de hârtie de 
scris, pixuri, creioane colorate, markere 

MOD DE DERULARE 

Participanţii trebuie împărţiţi în sub-grupuri mici, în cazul fiecare să-şi poată prezenta propriile 
experienţe. Consilierul de orientare profesională se va deplasa de la un sub-grup la altul şi va 
rezuma pe flipchart aspectele comune pe care le-a observat. 

Apoi fiecare va alege o activitate, pe care o va detalia – pentru a atinge punctele din formularul 
ataşat. La final, consilierul va ajuta participanţii să se gândească la ceea ce au învăţat din 
realizarea unor activităţi în afara locului de muncă. 

TEME DE APROFUNDAT 

▫ De ce am ales această activitate? 
▫ Am făcut alegerea singur/ă sau m-a ajutat cineva să aleg? 
▫ Ce a influenţat alegerea făcută? 
▫ Ce abilităţi am folosit în realizarea acestei activităţi? 
▫ Cum aş putea folosi la lucru competenţele astfel dobândite în activităţi fără legătură 

cu viaţa profesională şi vice-versa? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Abordarea unor activităţi din afara locului de muncă permite introducerea conceptului de 
competenţă, distingerea diferenţelor dintre competenţe şi abilităţi, conceptul de 
transferabilitate a competenţelor din contextul personal în contextul de formare sau în cel 
profesional, conceptul de învăţare continuă, inclusiv în afara contextului formal (sistemele de 
educaţie şi formare profesională, piaţa muncii). 

REGULI 

▫ Nu se permite exprimarea de judecăţi de valoare sa aprecieri pozitive şi/sau negative 
faţă de ceilalţi participanţi -  fete sau băieţi din grup 

▫ Cei mai timizi sau neîncrezători trebuie încurajaţi să-şi identifice propriile resurse 
▫ Trebuie să se reprezinte pe flipchart competenţele identificate 
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Faza 2 - ANALIZA ACTIVITĂŢILOR DIN AFARA LOCULUI DE MUNCĂ – Adulţi 

Activitatea realizată 
Cunoştinţe dobândite 

(A şti) 

Abilităţi dobândite 

(A fi capabil(ă) să) 
Abilităţi 

interpersonale 
De când şi cât de des 
realizez activitatea 

Dificultăţi subiective 
/ obiective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI   

LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013) 

AGREEMENT n° LLP-LdV-TOI-11-IT-742 

 CUP code :G32F11000660006 

 

59 

Faza 2 – ANALIZA ACTIVITĂŢILOR DE LA LOCUL DE MUNCĂ – Adulţi 

Rol / Activitatea 
realizată 

Cunoştinţe dobândite 

(A şti) 

Abilităţi dobândite 

(A fi capabil(ă) să) 
Abilităţi 

interpersonale 
De când şi cât de des 
realizez activitatea 

Dificultăţi subiective 
/ obiective 
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FF AA ZZ AA   22   ––   PP UU ŞŞ CC UU LL II ŢŢ AA   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

În schiţa puşculiţei, monezile ce pot fi introduse 
reprezintă talentele noastre, caracteristicile, şi / 
sau capacităţile pe care le posedăm sau pe care le-
am dobândit pe parcursul propriei experienţe de 
viaţă. Un astfel de exerciţiu permite participanţilor 
din grup să devină mai conştienţi de propriile 
resurse şi de gradul în care acestea reprezintă o 
bogăţie mereu disponibile, la care pot recurge în 
orice moment. 

DURATA 

Circa 30 de minute 

MATERIALE 

Flipchart, creioane, markere colorate şi foi de hârtie, foarfece 

MOD DE DERULARE 

Consilierul de orientare profesională reproduce pe flipchart desenul puşculiţei, inclusiv 
monedele de introdus în puşculiţă. Apoi cere participanţilor să deseneze şi ei puşculiţa pe o foaie 
de hârtie şi să scrie pe fiecare monedă o caracteristică sau o competenţă pe care consideră că o 
au şi că poate constitui o resursă disponibilă de păstrat. Când toţi au terminat de completat 
desenul puşculiţei, se solicită câţiva voluntari să-şi prezinte resursele pe care le-au identificat. 
Consilierul de orientare profesională, pornind de la activităţi cotidiene ale participanţilor din 
grup, îi va ajuta pe aceştia să completeze lista resurselor de care dispun, arătându-le că de fapt 
fiecare posedă mult mai multe resurse decât credeau iniţial. (De exemplu, dacă se porneşte de la 
modul de a parcurge drumul de acasă la şcoală / la lucru, sau de la activitatea de descărcare a 
unui film sau muzică de pe Internet, sau de la realizarea unui rezumat în scris referitor la o lecţie 
prezentată oral, prin numirea fiecărei acţiuni individuale inclusă în activitatea considerată se pot 
identifica multe capacităţi şi competenţe specifice, pe care de obicei nici nu le luăm în 
considerare, dar care constituie resurse utile în multe alte situaţii.) 

TEME DE APROFUNDAT 

▫ Ştiam că posed toate resursele pe care le-am scris pe foaie? 
▫ În ce context le-am utilizat? 
▫ Cum le-am obţinut? 
▫ Care dintre ele sunt caracteristici personale şi care sunt abilităţi? Dintre acestea, pe 

care le pot utiliza astăzi? 
▫ Ce am învăţat nou despre mine astăzi? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Exerciţiul cu puşculiţa permite recunoaşterea propriilor resurse şi creşterea nivelului de auto-
cunoaştere. Un astfel de exerciţiu este fundamental atunci când este necesar să se exerseze 
procesele de luare de decizii; se porneşte de la ceea ce fiecare ştie că posedă, iar apoi se lărgeşte 
lista cu ceea ce mai este nevoie de acumulat pentru a atinge OBIECTIVELE stabilite (pe plan 
şcolar, sportiv, de hobby, relaţii interpersonale, muncă etc.). 

VARIANTE 

Exerciţiul cu puşculiţa poate fi urmat de o activitate în grup, în care participanţii să construiască 
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efectiv o puşculiţă din carton, în care să introducă apoi monede tăiate din hârtie. Puşculiţa 
devine astfel comoara întregului grup, ce poate fi utilizată pe parcursul procesului de orientare – 
se pot adăuga noi monede pe măsură ce se recunosc noi competenţe utilizabile în alte contexte. 
În acest mod, atenţia trece de la individ la grup, iar această reluare mai amplă a exerciţiului 
poate fi utilă mai ales atunci când membrii grupului se află în faţa unei activităţi şcolare noi sau a 
unei sarcini noi de lucru. 

REGULI 

▫ Exerciţiul, înainte de a fi propus grupului, necesită existenţa unui climat de încredere 
reciprocă şi de comunicare deschisă între participanţi 

▫ Este important să se lucreze pentru dezvoltarea nivelului de auto-cunoaştere şi 
pentru identificarea caracteristicilor specifice ale fiecăruia 

▫ Nu se admite exprimarea de judecăţi de valoare asupra abilităţilor şi caracteristicilor 
personale, fie din partea consilierului, fie din partea membrilor grupului 
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EXEMPLU 
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FAZA 2 – PUŞCULIŢA – FIŞA DE LUCRU 
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FF AA ZZ AA   22   ––   PP UU NN CC TT EE   FF OO RR TT EE   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Identificarea punctelor forte în activităţile şcolare3 sau extraşcolare4 la care participă tinerii – 
băieţii şi fetele din grup sau în cazul activităţilor de la locului de muncă sau din afara locului de 
muncă – pentru adulţi. 

Analiza propriilor puncte forte permite înţelegerea caracteristicilor şi competenţelor pe care 
fiecare le posedă, a celor considerate ca fiind stabile şi a celor care se pot transfera de la un 
context la altul – ceea ce permite alegerea conştientă şi activă a propriului viitor şcolar sau 
profesional. 

DURATA 

40 de minute 

MATERIALE 

Foi pentru scris, flipchart, creioane, markere colorate 

MOD DE DERULARE 

Participanţii din grup enumeră în mod individual toate competenţele pe care le-au identificat / 
ales atunci când au analizat activităţile şcolare şi/sau extraşcolare. Apoi consilierul de orientare 
profesională îi invită să deseneze o floare în dreptul competenţelor care necesită o dezvoltare 
ulterioară, iar în dreptul competenţelor care deja sunt disponibile în mod stabil, şi deci gata 
pentru a fi utilizate, să deseneze un măr sau un alt fruct. Competenţele disponibile în mod stabil 
sunt considerate puncte forte ale propriei experienţe de viaţă pe care se poate conta în prezent, 
în timp ce celelalte competenţe identificate sunt considerate puncte forte în devenire. 

▫ Care sunt cunoştinţele mele, abilităţile mele – pe care mă pot baza cel mai mult? 
▫ Care sunt principalele mele competenţe, ce ştiu să fac cel mai bine? 
▫ Care sunt punctele mele forte, ceea ce sunt capabil să fac? 

TEME DE APROFUNDAT 

▫ Cum mi-am construit punctele mele forte? 
▫ În ce situaţii s-ar putea transforma în puncte slabe? 
▫ Ce atitudine mi-ar permite ca punctele forte să devină şi mai importante? 
▫ În ce contexte îmi pot utiliza punctele mele forte? 
▫ În grup / clasă, ce competenţe avem şi în ce activitate de grup pot fi aplicate? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Acest exerciţiu necesită ca anterior să se fi lucrat pentru auto-cunoaştere şi pentru identificarea 
resurselor şi competenţelor, inclusiv să fi fost iniţiat un proces de alegere a unui traseu de studiu 
sau de muncă. 

De asemenea, este oportun ca participanţii din grup să reflecteze împreună asupra necesităţii de 
dezvoltare continuă, prin învăţare continuă – astfel încât competenţele disponibile la un moment 
dat să nu se deterioreze în timp. 

                                                 
 
3 Activităţile şcolare sunt toate acele activităţi care se desfăşoară în cadrul şcolii sau la un loc de muncă, care fac 
parte din traseul educaţional sau din cel al carierei profesionale. 
4 Activităţile extra-şcolare sunt acele activităţi care se desfăşoară în afara şcolii sau a locului de muncă, care fac 
parte din experienţa de viaţă în general. 
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VARIANTE 

După identificarea punctelor forte ale fiecăruia, se poate cere grupului să deseneze un arbore, pe 
ramurile căruia fiecare participant să pună post-it-uri cu fructele pe care le are – alături de care 
să fie scrisă competenţa specifică. Se poate construi şi arborele punctelor forte ale grupului, 
pentru a fi utilizat pe parcursul următoarelor activităţi de orientare. 

REGULI 

▫ Suspendarea dreptului de a-i judeca pe ceilalţi 
▫ Lucru pe etape succesive 
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FF AA ZZ AA   22   ––   PP UU NN CC TT EE   SS LL AA BB EE   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Analiza punctelor slabe observate pe parcursul activităţilor şcolare şi / sau extraşcolare, sau al 
activităţilor realizate la locul de muncă sau în afara lui. 

Analiza punctelor slabe îi ajută pe participanţii din grup să identifice acele competenţe sau 
caracteristici care trebuie dezvoltate prin studiu ulterior sau experienţe de viaţă. Astfel 
participanţii devin mai conştienţi de capcanele şi obstacolele care pot apărea pe parcursul 
procesului de alegere a unui traseu educaţional sau profesional, ceea ce contribuie la o mai bună 
auto-cunoaştere. 

DURATA 

30 de minute 

MATERIALE 

Foi de hârtie, creioane, markere, flipchart, post-it 

MOD DE DERULARE 

Fiecare participant reia analiza activităţilor desfăşurate la şcoală sau în afara şcolii, respectiv la 
locul de muncă sau în afara lui, pentru a identifica limitele şi obstacolele cu care s-a confruntat, 
dificultăţile de învăţare pe care încă nu le-a depăşit. Apoi participanţii prezintă grupului 
propriile liste, iar consilierul de orientare profesională scrie pe flipchart elementele menţionate, 
iar pentru fiecare se identifică şi se analizează dificultăţile comune. Întregul grup caută apoi 
acele activităţi sau comportamente oportune care pot contribui la transformarea punctelor slabe 
în puncte forte sau care permit depăşirea obstacolelor. 

Pentru a analiza punctele slabe este nevoie să se ia în considerare: 

▫ Activităţile şcolare, respectiv cele realizate la locul de muncă 
▫ Activităţile extraşcolare, respectiv cele realizate în afara locului de muncă 
▫ Relaţiile cu grupul 

TEME DE APROFUNDAT 

▫ Ce activităţi trebuie să pun în aplicare pentru a depăşi obstacolele? 
▫ În ce mod pot fi influenţate proiectele mele de limitele mele într-o anumită situaţie? 
▫ Cum înfrunt dificultăţile? Iau în considerare toate variabilele? 
▫ Când aleg să fac ceva, ştiu să prevăd toate consecinţele? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Acest exerciţiu, care trebuie să fie realizat după ce s-a lucrat pentru creşterea stimei de sine a 
participanţilor, are un rol cheie pentru procesul de alegere şi de elaborare a unui proiect 
personal util, pentru a nu subevalua dificultăţile care provin din contextul în care se trăieşte: 
familiar, şcolar, educaţional, profesional, local. 

Consilierul de orientare profesională are rolul de a susţine participanţii din grup pentru a-şi 
descoperi limitele şi pentru a accepta realitatea, iar în acelaşi timp susţine căutarea de strategii 
pentru depăşirea punctelor slabe. 
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REGULI 

▫ Participanţii trebuie să se simtă liberi să-şi exprime propriile puncte slabe 
▫ Participanţii trebuie ajutaţi să găsească strategii pentru depăşirea punctelor slabe  
▫ Creşterea stimei de sine a fiecăruia, astfel încât fiecare să aibă posibilitatea de a face 

schimbări 
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FF AA ZZ AA   22   ––   TT EE SS TT AA RR EE AA   SS TT EE RR EE OO TT II PP UU RR II LL OO RR   
Grup ţintă: Adulţi 

OBIECTIVE 

Creşterea nivelului de conştientizare asupra existenţei propriilor stereotipuri 

DURATA 

Circa 5 minute 

MATERIALE 

Diverse imagini ale unor persoane, videoproiector, lapotp 

MOD DE DERULARE 

Consilierul prezintă grupului o serie de imagini şi pune câteva întrebări. 

Exemple:  

1. Care dintre următoarele persoane credeţi că este mai probabil să fie condamnată la închisoare 
în viitorul apropiat? 

 

2. În opinia voastră, cine ar trebui să lucreze într-un atelier de reparat automobile? 

 

După fiecare răspuns, grupul discută, pentru a evidenţia modul subconştient în care acţionează 
stereotipurile. 

TEME DE APROFUNDAT 

Este important pentru participanţi să înţeleagă faptul că, în ciuda declaraţiilor conştiente că nu 
există discriminare de gen, că nu au prejudecăţi, că nu judecă automat oamenii în funcţie de sex, 
rasă, vârstă sau de alte criterii, în realitate, în mod subconştient, în multe situaţii gândesc 
stereotipic. 

REGULI 

Acest exerciţiu este util în mai multe scopuri: 

▫ Auto-cunoaştere mai bună 
▫ Stimularea acceptării diversităţii – în funcţie de gen, rasă, vârstă etc. 

sau 
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FF AA ZZ AA   22   ––   PP LL AA NN II FF II CC AA TT   VV SS ..   RR EE AA LL II ZZ AA TT   
Grup ţintă: Adulţi 

OBIECTIVE 

Creşterea nivelului de conştientizare asupra diferenţelor dintre planuri şi realităţi, mai ales dacă 
planul nu este adecvat la nivel individual 

DURATA 

Circa 5 minute 

MATERIALE 

Hârtie, creioane 

MOD DE DERULARE 

Consilierul prezintă grupului o serie de propoziţii neterminate şi cere fiecărui participant să o 
completeze: 

Când eram copil, voiam ca atunci când voi fi mare să fiu ................ 

Când eram la şcoală, voiam să merg la un liceu cu profilul ................., dar am terminat la un 
liceu cu profilul ................. 

Când eram la liceu, voiam ca în continuare să studiez în domeniul ................., dar am 
terminat studiile de ................. 

Când eram la facultare, voiam să lucrez ca ................., dar am ajuns să lucrez ca ................. 

Acum sunt ................., dar îmi doresc să ajung ................. 

La final grupul discută despre gradul de realizare a situaţiilor dorite la început. 

TEME DE APROFUNDAT 

Este important pentru participanţi să înţeleagă faptul că deciziile pe care le iau, referitoare la 
studii, carieră, sau viaţă nu au la bază întotdeauna dorinţele, nevoile şi aptitudinile proprii, ci 
sunt adesea influenţate de alte persoane, context sau mode. 

Consilierul poate pune mai multe întrebări: 

▫ Cum aţi ales şcoala / liceul / facultatea / specializarea studiată? Care au fost 
criteriile în funcţie de care aţi făcut alegerea? Cine v-a influenţat alegerile? 

▫ Aţi simţit vreodată vreun tip de discriminare, care v-a făcut să renunţaţi la nişte 
alegeri dorite? 

REGULI 

Acest exerciţiu este util în mai multe scopuri: 

▫ Auto-cunoaştere mai bună 
▫ Renunţarea la judecarea celorlalţi şi stimularea luării de decizii individuale pe baza 

unor argumente / criterii clare 

 



 

TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI   

LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013) 

AGREEMENT n° LLP-LdV-TOI-11-IT-742 

 CUP code :G32F11000660006 

 

70 

 

TRASEUL  
PROCESULUI DE ORIENTARE PROFESIONALĂ 

ÎN DOMENIUL AGRO-AMBIENTAL,  
DIN PERSPECTIVE DE GEN 

 

Faza 1
Prezentare şi 

formarea echipei

Faza2

Procesul de auto-
cunoaştere şi de 
reconstruire a 

imaginii de sine

Faza 3

MUNCA

Faza 4
Contextul 

agro-
ambiental

Faza 5

Concluzii

Faza 1
Prezentare şi 

formarea echipei

Faza2

Procesul de auto-
cunoaştere şi de 
reconstruire a 

imaginii de sine

Faza 3

MUNCA

Faza 4
Contextul 

agro-
ambiental

Faza 5

Concluzii

 
 

FAZA 3– MUNCA (ACTIVITĂŢI DE CUNOAŞTERE A 
OCUPAŢIILOR DIN DOMENIUL PROFESIONAL ALES) 
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FF AA ZZ AA   33   ––   BB RR AA II NN SS TT OO RR MM II NN GG   DD EE SS PP RR EE   MM UU NN CC ĂĂ   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Prin brainstorming se urmăreşte punerea în comun a cât mai multor idei, stimularea creativităţii 
participanţilor într-un anumit domeniu abordat şi a-i ajuta pe cei mai timizi din grup să 
comunice ceea ce ştiu. 

Termenul „brainstorming” înseamnă în traducere „furtuna de idei” şi este o tehnică de explorare 
şi de evocare, ce permite identificarea, în mod liber, a cât mai multora dintre aspectele 
referitoare la o anumită tematică, fără să se facă judecăţi de valoare asupra aspectelor 
menţionate, care ar putea determina cenzurarea lor atunci când nu par să fie complet corecte. 

DURATA 

20 de minute 

MATERIALE 

Flipchart, markere colorate 

MOD DE DERULARE 

Consilierul de orientare profesională invită participanţii să-şi exprime observaţiile posibile 
asupra unei teme de interes general (în acest caz va scrie pe flipchart “Muncă înseamnă ….”), fără 
a se preocupa de corectitudinea şi justeţea observaţiilor. Pe măsură ce sunt exprimate, 
consilierul de orientare profesională notează pe flipchart ideile comunicate de membrii grupului, 
în ordinea formulării lor. După ce s-a strâns o cantitate mare de idei, acestea pot fi grupate în 
funcţie de anumite criterii şi se caută o primă definiţie a subiectului pus în discuţie, precum şi a 
aspectelor principale. 

TEME DE APROFUNDAT 

▫ Cum v-aţi simţit în timpul exerciţiului? 
▫ V-aţi mai gândit în acest mod la tematica pusă în discuţie? 
▫ Vi se pare o metodă eficace pentru culegerea de idei? 
▫ Se poate aplica în alte situaţii? 
▫ În ce alte tipuri de situaţii? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Pentru a fi eficace, acest exerciţiu trebuie să permită culegerea a cât mai multor observaţii 
posibile într-un timp scurt, permiţând membrilor grupului să-şi exprime toate ideile despre 
subiectul pus în discuţie, fără aplicarea de filtre prin care să fie cenzurate. Exerciţiul se poate 
utiliza de fiecare dată când este necesar să se discute o anume tematică, pornind de la ceea ce se 
ştie deja. Comunicarea propriilor cunoştinţe se face astfel încât consilierul de orientare 
profesională care conduce grupul să poată obţine ideile necesare, prin crearea unui climat de 
încredere reciprocă, prin implicarea tuturor într-un mod de gândire conştientă şi prin crearea 
unui mediu propice pentru învăţarea de noi concepte. 

În procesul de orientare, prin brainstorming se pot pune în discuţie două tematici – cheie: 
MUNCA (Faza 3) şi AGRICULTURA (Faza 4), bineînţeles în momente diferite pe parcursul 
intervenţiei de orientare. 

REGULI 

▫ Fiecare idee, chiar şi cea mai neobişnuită, trebuie să fie acceptată, fără a fi criticată. 
▫ Nu trebuie să se emită judecăţi de valoare, opinii sau comentarii în faza de colectare a 

ideilor. 
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▫ Consilierul de orientare profesională trebuie să accepte că în sală va exista 
încontinuu mişcare şi rumoare. 
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FF AA ZZ AA   33   ––   AA RR BB OO RR EE LL EE   OO CC UU PP AA ŢŢ II II LL OO RR   TT HH EE   TT RR EE EE   OO FF   WW OO RR KK SS // JJ OO BB SS   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

 

OBIECTIVE 

Clarificarea cunoştinţelor participanţilor din grup – fete şi băieţi sau femei şi bărbaţi, referitoare 
la piaţa muncii, activităţile specifice unor ocupaţii, ocupaţiile şi traseele educaţionale 
corespunzătoare. Se foloseşte un arbore pentru a reprezenta în mod grafic situaţia ocupaţională, 
ceea ce permite obţinerea unui cadru de ansamblu relativ similar cu imaginea reală a pieţei 
muncii. Punerea în comun a informaţiilor conduce la creşterea cunoştinţelor grupului asupra 
temelor puse în discuţie. În procesul de alegere a unei ocupaţii, o etapă importantă este 
conştientizarea a ceea ce ştie fiecare şi a ceea ce mai trebuie să înveţe în continuare. 

DURATA 

80 de minute 

MATERIALE 

Bileţele de carton, markere, creioane colorate 

MOD DE DERULARE 

Consilierul de orientare profesională propune participanţilor din grup să se împartă în trei sub-
grupuri şi să identifice rolurile pe care le are fiecare de jucat în sub-grup: cine desenează, cine 
colorează, cine scrie ocupaţiile, cine prezintă activitatea sub-grupului la final, cine ia note despre 
rezultatele activităţii celorlalte grupuri. 

Participanţii trebuie să deseneze un arbore cu o coroană amplă. Apoi fiecare sub-grup scrie 
ocupaţiile pe care le cunoaşte pe bileţele, pe care le poziţionează astfel: în partea dreaptă a 
coroanei ocupaţiile considerate ”feminine”, iar în stânga ocupaţiile considerate ”masculine”. 

Pe trunchi se scriu activităţile corespunzătoare ocupaţiilor identificate, iar la baza arborelui – în 
zona rădăcinilor – se trec traseele educaţionale necesare pentru a ajunge la ocupaţiile alese. 
Consilierul va scrie apoi pe flipchart ocupaţiile, împărţite în două coloane; una pentru ocupaţiile 
„feminine”, cealaltă pentru ocupaţiile „masculine”, ajutându-i pe participanţi să reflecteze asupra 
a ceea ce reprezintă desenul, asupra cauzelor / motivaţiilor diferenţelor şi elementelor similare 
observate. 

TEME DE APROFUNDAT 

▫ Analizând arborele ocupaţiilor, ce observaţii pot face? 
▫ Care sunt caracteristicile care fac ca ocupaţiile să fie considerate „feminine” şi 

„masculine”? 
▫ Este posibil ca femeile să aibă ocupaţii considerate „masculine”, iar bărbaţii – 

ocupaţii „feminine”? 
▫ Ce înseamnă diferenţa de gen? 
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▫ Ce înseamnă stereotip? Cum se formează? Aţi fost vreodată supus judecăţii 
stereotipice? Aţi folosit vreodată un stereotip în relaţia cu ceilalţi? 

▫ Care sunt caracteristicile care fac ca o activitate să devină o ocupaţie / muncă? 
▫ Care este diferenţa între ocupaţie / muncă şi „hobby”? 
▫ M-am gândit că pentru a avea o anume ocupaţie este necesară o pregătire specifică, 

în vederea dobândirii competenţelor şi cunoştinţelor utile? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Acest exerciţiu necesită abordarea mai multor aspecte – fie în cazul conceptului de ocupaţie / 
muncă şi al traseului educaţional corespunzător ocupării unui anumit loc de muncă, fie în cel al 
conceptului de „gen” şi stereotipurile personale şi sociale care influenţează modul de percepere 
a realităţii. În recunoaşterea propriilor idei apar fie stereotipurile de gen, fie cele legate de 
muncă şi de traseul educaţional, elemente care limitează şi influenţează alegerile făcute de 
oameni în general pe plan şcolar şi profesional. 

VARIANTE 

Mai ales pentru participanţii foarte tineri, nu este uşor să discute despre ocupaţii şi despre piaţa 
muncii şi de ocupaţii, deoarece aceste concepte au încă un caracter foarte abstract pentru ei. În 
această situaţie, este mai simplu pentru consilier să le ceară participanţilor să deseneze un 
arbore genealogic, unde să-şi prezinte rudele, dar şi ocupaţiile pe care aceştia le au. Ca în orice 
arbore genealogic, se pot reprezenta nu doar ascendenţii din propria familie, dar şi rudele prin 
alianţă, naşi sau prieteni ai părinţilor – care acasă sunt numiţi „mătuşă” şi „unchi”. Este 
important ca lista să fie cât mai completă, cu numele şi ocupaţiile respectivelor persoane. Şi în 
acest caz, se poate face o discuţie asupra ocupaţiilor „feminine” sau „masculine”, dar şi asupra 
diferenţelor dintre generaţii (ocupaţiile bunicilor, ale părinţilor, ale surorilor / fraţilor mai mari 
etc.) 

REGULI 

Participanţii trebuie să fie încurajaţi să-şi exprime în mod liber ideile proprii. 

▫ Consilierul are rolul de a stimula comunicarea şi de a coordona rezultatele 
exerciţiului. 

▫ Consilierul nu trebuie să se substituie participanţilor, trebuie să ceară permanent 
explicaţii şi clarificări, fără să facă judecăţi de valoare faţă de ideile discutate în grup. 

▫ Este permis să se copieze de la alţii, din moment ce participanţii pot lua notiţe şi pot 
învăţa de la ceilalţi. 



 

TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI   

LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013) 

AGREEMENT n° LLP-LdV-TOI-11-IT-742 

 CUP code :G32F11000660006 

 

75 

EXEMPLU 

OCUPAŢII PENTRU BĂRBAŢI    OCUPAŢII PENTRU FEMEI 
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FF AA ZZ AA   33   ––   PP II RR AA MM II DD AA   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Acest exerciţiu permite vizualizarea în mod clar a scalei de priorităţi şi de valori pe care fiecare 
dintre noi le are faţă de muncă, de care depinde motivaţia personală în luarea deciziilor şi în 
punerea în practică a propriilor proiecte. Exerciţiul ajută mai ales la identificarea multiplelor 
diferenţe între valorile din interiorul grupului, ceea ce îi va obişnui pe participanţi să înţeleagă 
că nu întotdeauna propriile valori sunt acceptate de toţi ceilalţi. 

DURATA 

30 de minute 

MATERIALE 

Foi de hârtie, creioane, flipchart, markere colorate 

MOD DE DERULARE 

Consilierul scrie pe flipchart 11 aspecte referitoare la muncă şi le va cere participanţilor să 
deseneze o piramidă, la baza căreia să pună priorităţile şi valorile pe care le consideră cele mai 
semnificative, iar pe nivelurile dinspre vârf să aleagă elementele mai puţin importante. Astfel, în 
vârful piramidei se va afla elementul cel mai puţin important pentru noi. Trebuie trecute în 
piramidă toate cele 11 elemente de mai jos, referitoare la muncă: 

1. CRED CĂ MUNCA ESTE UN DREPT 

2. CRED CĂ MUNCA ESTE O DATORIE 

3. VISIBILITATE / NOTORIETATE / FAIMĂ 

4. BOGĂŢIE / BANI 

5. SATISFACŢIE PERSONALĂ / PLĂCERE 

6. SECURITATE ECONOMICĂ 

7. STABILITATE 

8. SCHIMBARE / LIBERTATE / FLEXIBILITATE 

9. AUTONOMIE 

10. MUNCĂ INDIVIDUALĂ 

11. MUNCĂ ÎN ECHIPĂ 

TEME DE APROFUNDAT 

Consilierul ajută participanţii din grup să reflecteze asupra valorii priorităţilor şi asupra modului 
în care acestea pot susţine motivaţia pentru ceea ce se realizează în realitate. 

▫ În funcţie de ce criterii v-aţi ales priorităţile? 
▫ Aceste priorităţi sunt mereu la fel în timp, sau se schimbă pe măsură ce se câştigă 

experienţă de viaţă? 
▫ Care este semnificaţia dată fiecărui aspect din listă? 
▫ Aţi mai dori să adăugaţi alte valori în piramidă? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Acest exerciţiu poate fi realizat după ce s-au purtat discuţii despre piaţa muncii, ghidate de 
consilier, şi după ce fiecare şi-a declarat valorile în mod spontan. Exerciţiul porneşte de la 
conştientizarea de sine şi a propriilor motivaţii care pot fi împărtăşite grupului. De asemenea, 
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trebuie să se sublinieze că priorităţile nu sunt fixe în timp, ci variază în funcţie de experienţele 
de viaţă cu care ne confruntăm în realitate. Astfel, pe măsură ce se parcurge traseul din proiectul 
nostru de viitor, este important să redefinim priorităţile şi valorile după care ne ghidăm deciziile 
în viaţă. 

REGULI 

▫ Pe fiecare nivel al piramidei trebuie să existe o singură prioritate. 
▫ Nu trebuie făcute judecăţi de valoare asupra priorităţilor grupului. 
▫ Scara de valori trebuie să fie subiectivă. 
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FF AA ZZ AA   33   ––   CC ÂÂ TT   DD EE   MM UU LL TT   CC OO SS TT   EE UU ??   CC ÂÂ TT   DD EE   MM UU LL TT   VV AA LL OO RR EE ZZ   EE UU ??   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Conştientizarea influenţei factorului economic asupra aspectelor de zi cu zi ale vieţii 
participanţilor 

Analiza implicării şi autonomiei participanţilor, din punct de vedere al strategiilor economice şi 
de cumpărare 

Identificarea diferenţelor de consum între bărbaţi şi femei, în ceea ce priveşte tipurile de obiecte 
pe care le deţin, costul acestora, dar, cel mai important, procesele de alegere a lor (dacă iau 
decizii în mod independent, împreună cu alte persoane, dacă le sunt "impuse" anumite alegeri, 
condiţionarea socială – prin modă, stereotipuri etc.) 

DURATA 

60 – 90 minute 

CONTEXT DE LUCRU 

Evaluarea aspectului economic al vieţii de zi cu zi 

Gradul de conştientizare a criteriilor de selecţie care stau la baza fiecărei cumpărături 

Reflecţia asupra fluxurilor de bunuri şi asupra impactului global / local 

Explorarea şi extinderea formelor de achiziţie fără transfer de bani (schimb, realizare proprie 
etc.) 

Reflecţii asupra diferenţei dintre "costul" obiectelor şi "valoarea" lor 

MOD DE DERULARE 

Se cere participanţilor de sex masculin şi de sex feminin (maxim 15) să facă o listă cu toate 
obiectele pe care le poartă asupra lor sau cu sine la acel moment, definind pentru fiecare obiect 
costul, originea materiilor prime şi / sau locul de producţie, modul în care au intrat în posesia 
produsului (cumpărare, cadou, schimb, auto-producţie etc.), precum şi în funcţie de ce criterii au 
fost achiziţionate (de ei sau de cei care le-au cumpărat). Amintiţi-vă că în listă trebuie incluse tot 
ceea ce poartă şi transportă fiecare participant în la acel moment (haine, accesorii, pantofi, 
telefoane mobile, laptop sau tablete sau alte aparate, obiecte de machiaj, creme, echipamente 
dentare, ochelari etc.). De asemenea, consilierul poate decide împreună cu grupul să fie incluse 
în listă şi alte costuri referitoare la îngrijirea corpului şi aspectul personal – pentru a înţelege şi a 
evalua şi aceste tipuri de costuri (de exemplu pentru coafor, frizer, activităţi zilnice de 
întreţinere – masaj, sport, spa etc.). 

Activitate individuală: fiecare participant va completa individual formularul " CÂT DE MULT 
COST EU? CÂT DE MULT VALOREZ EU?" (maxim 15 minute) 

Activitate de grup: după ce formularul a fost completat, consilierul invită participanţii să discute 
în grup despre aspectele menţionate mai jos. 

TEME DE APROFUNDAT 

▫ Ce am simţit pe parcursul acestui exerciţiu? 
▫ Am avut vreo surpriză? (De obicei, participanţii sunt surprinşi de costul total al 

obiectelor pe care le poartă / le au la ei.) 
▫ Ce părere am de valoarea totală? 
▫ De unde provin obiectele / hainele pe care le port / le am la mine? Cum le-am ales? 

De ce? 
▫ Cum evaluez suma totale (mare, mică, corespunzătoare cu ce? – de exemplu, cu 
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salariul lunar minim sau mediu pe economie etc.) 
▫ Care este originea, cum se face producţia obiectelor şi de unde se obţine materiile 

prime, ce implică transportul sau distribuţia produselor, respectiv ce impact au 
asupra economiei, mediului, dezvoltării globale / locale etc.? 

▫ Cum am intrat în posesia produsului: 
o Le-am cumpărat? Le-am făcut eu? Le-am primit cadou? 
o Pe care le-am ales eu şi pe care le-au ales alţii? Există vreo regulă? (de exemplu, 

bijuteriile, accesoriile şi dispozitivele electronice sunt cadouri şi restul le-am cumpărat 
eu, sau există alte reguli?) 

▫ Cum le-am ales? Când mi-am cumpărat ceva, ce valori / criterii mi-au influenţat 
deciziile? De exemplu: 
o Cumpăr de la piaţă deoarece trebuie să am grijă de bugetul lunar 
o Cumpăr din locuri unde ştiu că se comercializează produse de calitate 
o Cumpăr din magazine din apropierea locului meu de muncă (în acest caz, cum se poate 

considera variabila "timp"? Implică un cost care trebuie adăugat la costul obiectelor, în 
unele cazuri?) 

o Cumpăr doar ce am nevoie sau merg la shopping din plăcere, ca o activitate de petrecere 
a timpului liber? 

o Cumpăr în funcţie de originea produselor şi de anumite valori etice? 
o Credeţi că există diferenţe între strategiile de cumpărare şi tipurile de produse alese, 

specifice pentru femei şi bărbaţi? Ce observaţi la nivelul grupului, există diferenţe între 
participanţi? 
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CÂT DE MULT COST EU? CÂT DE MULT VALOREZ EU? 

CE PORT ASTĂZI?  

Lista articolelor de 
vestimentaţie şi a 
obiectelor purtate cu sine 
(Integral) 

CÂT COSTĂ 
VESTIMENTAŢIA 
MEA?  
(Aproximativ) 

DE UNDE PROVIN 
HAINELE? 
(Ce scrie pe 
etichete) 

CUM AM ALES 
ARTICOLELE PE CARE 
LE PORT? 
(Le-am cumpărat eu / mi le-a 
cumpărat altcineva / le-am 
primit cadou / le-am luat dând 
altceva în schimb etc.) 
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TRASEUL  
PROCESULUI DE ORIENTARE PROFESIONALĂ 

ÎN DOMENIUL AGRO-AMBIENTAL,  
DIN PERSPECTIVE DE GEN 

 

Faza 1
Prezentare şi 

formarea echipei

Faza2

Procesul de auto-
cunoaştere şi de 
reconstruire a 

imaginii de sine

Faza 3

MUNCA

Faza 4
Contextul 

agro-
ambiental

Faza 5

Concluzii

Faza 1
Prezentare şi 

formarea echipei

Faza2

Procesul de auto-
cunoaştere şi de 
reconstruire a 

imaginii de sine

Faza 3

MUNCA

Faza 4
Contextul 

agro-
ambiental

Faza 5

Concluzii

 
 

FAZA 4 –  CONTEXTUL AGRO-AMBIENTAL 
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FF AA ZZ AA   44   ––   BB RR AA II NN SS TT OO RR MM II NN GG   DD EE SS PP RR EE   AA GG RR II CC UU LL TT UU RR ĂĂ   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Prin brainstorming se urmăreşte punerea în comun a cât mai multor idei, stimularea creativităţii 
participanţilor într-un anumit domeniu abordat şi a-i ajuta pe cei mai timizi din grup să 
comunice ceea ce ştiu. 

Termenul „brainstorming” înseamnă în traducere „furtuna de idei” şi este o tehnică de explorare 
şi de evocare, ce permite identificarea, în mod liber, a cât mai multora dintre aspectele 
referitoare la o anumită tematică, fără să se facă judecăţi de valoare asupra aspectelor 
menţionate, care ar putea determina cenzurarea lor atunci când nu par să fie complet corecte. 

DURATA 

20 de minute 

MATERIALE 

Flipchart, markere colorate 

MOD DE DERULARE 

Consilierul de orientare profesională invită participanţii să-şi exprime observaţiile posibile 
asupra unei teme de interes general (în acest caz va scrie pe flipchart “Agricultura este ….”), fără 
a se preocupa de corectitudinea şi justeţea observaţiilor. Pe măsură ce sunt exprimate, 
consilierul de orientare profesională notează pe flipchart ideile comunicate de membrii grupului, 
în ordinea formulării lor. După ce s-a strâns o cantitate mare de idei, acestea pot fi grupate în 
funcţie de anumite criterii şi se caută o primă definiţie a subiectului pus în discuţie, precum şi a 
aspectelor principale. 

TEME DE APROFUNDAT 

▫ Cum v-aţi simţit în timpul exerciţiului? 
▫ V-aţi mai gândit în acest mod la o tematică pusă în discuţie? 
▫ Vi se pare o metodă eficace pentru culegerea de idei? 
▫ Se poate aplica în alte situaţii? 
▫ În ce alte tipuri de situaţii? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Pentru a fi eficace, acest exerciţiu trebuie să permită culegerea a cât mai multor observaţii 
posibile într-un timp scurt, permiţând membrilor grupului să-şi exprime toate ideile despre 
subiectul pus în discuţie, fără aplicarea de filtre prin care să fie cenzurate. Exerciţiul se poate 
utiliza de fiecare dată când este necesar să se discute o anume tematică, pornind de la ceea ce se 
ştie deja. Comunicarea propriilor cunoştinţe se face astfel încât consilierul de orientare 
profesională care conduce grupul să poată obţine ideile necesare, prin crearea unui climat de 
încredere reciprocă, prin implicarea tuturor într-un mod de gândire conştientă şi prin crearea 
unui mediu propice pentru învăţarea de noi concepte. 

În procesul de orientare, prin brainstorming se pot pune în discuţie două tematici – cheie: 
AGRICULTURA (Faza 4) şi MUNCA (Faza 3), bineînţeles în momente diferite pe parcursul 
intervenţiei de orientare. 

REGULI 

▫ Fiecare idee, chiar şi cea mai neobişnuită, trebuie să fie acceptată, fără a fi criticată. 
▫ Nu trebuie să se emită judecăţi de valoare, opinii sau comentarii în faza de colectare a 

ideilor. 
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▫ Consilierul de orientare profesională trebuie să accepte că în sală va exista 
încontinuu mişcare şi rumoare. 
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FF AA ZZ AA   44   ––   CC EE   AA MM   MM ÂÂ NN CC AA TT   AA SS TT ĂĂ ZZ II   LL AA   MM II CC UU LL   DD EE JJ UU NN ??   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Schimbul de cunoştinţe şi de reprezentări asupra activităţilor desfăşurate în sectorul agricol, 
legate de ocupaţii, locuri de muncă, trasee educaţionale – pornind de la activităţile cotidiene 
generale, cum este luarea micului dejun. 

DURATA 

Circa 30 de minute 

MATERIALE 

Post-it de culori diferite, markere, flipchart 

MOD DE DERULARE 

Consilierul de orientare profesională scrie pe flipchart fraza: “CE AM MÂNCAT ASTĂZI LA MICUL 
DEJUN?”, iar apoi îi întreabă pe participanţi să enumere pe mai multe bileţele post-it ce anume 
au mâncat şi băut de dimineaţă, înainte de a veni la sesiunea de orientare. Dacă cineva spune că 
nu a mâncat nimic de dimineaţă, i se va cere să spună ce mănâncă de obicei dimineaţa, nu 
neapărat ce a mâncat în respectiva zi. După ce fiecare completează post-it-urile, participanţii din 
grup trebuie să lipească bileţelele pe flipchart, ca răspunsuri la întrebarea scrisă. Consilierul va 
citi cu voce tare toate bileţelele şi va alege ceva ce apare mai des în ceea ce au scris participanţii 
sau ceva ce ştie foarte bine cum se produce (cunoaşte procesul de producţie). Solicitarea 
următoare va fi să se întocmească lista activităţilor specifice procesului de producţie şi de 
transport, necesare pentru ca respectivul fel de mâncare să ajungă pe masa la care se ia micul 
dejun. 

Consilierul va nota pe flipchart toate activităţile enumerate de participanţi, promovând 
interacţiunea dintre membrii grupului şi dându-le timp pentru reflecta asupra răspunsurilor sau 
ajutându-i cu întrebări simple, care să îndrepte discuţia spre rezultatul dorit. Apoi mai este încă 
o fază succesivă importantă a exerciţiului, respectiv faza în care trebuie să se pună în dreptul 
fiecărei activităţi din procesul de producţie sau de distribuţie ocupaţiile corespunzătoare, 
precum şi traseele educaţionale de parcurs pentru cei care ajung să aibă respectivele ocupaţii. 

TEME DE APROFUNDAT 

Detalierea procesului de producţie se poate face din două direcţii: de la materie primă până la 
produsul ajuns pe masa consumatorului, sau alegând direcţia inversă – de la masă către materia 
primă. 

▫ A fost uşor să de detalieze procesul de producţie? 
▫ Mi-a plăcut să parcurg acest exerciţiu? 
▫ Ce am învăţat în plus faţă de ceea ce deja ştiam? 
▫ Ce aş mai vrea să adaug? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

În timpul întregului exerciţiu este important ca participanţii să fie stimulaţi de consilier să 
participe la discuţie, chiar dacă riscă să spună lucruri parţial incorecte. Bineînţeles că niciunul 
dintre participanţi nu poate să ştie totul, indiferent de tematica discutată, dar grupul, prin 
contribuţiile membrilor, poate să ajungă să identifice toate detaliile necesare, pentru că fiecare 
adaugă o parte din cunoştinţele necesare. Apoi consilierul are rolul de a coordona şi corela 
informaţiile furnizate de participanţi, pentru a întregi înţelesul rezultatelor exerciţiului. În ceea 
ce priveşte ocupaţiile legate de sectorul agro-ambiental, consilierul poate folosi manualul sau o 
listă realizată pornind de la COR. 
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Consilierul urmăreşte să permită membrilor grupului să înţeleagă relaţiile dintre domeniile 
vieţii reale care îi înconjoară (contextul), persoanele care contribuie la realizarea a ceea ce ne 
înconjoară (specialişti, muncitori) şi traseele educaţionale şi personale care conduc către 
posibilitatea de a ajunge la respectivele ocupaţii (procesul educativ). 

VARIANTE 

La finalul exerciţiului, se poate cere fiecărui participant să spună care ocupaţie sau activitate i s-a 
părut mai atractivă sau care i-a trezit mai mult curiozitatea. Consilierul poate da participanţilor, 
ca temă de casă, să facă un mic studiu pentru a descrie în detaliu ocupaţia menţionată de fiecare, 
care să conţină şi traseul educaţional corespunzător necesar. 

REGULI 

▫ Sprijinirea capacităţii de analiză a membrilor grupului 
▫ Promovarea participării individuale, ca parte a construirii cunoştinţelor necesare 

grupului pentru a găsi răspunsurile solicitate 
▫ Nu se permit judecăţi de valoare sau critici ale contribuţiilor participanţilor 
▫ Ajutor pentru membrii grupului în alegerea cuvintelor corecte de utilizat pentru 

comunicarea ideilor proprii 
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FF AA ZZ AA   44   ––   LL II SS TT AA   PP RR OO FF II LL EE LL OO RR   PP RR OO FF EE SS II OO NN AA LL EE   
Crup ţintă: Tineri şi Adulţi 

Extras din COR – ocupaţii legate de sectorul agro-alimentar şi de mediu 

112031 director de societate comercială agricolă 
131101 hidrometeorolog-şef 
131102 inginer-şef agricultură şi silvicultură 
131103 inspector general vânătoare 
131104 medic veterinar şef 
131105 şef centru protecţia plantelor şi mediului 
131106 şef centru reproducţia şi selecţia animalelor 
131107 şef district, centru, ocol silvic 
131108 şef circumscripţie sanitar-veterinară şi control al alimentelor 
131109 şef complex zootehnic 
131110 şef fazanerie 
131111 şef fermă agricolă (agrozootehnică) 
131112 şef laborator analize pedologice 
131113 şef oficiu cadastru 
131114 şef parchet 
131115 şef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă 
131116 şef staţie hidrologică, meteorologică şi incubaţie 
131117 şef staţie producţie, exploatare, întreţinere în agricultură 
131118 şef staţie vinificaţie 
131119 şef staţie lucrări de irigaţie şi ameliorare a solului 
131120 inspector veterinar şef 
131121 şef secţie mecanizare 
131122 conducător întreprindere mică – patron (girant) în agricultură şi silvicultură 
131201 şef păstrăvărie 
131202 inginer-şef piscicultură şi vânătoare 
131203 conducător întreprindere mică – patron (girant) în piscicultură şi vânătoare 
143912 conducător de pensiune turistică (rurală, agroturistică, montană) 
 
213201 consilier inginer agronom 
213202 expert inginer agronom 
213203 inspector de specialitate inginer agronom 
213204 referent de specialitate inginer agronom 
213205 consilier inginer horticol 
213206 expert inginer horticol 
213207 inspector de specialitate inginer horticol 
213208 referent de specialitate inginer horticol 
213209 consilier inginer zootehnist 
213210 expert inginer zootehnist 
213211 inspector de specialitate inginer zootehnist 
213212 referent de specialitate inginer zootehnist 
213213 subinginer agronom 
213214 subinginer zootehnist 
213215 inginer tehnolog în zootehnie 
213216 proiectant inginer în agricultură 
213217 proiectant inginer în zootehnie 
213218 proiectant inginer în silvicultură 
213219 consilier inginer silvic 
213220 expert inginer silvic 
213221 inspector de specialitate inginer silvic 
213222 referent de specialitate inginer silvic 
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213223 inginer îmbunătăţiri funciare 
213224 inginer/subinginer silvic 
213225 inginer agronom 
213226 inginer zootehnist 
213227 consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje 
213228 subinginer îmbunătăţiri funciare 
213229 agent agricol 
213230 brigadier silvic 
213231 pădurar 
213232 tehnician agronom – exploatare 
213233 tehnician zootehnist – exploatare 
213234 tehnician silvic – exploatare 
213235 clasificator carcase 
213236 operator de însămânţări artificiale la animale 
213237 administrator bunuri agricole 
213238 consultant afaceri în agricultură 
213239 cercetător în agricultură 
213240 inginer de cercetare în agricultură 
213241 asistent de cercetare în agricultură 
213242 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie 
213243 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie 
213244 cercetător în pedologie-agrochimie 
213245 cercetător în horticultură 
213246 inginer de cercetare în horticultură 
213247 asistent de cercetare în horticultură 
213248 cercetător în agromontanologie 
213249 inginer de cercetare în agromontanologie 
213250 asistent de cercetare în agromontanologie 
213251 cercetător în silvicultură 
213252 inginer de cercetare în silvicultură 
213253 asistent de cercetare în silvicultură 
213254 cercetător în zootehnie 
213255 asistent de cercetare în zootehnie 
213256 cercetător în biotehnologie pentru agricultură 
213257 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură 
213301 expert ecolog 
213302 inspector de specialitate ecolog 
213303 referent de specialitate ecolog 
213304 inginer ecolog 
213305 ecolog 
213306 specialist arii protejate 
214123 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole 
214124 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole 
214125 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole 
214126 cercetător în pescuit şi acvacultură 
214127 inginer de cercetare în pescuit şi acvacultură 
214128 asistent de cercetare în pescuit şi acvacultură 
214201 inginer construcţii civile, industriale şi agricole 
214202 subinginer construcţii civile, industriale şi agricole 
214215 cercetător în construcţii civile, industriale şi agricole 
214216 inginer de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole 
214217 asistent de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole 
214405 inginer mecanică agricolă 
214415 inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole 
214424 subinginer mecanic mecanică agricolă 
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214469 cercetător în construcţii de maşini agricole 
214470 inginer de cercetare în construcţii de maşini agricole 
214471 asistent de cercetare în construcţii de maşini agricole 
214514 inginer in industria alimentara 
214515 subinginer in industria alimentara 
214516 proiectant inginer produse alimentare 
214517 consilier inginer industria alimentara 
214518 expert inginer industria alimentara 
214519 inspector de specialitate inginer industria alimentara 
214520 referent de specialitate inginer industria alimentara 
263118 cercetător economist în economie agroalimentară 
263119 asistent de cercetare economist în economie agroalimentară 
 
311201 maistru construcţii civile, industriale şi agricole 
311510 maistru mecanică agricolă 
311925 tehnician in industria alimentara 
311926 tehnician laborant analize produse alimentare 
311927 tehnician in industria alimentara extractiva 
311928 tehnician in industria alimentara fermentativa 
311929 tehnician in industria carnii, laptelui si conservelor 
311930 tehnician in morarit si panificatie 
311931 tehnician proiectant in industria alimentara 
311932 maistru in industria alimentara 
311933 tehnolog alimentatie publica 
314106 tehnician în protecţia mediului (tehnician ecolog) 
314201 tehnician agronom – cercetare 
314202 tehnician zootehnist – cercetare 
314203 tehnician pedolog 
314301 tehnician în industrializarea lemnului 
314302 tehnician proiectant în industrializarea lemnului 
314303 maistru în industrializarea lemnului 
314304 tehnician silvic – cercetare 
314305 tehnician în reconstrucţia ecologică 
314306 tehnician cadastru forestier 
314307 tehnician amenajist 
314308 tehnician proiectant în reconstrucţie ecologică 
 
511301 ghid de turism 
511302 ghid de turism intern (local) 
511303 ghid national de turism (tour-operator) 
511304 ghid de turism montan, drumetie montana 
511305 ghid galerii de arta/interpret 
511306 ghid habitat natural flora, fauna 
511307 ghid turism ornitologic 
511308 ghid turism speologic 
511309 ghid turism ecvestru515204 lucrător în gospodăria agroturistică 
511310 ghid de turism sportiv (alpinism si catarari pe stanci/schi/bob/inot/ canotaj/ iahting/ 

zbor cu aparate ultrausoare) 
511311 ghid montan 
511312 ghid obiectiv cultural 
511313 insotitor grup turistic 
511314 organizator activitate turism (studii medii) 
511315 ranger 
511316 custode pentru arii protejate 
511317 animator de hotel 
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512001 bucatar 
512002 pizzar 
512003 bucatar specialist/vegetarian/dietetician 
512004 maestru in arta culinara 
513101 ajutor ospatar 
513102 ospatar (chelner) 
513103 somelier 
513201 barman 
513202 barman preparator 
515101 cabanier 
515102 guvernanta de hotel/etaj 
515103 lenjereasa de hotei 
515104 administrator 
515105 administrator piete si targuri 
515106 intendent 
515107 sef cantina 
515108 dispecer pentru servire in camera (hotel) 
515201 gospodar 
515202 ingrijitor vila 
515203 administrator pensiune turistica 
515204 lucrator in gospodaria agroturistica 
515301 ingrijitor cladiri 
515302 agent curatenie cladiri si mijloace de transport 
515303 administrator imobile 
516101 astrolog 
516201 camerista hotel 
516202 insotitor 
516203 valet 
516904 agent ecolog 
516905 raportor ecolog 
516907 animator socioeducativ 
516908 animator centre de vacanta 
516909 lucrator pensiune turistica 
516910 operator partie de schi 
521201 vanzator ambulant de produse alimentare 
 
611101 agricultor 
611102 grădinar 
611103 legumicultor 
611104 lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură 
611105 agricultor pentru culturi de câmp ecologice 
611201 arboricultor 
611202 ciupercar 
611203 florar-decorator 
611204 floricultor 
611205 peisagist-floricultor 
611206 lucrător calificat în floricultură şi arboricultură 
611207 pomicultor 
611208 viticultor 
611301 fermier în horticultură 
612101 cioban (oier) 
612102 crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne 
612103 tocător de furaje 
612104 lucrător calificat în creşterea animalelor 
612105 crescător bovine 
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612106 crescător porcine 
612107 mamoş porcine 
612108 baci montan 
612109 cioban montan 
612110 crescător de oi montan 
612111 oier montan 
612201 crescător de păsări 
612202 fazanier 
612301 apicultor 
612302 sericicultor 
612901 crescător de animale mici 
612902 crescător-îngrijitor animale sălbatice captive 
612903 crescător-îngrijitor de animale de laborator 
612904 crescător de melci 
612905 antrenor cabaline 
612906 crescător-îngrijitor de cabaline 
612907 herghelegiu 
613001 fermier în producţia vegetală 
613002 fermier în producţia animală 
613003 agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale 
621001 cioplitor în lemn 
621002 carbonitor 
621003 fasonator mecanic (cherestea) 
621004 muncitor plantaţii şi amenajare zonă verde 
621005 pepinierist 
621006 presator stuf 
621007 protecţionist silvic 
621008 recoltator stuf 
621009 rezinator 
621010 şef coloană exploatare stuf 
621011 stivuitor şi recepţioner silvic 
621012 tăietor silvic 
621013 preparator mangal 
621014 mangalizator 
622101 lucrător în culturi acvatice 
622102 piscicultor 
622201 pescar în ape interioare şi de coastă 
622301 pescar în mări şi oceane 
622401 paznic de vânătoare 
 
723301 lăcătuş-montator agregate energetice şi de transport 
723302 mecanic utilaj 
723303 mecanic agricol 
723304 motorist 
723305 ungător-gresor 
723306 operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu 
723307 mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale 
723308 operator în verificarea, întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării 

împotriva incendiilor 
723309 mecanic maşini agricole 
723310 mecanic trolist 
742211 electromecanic electroalimentare 
751101 carmangier 
751102 ciontolitor transator came 
751103 macelar 
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751104 sterilizator 
751105 taietor pasari operator abatorizare pasari 
751106 lucrator la prelucrarea pestelui 
751107 afumator came 
751108 operator prelucrare initiala a pasarilor 
751109 operator prelucrarea carcaselor de pasare 
751110 operator sortare carcase de pasare 
751111 operator transare carcase de pasare 
751201 brutar 
751202 cofetar 
751203 patiser 
751204 preparator de semifabricate si preparate culinare 
751205 operator la fabricarea produselor congelate de patiserie si panificatie 
751301 pasteurizator produse lactate 
751302 preparator produse lactate 
751303 smantanitor 
751401 preparator conserve, legume si fructe 
751402 uscator-deshidrator legume, fructe 
751403 preparator castane, dovleac, porumb 
751404 lucrator in procesarea de fructe de padure si ciuperci de padure 
751501 degustator 
 
816001 operator la prepararea conservelor din came, peste si in amestec legume si peste 
816002 operator la valorificarea subproduselor de abator 
816003 tripier 
816004 preparator peste, raci, broaste in cherhanale si oficii 
816005 preparator faina din peste 
816006 topitor grasimi" comestibile si de uz industrial 
816007 operator la fabricarea mezelurilor 
816008 colector si sortator par 
816009 preparator ulei de copite 
816010 colector si preparator faina, sange, came, oase 
816011 curatitor piei 
816012 valorificator glande 
816013 preparator pepsina, cheag 
816014 matar 
816015 operator la prepararea branzeturilor 
816016 operator la prepararea produselor lactate 
816017 operator centru de racire lapte 
816018 operator la fabricarea untului 
816019 preparator conserve lapte si lactoza 
816020 morar 
816021 operatoria fabricarea nutreturilor combinate 
816022 preparator boia de ardei 
816023 preparator mustar 
816024 preparator extracte, arome si esente 
816025 decorticator crupe 
816026 operator la prepararea produselor zaharoase 
816027 operator la fabricarea produselor fainoase 
816028 preparator inghetata 
816029 operator la fabricarea biscuitilor 
816030 preparator napolitane 
816031 operator la fabricarea uleiurilor vegetale 
816032 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe 
816033 operator la fabricarea zaharului 
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816034 conditioner miere 
816035 preparator de produse apicole 
816036 preparator surogate cafea 
816037 operator la conditionarea si prelucrarea plantelor medicinale 
816038 operator la fermentarea tutunului si fabricarea produselor din tutun 
816039 preparator halva 
816040 operator la prepararea bauturilor alcoolice si racoritoare 
816041 operator la fabricarea berii 
816042 operator la fabricarea maltului 
816043 operator la fabricarea spirtului si drojdiei de panificatie 
816044 vinificator-pivnicer 
816045 fermentator otet 
816046 operator la fabricarea glucozei 
816047 preparator bauturi racoritoare 
816048 preparator rachiuri industriale si lichioruri 
816049 distilator rachiuri naturale 
816050 operator la fabricarea amidonului si dextrinei 
816051 preparator coniac 
816052 preparator vermut 
816053 preparator sampanie 
817101 pregatitor lemn, stuf, paie 
834101 tractorist 
834102 combiner agricol 
834103 motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură 
834104 mecanic de exploatare în cultură mare 
834105 mecanic de exploatare în zootehnie 
834106 operator la colectatul şi manipulatul lemnului 
 
911101 menajera 
911201 femeie de serviciu 
911202 ingrijitor spatii hoteliere 
911203 lucrator room-service hotel 
912101 calcatoreasa lenjerie 
912102 curatatoreasa lenjerie 
912103 spalatoreasa lenjerie 
912104 spalator covoare innodate 
912201 spalator vehicule 
912301 spalator vitrine si geamuri 
921201 ingrijitor animale 
921301 muncitor manipulare si pregatire furaje 
921302 muncitor necalificat in agricultura 
921303 vacar 
921501 ingrijitor pomi 
921502 muncitor necalificat in silvicultura 
921503 taietor manual lemn de foc 
921601 muncitor necalificat in pescuit si vanatoare 
931101 muncitor necalificat in mine si cariere 
931201 lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza sportiva) 
931202 ingrijitor spatii verzi 
931203 muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje 
931204 sapator manual 
962902 gonaci 
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FF AA ZZ AA   44   ––   AA NN AA LL II ZZ AA   SS WW OO TT   PP EE NN TT RR UU   AA CC CC EE SS UU LL   PP EE   PP II AA ŢŢ AA   MM UU NN CC II II   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

DURATA 

Introducerea activităţii: 5 minute 
Lucru în grupuri mici: 20 – 30 minute 
Discuţie în grup: 10 minute 

MATERIALE ŞI RESURSE NECESARE 

Foi de hârtie A3 
Markere 
Alte materiale pentru a scrie pe foile de hârtie 

MOD DE DERULARE 

Participanţii sunt împărţiţi în patru sub-grupuri de lucru: 

Sub-grupul S pentru PUNCTE TARI 
Sub-grupul W pentru PUNCTE SLABE 
Sub-grupul O pentru OPORTUNITĂŢI 
Sub-grupul T pentru AMENINŢĂRI 

Fiecare sub-grup va pregăti un poster (pe foaia A3) cu lista de puncte tari (sub-grupul S), puncte 
slabe (sub-grupul W), oportunităţi (sub-grupul O) şi ameninţări (sub-grupul T), referitoare la 
accesul pe piaţa muncii cu ocupaţii specifice domeniului agro – alimentar şi ambiental, ca 
urmare unor parcursuri educaţionale şi de dezvoltare a carierei (sau în general, fără a specifica 
un nivel de pregătire sau un anumit tip de carieră). 

La final, cele patru postere pot fi fixate împreună, pentru a compune analiza SWOT. Ele pot 
rămâne fixate pe un perete al sălii de lucru, rămânând acolo până la sfârşitul fazei de 
experimentare, ca aspecte care urmează să fie luate în considerare în evaluarea finală. 
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FF AA ZZ AA   44   ––   DD EE SS CC OO PP EE RR II RR EE AA   AA CC TT II VV ĂĂ   AA   PP II EE ŢŢ EE II   MM UU NN CC II II   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Pentru a înţelege realitatea actuală a pieţei forţei de muncă din fiecare ţară parteneră şi specific 
pentru fiecare grup ţintă, este nevoie de o abordare directă şi detaliată a informaţiilor 
disponibile referitoare la sectorul agro–ambiental. 

DURATA 

Introducerea activităţii: 5 minute 
Descoperirea activă: 2 ore 
Pregătirea prezentării rezultatelor: 20 minute 
Discuţie în grup: 40 – 50 minute (10 minute per grup) 

MATERIALE ŞI RESURSE NECESARE 

Formulare cu sarcini – unul pentru fiecare sub-grup 
Harta străzilor – unul pentru fiecare sub-grup 
Telefoane inteligente, camere video, camere digitale etc. 
Caiete de notiţe, markere 

MOD DE DERULARE 

Grupul este împărţit în mai multe sub-grupuri de lucru (4 – 5 persoane), în funcţie de numărul 
total de participanţi. Fiecare sub-grup de lucru va primi un o hartă a străzilor şi o listă de sarcini 
ce trebuie îndeplinite într-o anumită perioadă de timp. 

Fiecare sub-grup trebuie să realizeze sarcinile, prin căutarea informaţiilor necesare – plecând pe 
stradă, căutând pe Internet, solicitând informaţii părţilor interesate relevante etc. se recomandă 
să existe suport audio-vizual (video camere, telefoane inteligente etc.) 

La finalizarea sarcinilor, fiecare sub-grup trebuie să pregătească o prezentare (în PowerPoint, 
prezentare audio-video, discurs, postere etc.) 

În încheierea exerciţiului, grupul se reuneşte pentru a urmări prezentările făcute de sub-grupuri. 

EXEMPLE DE SARCINI 

▫ Identificarea a trei resurse pentru acces pe piaţa muncii în sectorul agro–ambiental 
▫ Identificarea a trei resurse pentru ocuparea forţei de muncă în domeniul protecţiei 

mediului 
▫ Identificarea trei resurse publice de orientare profesională / vocaţională orientată 

pentru ocuparea forţei de muncă în sectorul agro–alimentar şi de mediu 
▫ Identificarea a trei centre private de formare profesională care oferă servicii pentru a 

facilita accesul pe piaţa forţei de muncă în sectorul agro-alimentar și de mediu 
▫ Identificarea a trei firme din sectorul agro-alimentar şi de mediu 
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FF AA ZZ AA   44   ––   AA ŞŞ TT EE PP TT ĂĂ RR II LL EE   AA NN GG AA JJ AA TT OO RR II LL OO RR   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Activitate de implicare a angajatorilor din domeniul agro–alimentar şi de mediu în procesul de 
orientare. 

DURATA 

Prezentarea invitatului: 2 minute 
Prezentarea firmei invitatului: 2 – 3 minute 
Întrebări şi răspunsuri: 20 minute 
Pauză de cafea: 15 minute 

MATERIALE ŞI RESURSE NECESARE 

Caiete de notiţe, creioane 
Hârtie şi plicuri (dacă invitaţia se face în scris) 
PC şi conexiune Internet (dacă invitaţia se face prin email) 
Telefoane inteligente, camere video etc. 
Cafea pentru pauza de cafea 

MOD DE DERULARE 

Conform rezultatelor exerciţiului anterior (Descoperirea activă), pot fi identificate şi invitate de 
către participanţi unele părţi interesate relevante (printr-o scrisoare oficială, telefon, e-mail 
etc.), pentru a participa în procesul de orientare, pentru a intra în contact cu potenţiali 
angajatori. 

Activitatea poate fi concepută ca un panel de experţi (discuţii cu mai mulţi angajatori 
concomitent) sau ca un interviu colectiv (discuţia cu un singur angajator). 

Înainte de discuţie, participanţii ar trebui să elaboreze întrebările ce vor fi adresate invitatului, 
în conformitate cu obiectivele urmărite: 

▫ Accesul la piaţa muncii: puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări 
▫ Nevoile exprimate de către angajator 
▫ Profilul profesional: ce aşteaptă de la angajaţii săi? 
▫ Profil personal: ce aşteaptă de la angajaţii săi? 
▫ Abordarea de gen: există preocupări pentru responsabilitate socială? 

Se pot stabili diverse roluri în grup: unul sau doi participanţi vor pune întrebările, alţii vor 
înregistra discuţiile (cu permisiunea invitatului, solicitată la început). 

Se recomandă o pauză pentru cafea, pentru a se trece de la abordarea formală, facilitând 
discuţiile informale dintre invitat şi membrii grupului. 

Activitatea poate fi completată cu alte runde de discuţii, invitând antreprenori de succes, 
manageri, lucrători din domeniul agro-alimentare şi de mediu. 
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FF AA ZZ AA   44   ––   SS CC RR II SS OO AA RR EE AA   DD EE   CC AA NN DD II DD AA TT UU RR ĂĂ   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Prin intermediul acestui exerciţiu, participanţii vor înţelege care dintre activităţile specifice îi 
atrag pentru a le face în viitor, ce potenţial tehnic şi personal au dobândit în domeniul 
respectivelor activităţi, ce sunt dispuşi să investească în viitor în aceste activităţi, ce aşteaptă de 
la noile activităţi şi ce aşteptări au faţă de realizarea lor. 

Astfel, pot vedea la ce nivel personal şi profesional de maturizare au ajuns, referitor la ocupaţiile 
considerate. 

Exerciţiul finalizează un traseu de auto-cunoaştere, de conştientizare a competenţelor de bază şi 
sociale, a competenţelor tehnice şi transversale pe care le posedă. 

Este necesar să se pună trei întrebări fundamentale, în ceea ce priveşte ocupaţia dorită: 

▫ Ce ştiu să fac? 
▫ Ce vreau să obţin? 
▫ Ce sunt dispus/ă să dau? 

DURATA 

60 de minute 

MATERIALE 

Hârtie, creioane, flipchart, markere 

MOD DE DERULARE 

Consilierul de orientare profesională iniţiază o discuţie despre cum se caută un loc de muncă şi 
despre metodele cele mai eficace pentru depunerea candidaturii pentru ocuparea unui loc de 
muncă, punând accentul pe necesitatea de a fi activi în această căutare. 

Astfel, consilierul propune scrierea unei scrisori de prezentare, care să conţină o serie de puncte 
necesare: 

▫ Descrierea postului dorit – profilul profesional dorit 
▫ Descrierea capacităţilor personale, a competenţelor tehnice şi transversale necesare 

pentru ocupaţia dorită 
▫ Descrierea modalităţii de implicare personală la locul de muncă şi a ceea ce este 

fiecare dispus să ofere 
▫ Care sunt aşteptările şi speranţele referitoare la respectivul loc de muncă. 

Aceste puncte vor fi scrise pe flipchart, ca un ghid de redactare a scrisorii de candidatură. 
Fiecare participant va compune în mod individual scrisoarea, adresată către şeful organizaţiei. 
Apoi se vor face perechi, iar fiecare îi va citi colegului propria scrisoare, discutând despre 
conţinut, despre ceea ce lipseşte, despre ce le place mai mult, dacă propria prezentare este 
pozitivă sau negativă. Astfel, fiecare îşi poate îmbunătăţi scrisoarea, adăugând ceea ce lipseşte 
sau clarificând mai bine ceea ce era iniţial prea confuz. 

După 20 de minute de discuţii în pereche, grupul se reuneşte şi câţiva voluntari îşi citesc cu voce 
tare scrisoarea în faţa colegilor. 

TEME DE APROFUNDAT  

▫ Ce parte a exerciţiului a fost cea mai dificil de realizat? 
▫ A fost simplu să definesc profilul profesional dorit? 
▫ Fiecare şi-a prezentat în mod eficace caracteristicile personale? 
▫ Participanţii au fost capabili să îşi evalueze în mod realist punctele forte şi punctele 
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slabe? 
▫ Scrisoarea prezintă clar proiectul propriu de viitor al fiecăruia? 
▫ Ce se poate adăuga? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Pentru a putea parcurge acest exerciţiu, este necesar să se fi lucrat asupra punctelor forte şi a 
punctelor slabe şi să se fi atins un nivel suficient de conştientizare a propriilor caracteristici. Din 
acest motiv, exerciţiul se va realiza spre finalul intervenţiei de orientare, după pregătirea unui 
proiect pentru viitor. Este necesar ca participanţii să aibă cunoştinţe despre profilul profesional 
la care se referă în scrisoarea de candidatură, pe care să îl fi analizat în prealabil, după o 
documentare corespunzătoare. 

VARIANTE 

Se poate continua exerciţiul cu o simulare a unui interviu de recrutare, în care un participant 
joacă rolul viitorului şef şi altul pe cel al candidatului pentru ocuparea unui loc de muncă. 

REGULI 

▫ Consilierul nu trebuie să facă judecăţi asupra eventualelor alegeri făcute de 
participanţi. 

▫ Consilierul îi va ajuta pe participanţii care doresc să fie îndrumaţi pentru finalizarea 
scrisorii de candidatură. 
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FF AA ZZ AA   44   ––   SS II MM UU LL AA RR EE AA   UU NN UU II   II NN TT EE RR VV II UU   DD EE   SS EE LL EE CC ŢŢ II EE   
Grupul ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Simularea unei situaţii reale de realizare a unui interviu de selecţie. Simularea unui interviu este 
o etapă importantă pentru pregătirea la participarea în cadrul unui proces de selecţie, care 
permite observarea comportamentului candidatului într-o astfel de situaţie de către ceilalţi 
participanţi. 

Simularea permite experimentarea unei situaţii viitoare şi evaluarea emoţiilor şi senzaţiilor ce 
pot apărea în timpul unui interviu. 

DURATA 

60 de minute 

MATERIALE 

O masă cu două scaune, hârtie şi creioane 

MOD DE DERULARE 

Consilierul de orientare profesională propune simularea şi defineşte împreună cu întregul grup 
care să fie situaţia simulată. Grupul va fi împărţit în două sub-grupuri. Un sub-grup va defini 
postul dorit, precum şi profilul şi caracteristicile celui care se ocupă de recrutare (ce întrebări 
vor fi puse în timpul interviului, ce aspecte vor fi detaliate, care sunt caracteristicile căutate la un 
viitor angajat). Celălalt sub-grup va defini „candidatul” care va susţine interviul (care să fie 
modul de comportament adecvat, ce caracteristici să posede, care să fie punctele sale forte, ce 
limbaj non-verbal să adopte, ce perspective de carieră urmăreşte). Pentru pregătirea interviului 
se alocă circa 20 de minute, iar la final vor fi exista două scenarii de lucru. 

Primul sub-grup îl desemnează pe participantul care să joace rolul celui care se ocupă de 
recrutare, iar cel de-al doilea va alege persoana care să joace rolul candidatului. Restul 
participanţilor vor avea rolul de observatori şi vor urmări pe timpul simulării toate aspectele pe 
care le vor considera semnificative. 

Când se finalizează simularea, cei doi participanţi implicaţi activ vor comunica ceea ce au simţit 
fiecare şi ceea ce au observat la celălalt în timpul jocului de roluri. Apoi grupul va face comentarii 
referitoare la observaţiile făcute în timpul simulării. 

TEME DE APROFUNDAT 

Consilierul, la finalul simulării, îi va ajuta pe participanţi să reflecteze asupra exerciţiului: 

▫ A fost dificil să se joace rolul alocat? 
▫ Dacă da, ce a fost mai dificil? 
▫ Ce emoţii au apărut? 
▫ Cum au comunicat în timpul interviului? 
▫ Ce ar mai fi fost de spus, ce nu s-a spus şi de ce? 
▫ Observatorii ce comentarii au de făcut despre ce s-a întâmplat în timpul simulării? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Simularea este un joc de roluri, care necesită o bună dinamică a grupului, o implicare a tuturor în 
realizarea rolului alocat, crearea unei situaţii clare şi bine definite. 

Sarcina consilierului este de a coordona şi de a stimula discuţiile în grup. 
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REGULI 

▫ Nici participanţii, nici consilierul nu trebuie să vorbească sau să intervină în timpul 
simulării, când pot vorbi doar cele două persoane care sunt activ implicate în 
derularea interviului. 

▫ Trebuie să se evite râsetele şi / sau intervenţiile care pot întrerupe interviul. 
▫ Cine a primit un rol activ, trebuie să se implice, pentru a fi cât mai credibil. 
▫ Doar când se termină simularea se pot face comentarii şi fiecare îşi poate exprima 

propriile opinii. 
▫ Nu trebuie să se emită judecăţi de valoare asupra „actorilor”, ci doar observaţii 

referitoare la rolurile jucate. 
▫ Simularea trebuie să fie cât mai apropiată de o situaţie reală. 
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TRASEUL  
PROCESULUI DE ORIENTARE PROFESIONALĂ 

ÎN DOMENIUL AGRO-AMBIENTAL,  
DIN PERSPECTIVE DE GEN 

 

Faza 1
Prezentare şi 

formarea echipei

Faza2

Procesul de auto-
cunoaştere şi de 
reconstruire a 

imaginii de sine

Faza 3

MUNCA

Faza 4
Contextul 

agro-
ambiental

Faza 5

Concluzii
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Prezentare şi 

formarea echipei

Faza2

Procesul de auto-
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imaginii de sine
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FAZA 5 –  CONCLUZII 
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FF AA ZZ AA   55   ––   FF OO AA II AA   MM EE AA   DD EE   PP AA RR CC UU RR SS   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

DURATA 

Prezentarea activităţii: 5 – 10 minute 
Stabilirea răspunsurilor la întrebări: 10 – 20 minute 
Completarea foii de parcurs într-un fişier Excel: 15 minute 
Discuţie în grup 

MATERIALE 

Formatul cu prima rundă de întrebări 
PC cu Excel 

MOD DE DERULARE 

Exerciţiu practic ce se realizează într-un fişier de tip Excel, pentru a previziona viaţa 
participantului în următoarele 6 luni. 

La începutul sesiunii de lucru, se porneşte de la panoul SWOT aflat pe perete. Fiecare participant 
se va gândi pentru 10 – 15 minute la propria analiză SWOT. Se poate pregăti, înainte de 
începerea sesiunii, un formular de lucru într-un fişier Excel, dar nu trebuie să fie prezentat 
grupului. 

În pasul următor, fiecare participant va avea un calculator (sau o versiune tipărită a formularului 
de lucru pregătit în Excel) pentru a-şi defini propria foaie de parcurs pe durata următoarelor 6 
luni, luând în considerare următoarele aspecte: 

▫ Calificarea aşteptată 
▫ Nivelul aşteptat 
▫ Locul de muncă aşteptat 
▫ Timpul estimat pentru găsirea unui loc de muncă 
▫ Salariul estimat 
▫ Apropierea de casă a locului de muncă aşteptat 
▫ Durata estimată a contractului de muncă 

Cu aceste informaţii, într-un fişier Excel, pentru un interval de şase luni – pornind de la data 
finalizării procesului de orientare profesională, fiecare participant poate stabili următoarele 
momente de referinţă sau repere în foaia sa de parcurs: 

▫ Obţinerea calificării / nivelului dorit 
▫ Obţinerea unui contract de muncă 
▫ Accesarea de noi oportunităţi de formare / educaţie 
▫ Găsirea de soluţii de mobilitate, pentru a găsi un loc de muncă în apropierea de casă 
▫ Găsirea de soluţii de mobilitate, pentru a obţine găsi un loc de muncă în străinătate 

În încheiere, fiecare participant ar trebui să aibă o foaie de un parcurs personal completată, pe 
care să o prezinte întregului grup. 
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FF AA ZZ AA   55   ––   AA UU TT OO   ––   EE VV AA LL UU AA RR EE AA   CC OO MM PP EE TT EE NN ŢŢ EE LL OO RR   CC HH EE II EE   DD OO BB ÂÂ NN DD II TT EE   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

DURATA 

1 oră  

MATERIALE ŞI RESURSE NECESARE 

Imaginea competenţelor cheie – sursa: http://learninglab.etwinning.net/web/bringing-etwinning-to-
your-school/welcome 

Un fişier Excel file (vezi ultima pagină) 

Un PC pentru fiecare participant sau versiunea printată a tabelului, creioane şi markere 

MOD DE DERULARE 

Competenţele cheie sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini adecvate pentru fiecare context 
sunt fundamentale pentru fiecare individ, într-o societate bazată pe cunoaştere. Ele conferă 
valoare adăugată pentru piaţa forţei de muncă, coeziune socială şi cetăţenie activă prin oferirea 
de flexibilitate şi adaptabilitate, satisfacţie şi motivaţie. Din moment ce acestea ar trebui să fie 
dobândite de către toată lumea, această abordare a competenţelor cheie propune un instrument 
de referinţă pentru ţările Uniunii Europene (UE), pentru a se asigura că acestea sunt complet 
integrate în strategiile şi infrastructurile lor, în special în contextul învăţării pe tot parcursul 
vieţii. 

Competenţele cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii sunt o combinaţie de cunoştinţe, 
abilităţi şi atitudini adecvate contextului. Acestea sunt deosebit de necesare pentru realizarea şi 
dezvoltarea personală, incluziune socială, cetăţenia activă şi ocuparea forţei de muncă. 

Competenţele cheie sunt esenţiale într-o societate bazată pe cunoaştere şi pentru a garanta o 
mai mare flexibilitate a forţei de muncă, care să îi permită să se adapteze mai rapid la 
schimbările constante într-o lume din ce în ce mai interconectată. Ele sunt, de asemenea, un 
factor major în inovaţie, productivitate şi competitivitate, şi contribuie la motivarea şi 
satisfacerea lucrătorilor, precum şi la calitatea muncii. 

Competenţele cheie trebuie dobândite de către: 

▫ Tinerii aflaţi la sfârşitul învăţământului obligatoriu şi de formare, pentru a fi 
pregătiţi în vederea vieţii de adult, mai ales pentru viaţa profesională, formând în 
acelaşi timp o bază pentru învăţarea ulterioară 

▫ Adulţi pe parcursul întregii vieţi, printr-un proces de dezvoltare şi actualizare a 
competenţelor. 

Dobândirea de competenţe cheie se corelează cu principiile de egalitate şi acces pentru toţi. 
Acest cadru de referinţă se aplică, de asemenea, în special pentru grupurile dezavantajate, al 
căror potenţial educaţional necesită sprijin. Exemple de astfel de grupuri includ persoanele cu 
abilităţi de bază scăzute, tinerii care abandonează timpuriu şcoala, şomerii pe termen lung, 
persoanele cu handicap, migranţii, etc. 

Trebuie să fie elaborate două activităţi: 

▫ Introducere competenţelor cheie (vezi imaginea următoare) 
▫ Auto - evaluarea competenţelor cheie (fişier Excel ataşat) 
▫ Pot fi adăugate şi competenţele sociale 
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Sursa: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm  
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Comunicare în 
limba 
maternă 

Comunicare în 
limbi străine 

Competenţe 
matematice şi 
competenţe 
de bază în 
ştiinţă şi 
tehnologie 

Competenţe 
digitale 

Învăţarea de a 
învăţa 

Competenţe 
sociale şi 
civice 

Spirit de 
iniţiativă şi 
antreprenoriat 

Exprimare şi 
asumare a 
identităţii 
culturale  

Ce am 
făcut 
înainte 

        

Ce fac 
acum 
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FF AA ZZ AA   55   ––   CC EE   II AA UU   CC UU   MM II NN EE ??   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Determinarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, a trăirilor şi experienţelor acumulate 
de membrii grupului – fete şi băieţi, femei şi bărbaţi, la finalul traseului intervenţiei de orientare 
din perspective de gen în domeniul agro-ambiental 

DURATA 

20 de minute 

MATERIALE 

Flipchart, markere colorate, post-it 

MOD DE DERULARE 

Consilierul de orientare profesională face recapitularea etapelor intervenţiei de orientare. Astfel, 
notează pe flipchart, cu ajutorul grupului, ceea ce s-a întâmplat, precum şi ceea ce consideră 
participanţii că vor lua cu ei atunci când vor încheia experienţele parcurse în timpul intervenţiei 
de orientare. Membrii grupului pot spune cu voce tare sau pot scrie direct pe flipchart ceea ce au 
reţinut ca fiind util pentru ei. Este important ca ceea ce se spune să se noteze pe flipchart, iar la 
final să se compare cu lista de aşteptări iniţiale – declarate la începutul intervenţiei de orientare, 
cerând participanţilor să facă şi o evaluare complexă a întregului parcurs. Şi consilierul de 
orientare profesională va face o evaluare a propriei activităţi. 

TEME DE APROFUNDAT 

▫ Referitor la aşteptările iniţiale, a apărut ceva neaşteptat? Ce anume? 
▫ Aşteptările mele au fost / nu au fost satisfăcute? 
▫ Ce mi-a plăcut mai mult? Ce nu mi-a plăcut de loc? 
▫ Mi-ar fi plăcut să vorbim despre …? 

OBSERVAŢII / SUGESTII 

Parcurgerea în ambele direcţii a activităţilor desfăşurate permite membrilor grupului să 
înţeleagă că este vorba despre un proces unic şi complex, iar traseul parcurs de la trecut către 
prezent, analizat post-factum, are avantajul de a permite învăţarea din experienţele noi trăite de 
participanţi. Pentru consilierul de orientare profesională este un moment de recapitulare, de 
comparare a aşteptărilor şi rezultatelor cu OBIECTIVELE iniţial stabilite, de monitorizare a 
procesului de învăţate şi poate de recalibrare a intervenţiei de orientare în funcţie de elementele 
observate pe parcurs. 

Este foarte important să se compare aşteptările iniţiale cu evaluarea finală, iar sarcina 
consilierului de orientare profesională este de a favoriza comunicarea, de către fiecare 
participant, a satisfacerii sau nu a aşteptărilor iniţiale şi a obiectivelor propuse. În această fază, şi 
consilierul de orientare profesională trebuie să vorbească despre propriile aşteptări iniţiale şi 
despre OBIECTIVELE atinse, respectiv trebuie să recunoască ce a fost bine şi ce mai trebuie 
îmbunătăţit. 

REGULI 

▫ Stimularea participării 
▫ Suspendarea dreptului de a face judecăţi de valoare la adresa altora 
▫ Echilibrarea intervenţiilor, astfel încât toţi participanţii să poată lua cuvântul 

(încurajarea celor mai timizi şi descurajarea celor foarte extroverţi) 
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FF AA ZZ AA   55   ––   EE VV AA LL UU AA RR EE AA   CC OO MM PP EE TT EE NN ŢŢ EE LL OO RR   SS OO CC II AA LL EE   
Grup ţintă: Tineri şi Adulţi 

OBIECTIVE 

Înţelegerea modului de utilizarea feedback-ului de la grup, pentru îmbunătăţirea propriilor 
competenţe 

Capacitatea de a–i evalua pe ceilalţi, din punctul de vedere al competenţelor sociale 

DURATA 

Prezentare: 10 minute 
Evaluare anonimă: 15/20 minute 
Sinteză: 15 minute 
Discuţie în grup: 30 minute 

MATERIALE 

Formulare de evaluare, creioane şi markere 

MOD DE DERULARE 

Prin administrarea unui formular de evaluare, fiecare participant trebuie să evalueze 
competenţele sociale observate în cursul procesului de orientare la ceilalţi membri ai grupului. 

Consilierul de orientare profesională împarte grupul în sub-grupuri de până la 6/7 persoane. 
Fiecare participant trebuie să evalueze anonim competenţele sociale ale celorlalţi membri ai 
sub-grupului, folosind o scară cu cinci niveluri de evaluare (niciodată, puţin, destul, mult, 
întotdeauna). Trebuie pregătite N formulare de evaluare (N = numărul de evaluatori pentru 
fiecare persoană evaluată). Pe fiecare formular de evaluare se trece numele persoanei evaluate. 
La finalul evaluării, consilierul de orientare profesională va colecta toate formularele completate 
şi le va da direct persoanei evaluate. 

După primirea formularelor de evaluare completate, fiecare persoană evaluată îşi calculează 
punctajele, pornind de la următoarea conversie a aprecierilor făcute de către colegi: 

NICIODATĂ=0 PUŢIN=2 DESTUL=5 MULT=8 ÎNTOTDEAUNA=10 

La final, se calculează scorul mediu, împărţind punctajul obţinut la numărul de formulare de 
evaluare primite. 

În încheierea exerciţiului, se face o discuţie în grup, pentru a comenta rezultatele şi a compara 
evaluările – cele făcute de colegi cu auto-evaluările. 
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FORMULAR DE EVALUARE A COMPETENŢELOR PERSONALE ŞI SOCIALE 

 
 

COMUNICARE EFECTIVĂ ŞI RELAŢII 
INTERUMANE 

NICIO-
DATĂ 

PUŢIN DESTUL MULT 
ÎNTOT-

DEAUNA 

Exprimare clară şi concisă      

Atenţie pentru înţelegerea mesajului celorlalţi      

Căutarea activă de feedback      

DETERMINARE      

Cercetare şi creativitate pentru descoperirea de 
soluţii eficiente, inclusiv flexibilitate faţă de 
propriile idei şi credinţe 

     

Angajament, voinţă şi determinare      

Atenţie şi concentrare pe obiectivul urmărit      

REZOLVAREA PROBLEMELOR      

Perceperea detaliilor pe care alţii nu le observă      

Colectarea şi examinarea atentă şi activă de 
informaţiilor 

     

Utilizarea întrebărilor şi a dubiilor ca mijloace 
de verificare 

     

PLANIFICARE, ORGANIZARE ŞI CONTROL      

Atenţie la metodele de lucru şi la controlul 
timpului 

     

Seriozitate şi minuţiozitate în realizarea 
activităţilor 

     

Capacitate de sinteză, fără pierderea în detalii      

INTEGRARE      

Angajament şi ascultare, a pentru a înţelege 
punctul de vedere al celorlalţi 

     

Acceptare şi respect pentru ideile altora      

Analiza critică a propriului punct de vedere şi al 
propriei activităţi 

     

 

 

NUMELE PARTICIPANTULUI EVALUAT:         
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FF AA ZZ AA   55   ––   CC HH EE SS TT II OO NN AA RR   DD EE   SS AA TT II SS FF AA CC ŢŢ II EE   

(1 - nesatisfăcător; 2 - satisfăcător; 3 - bine; 4 – foarte bine; 5- excelent) 

Titlu:  _____________________ 

Perioada: _____________________ 

Numele consilierului de orientare profesională: _____________________ 

 

1. OBIECTIVE ŞI CONŢINUT 

1)  Corelarea conţinutului cu obiectivele stabilite    1   2   3   4   5 

2)  Nivelul de aprofundare al subiectelor abordate    1   2   3   4   5 

3)  Necesitatea unor investigaţii suplimentare    1   2   3   4   5 

 

2 . METODOLOGIA DIDACTICĂ 

1) Claritatea expunerii conţinutului      1   2   3   4   5 

2) Eficacitatea mijloacelor şi metodelor utilizate    1   2   3   4   5 

3) Studii de caz şi simulări       1   2   3   4   5 

4) Sugestii:            

             

 

3. CONSILIERUL DE ORIENTARE PROFESIONALĂ 

1) Capacitatea de comunicare       1   2   3   4   5 

2) Stimularea acordării şi primirea de feedback    1   2   3   4   5 

3) Calitatea expunerii conţinutului      1   2   3   4   5 

 

4. FINALITATE 

1) Utilitatea tematicilor abordate      1   2   3   4   5 

 

5. CONSIDERAŢII SUPLIMENTARE 
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Note 

1. Traducere din limba engleză, efectuată în cadrul proiectului Demetrae 

2. În text, ori de câte ori apare un substantiv de genul masculin, ce 
denumeşte o categorie de persoane (de exemplu: consilier, membru, 

participant, trainer etc.), este folosit pentru a descrie atât persoanele de 
gen masculin, cât şi pe cele de gen feminin. Similar pentru pronumele sau 
adjectivele ce înlocuiesc sau însoţesc respectivele substantive. Astfel, am 
ales acest mod de lucru pentru a uşura exprimarea, dar convenţia este ca 
de fiecare dată să se înţeleagă implicit că este vorba despre un rol, ce 
poate fi jucat fie de o femeie, fie de un bărbat. 

3. O altă convenţie utilizată în text este denumirea de „consilier de orientare 
profesională”, care se foloseşte pentru a desemna persoana care oferă 
servicii de suport pentru cei aflaţi în faţa unor alegeri (aflaţi încă în 
sistemul educaţional sau adulţi – şomeri sau angajaţi), cu impact asupra 
vieţii lor ulterioare, fie că este vorba de alegerea unei şcoli pentru 

continuarea studiilor, de alegerea unui anumit traseu şcolar în vederea 

practicării unei anumite ocupaţii sau a desfăşurării activităţii într-un 
anumit sector, fie de (re)orientarea pentru inserţia/reinserţia pe piaţa 

muncii, fie pentru dezvoltarea carierei. 
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