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Alege școala pentru un viitor mai bun 
Consilierea vocațională 

 
 

Consilierea vocațională  reprezintă procesul prin care elevii sunt  ghidați, astfel încât 

să identifice care sunt opțiunile cele mai potrivite pentru alegerea educațională și profesională 

la finalul ciclului gimnazial. Procesul de consiliere trebuie să identifice aptitudinile, 

interesele și valorile elevului aflat în fața unei decizii importante: alegerea filierei liceale sau 

profesionale pentru ultimii doi ani ai ciclului obligatoriu al parcursului școlar.  

Consilierea vocațională va genera autocunoaștere în sensul identificării trăsăturilor  de 

personalitate și a elementelor  motivaționale. În baza acestor informații,  se poate  construi 

profilul vocațional al absolventului de gimnaziu, cu identificarea punctelor forte ce pot fi 

folosite în atingerea obiectivelor personale.  

Programul Școala după școală din cadrul proiectului Alege școala pentru un viitor 

mai bun cuprinde și activități de consiliere și orientare vocațională pentru a accede în ciclul 

liceal. Activitatea este implementată de Asociația Inceptus Romania, cu ajutorul consilierului 

vocațional. Pentru această activitate, se folosește un test specific achiziționat prin proiect.  

Din cauza pandemiei generate de virusul COVID 19 perioada martie-aprilie-mai a 

anului școlar 2019-2020 a generat multiple și profunde modificări la nivelul derulării 

activităților în școli. La recomadarea Ministerului Educației și Cercetării, nenumărate acțiuni  

educaționale s-au mutat în mediul virtual, după identificarea posibilelor resurse existente la 

nivelul fiecărei comunități. În cadrul proiectului Alege școala pentru un viitor mai bun, 

pentru 56 elevi din clasele a VIII-a și a VII-a din grupul țintă (13 elevi de la Șc. Gimn.  
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Ciceu- Mihăiești și 43 elevi de la Șc. Gimn. Reteag), în complementaritatea Școlii de acasă, 

se defășoară și activitatea de consiliere vocațională.  

Prin rețelele create în acest scop, testul de evaluare a abilităților vocaționale poate fi 

aplicat on-line celor 56 de elevi ai ciclului gimnazial din clasele a VII-a și a VIII-a. Testul 

standard, de tip PLIV-TH, are cinci cinci probe de lucru și măsoară inteligența vocațională.  

 Prin întrebările formulate se verifică patru domenii de competență: 

 abilități spațiale 

 abilități de calcul 

 înțelegere tehnică 

 cunoștințe de ortografie 

Consilerul vocațional transmite  chestionarele de evaluare vocațională precum și metodologia 

de realizare a consilierii vocaționale on-line. Chestionarul este însoțit și de instrucțiuni de 

completare. Experții grup țintă centralizează adresele / numerele accesibile elevilor, astfel 

încât chestionarele să ajungă la fiecare eleev. Experții proiectului se asigură că părinții sunt 

informați cu privire la desfășurarea acestei activități. Ulterior, consilierul vocațional 

completează grila de evaluare a chestionarelor și modelul de raport care va fi diseminat 

părinților la finalul activității. 

 În urma identificării celor mai bune competențe, elevii vor beneficia de 

consiliere și spijin pentru decizia de a urma, în ciclul următor școlar, un liceu cu un anumit 

profil sau o școală profesională cu o calificare corespunzătoare aptitudinilor și intereselor 

fiecăruia. 
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