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Obiectiv general al disciplinei – Cunoașterea principalelor concepte implicate în
proiectarea curriculară a activității profesorului diriginte, în procesul de: a)

dezvoltare

personală psiho-socială; b) orientare școlară și profesională; c) consiliere pedagogică pe tot
parcursul școlarității; d) anticipare a consilierii în carieră.
Obiective specifice:
a) analiza conținuturilor activității profesorului-diriginte, determinate predominant la nivelul
dimensiunii educației morale și a educației vocaționale
b) analiza formelor de realizare a activității profesorului-diriginte
c) elaborarea uui model al caietului diriginte ca document de organizare-planificare și
realizare a activității profesorului-diriginte;
d) elaborarea unui glosar de termeni pedagogici implicați în înțelegerea problematicii orelor
de dirigenție ca activități de consiliere și orientare (școlară, profesională, în dezvoltarea
personală / individuală și socială, în carieră etc.
Orele de dirigenție reprezintă un tip special de activitate pedagogică organizată
formal, integrată în planul de învățământ construit curricular, conform obiectivelor generale și
specifice asumate, definite în termeni de competențe generale și specifice și de conținuturi de
bază, care vizează predominant domeniul educației morale și al educației profesionale
(vocaționale). În această perspectivă, ora de dirigenție este o activitate cu scop general de
educație morală și profesională (vocațională), organizată formal și frontal, cu deschideri
pedagogice (formative pozitive) multiple spre nonformal (și informal) și spre microgrupal
(educația organizată pe microgrupe) și individual (educația organizată individual). În plan
normativ, ora de dirigenție ca formă specială de organizare a activității de educație (morală și
profesională / vocațională) este / trebuie să fie ordonată pe baz următoarelor principii:
a) principiul organizării frontale a clasei de elevi, care vizează cunoașterea și valorificarea
resurselor psihologice (inteligența generală, motivația pentru activitate, spiritul de observație,
disponibilitatea afectivă, volitivă și caracterială – pozitivă etc.)

și sociale (inteligența

interpersonală / socială, capacitatea de învățare socială etc.) comune tutoror elevilor (în
general și la o numită vârstă psihologică, în mod special) în perspectiva generalizării
succesului pedagogic (școlar și extrașcolar);
b) principiul organizării pe microgrupe a clasei de elevi, care vizează identificarea și
valorificarea relațiilor socio-afective în membrii clasei de elevi, care permite organizarea de
micropgrupe eficiente în planul educației morale și vocaționale, realizată în context formal
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(dar și nonformal), cu promovarea unor lideri capabili să anime activitatea și să o reprezinte în
diferite situații în cadrul orei de dirigenție și în afara ei;
c) principiul organizării individuale a activității în cadrul clasei de elevi, care vizează
identificarea și valorificarea în condiții de învățare individuală a unor conduite morale etc.,
necesară în cazul unor elevi cu probleme speciale (critice) sau care întâmpină anumite
dificultăți la nivel de educație morală și profesională (vocațională), realizată în context formal
(și frontal), dar și nonformal (pe microgrupe);
d) principiul diferențierii / individualizării activității de educație morală și profesională
(vocațională) în cadrul formal al orei de dirigenție care vizează valorificarea resurselor
manageriale (de organizare) ale educației și învățării sociale realizată pe microgrupe și
individual cu cele ale educației și învățării sociale, desfășurată în context frontal (Sorin
Cristea, Concepte pedagogice fundamentale, vol. 6, 2017, pp. 95-97)
Ora de dirigenție, reprezintă o activitate educativă – orientată valoric, predominant, în
direcția formării-dezvoltării morale și profesionale (vocaționale) a elevilor – inclusă în planul
de învățământ, proiectată conform obiectivelor / competențelor generale și specifice definite
la nivelul programelor cu caracter orientativ, validate pedagogic și social în contextul în
curriculumului școlar (la nivel de învățământ secundar – gimanzial, liceal și profesional),
realizată de un cadrul didactic cu statut special de profesor-diriginte, cu rol de conducător
(lider formal) al clasei de elevi, dar și de coordonator al colectivului didactic al clasei de elevi
și de partener angajat în colaborarea permanentă de tip consensual, cu părinții elevilor și cu
reprezentanții comunității educaționale locale (Sorin Cristea, Dicționar de pedagogie, 2000,
pp. 274, 275).
Obiectivele / competențele generale ale orei de dirigenție vizează formareadezvoltarea morală și profesională (vocațională) a elevilor din învățământul secundar, aflați la
vârsta psihologică a școlarului mediu (preadolescent) și mare (adolescent). La nivel de
proiectare a orelor de dirigenție, conținuturile generale, determinate curricular, sunt cele
care au la bază valorile pedagogice generale ale Binelui Moral și ale Adevărului Științific
Aplicat, util la nivel de formare-dezvoltare profesională, vocațională (vezi Sorin Cristea,
Concepte pedagogice fundamentale, vol. 4, 2017, pp. 46-56; 75-87; 106-107).
Obiectivele și conținuturile generale ale orelor de dirigenție, asigură înțelegerea
specificului metodologic al acestora, de activități educative cu scop formativ predominant
moral și vocațional care angajează responsabilitatea pedagogică şi socială a cadrelor
didactice, de toate specialităţile, investite cu funcţia de profesor-diriginte.
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În această perspectivă, ora de dirigenție, ca disciplină de învățământ cu statut special,
integrată curricular în planul de învățământ, poate prelua denumirea metodei de bază care
orientează acțiunile elevilor în contexul său organizațional formal (deschis spre nonformal și
informal) și frontal (deschis spre microgrupal și individual) în perspectiva realizării unei
educații morale și vocaționale diferențiate, individualizate:
a) convorbiri etice (în învățământul secundar gimnazial);
b) dezbateri etice (în învățământul secundar liceal și profesional).
În plan normativ, proiectarea și realizarea-dezvoltarea curriculară a orelor de
dirigenție implică ordonarea activităților cu scop general de formare-dezvoltare morală și
profesională (vocațională) a elevilor din învățământul secundar pe baza unor principii
pedagogice specifice domeniului. La nivel de politică a educației, sunt avute în vedere
următoarele principii care ordonează activitatea:
a) principiul individualizării și al diferențierii pozitive;
b) principiul motivației autostimulatoare;
c) principiul competenței morale productive;
d) principiul cultivării pluralismului;
e) pricipiul inițiative creatoare, inventive și inovatoare în plan pedagogic (general și specific).
La nivel de proiect curricular, de un anumit tip, cu caracteristici speciale, ora de
dirgenție este construită în funcție de obiectivele generale care
predominant formarea-dezvoltarea morală și vocațională

vizează prioriar sau

a personalităţii elevului în

perspectiva integrării sale socio-pedagogice și psihologice optime, într-o nouă treaptă școlară
și în viața socială, civică, profesională, culturală, comunitară. Aceste obiective generale
orientate predominant spre valorile formative pozitive, superioare, ale educației morale și
tehnologice (profesionale, vocaționale), nu exclude ci presupun raportarea și valorificarea
resurselor educației intelectuale, accentuate la majoritatea disciplinelor de învățământ sau ale
educației estetice și fizice, realizate pe tot parcursul școlarității, prin unele discipline de
învățământ (literatură, muzică, arte plastice; educație fizică etc.), dar și prin numeroase
activități nonformale (extrașcolare).
Obiectivele specifice ale orei de dirigenție, vizează conţinuturile care pot fi propuse,
procesate, adaptate și dezvoltate curricular în funcţie de:
a) particularităţile treptei şi ale anului de învăţământ, evaluate la nivel de: educaţie ştiinţifică
aplicată (tehnologică); educaţie civică, educaţie economică, educație finanicară, educație
antrepreorială, educaţie politică, educaţie juridică, educaţie filosofică, educaţie religioasă;
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educaţie profesională, educaţie în vederea integrării şcolare, profesionale şi sociale; educaţie
artistică - plastică, muzicală literară etc.; educaţie sportivă, educaţie igienico-sanitară;
b) deschiderile și cerințele morale și profesionale (deontologice, vocaționale) oferite de
„noile educaţii” la nivel de educație pentru democraţie, educație prin și pentru mass-media,;
educaţie demografică, educaţie ecologică, educaţie sanitară modernă, educaţie casnică
modernă, educaţie pentru petrecerea tipului liber etc. (vezi George Văideanu, 1996);
c) orientările programelor de educaţie, adoptate la nivel local (comisia metodică a diriginţilor,
comisia de orientare şcolară şi profesională) teritorial (inspectorat şcolar, casa corpului
didactic, centrul de asistenţă psihopedagogică) şi central: „managementul grupului educat,
educaţia bunului cetăţean, educaţia prin şi pentru cultură şi civilizaţie, educaţia pentru timpul
liber, educaţia pentru viaţa de familie, cunoaşterea psihopedagogică, autocunoaşterea în
vederea dezvoltării carierei, educaţia pentru protecţia civică, educaţia pentru protecţia
consumatorilor" (vezi Consultaţii pentru activitatea educativă, 1996).
Obiectivele concrete ale fiecărei ore de dirigențe pot fi elaborate curricular de fiecare
profesor-diriginte prin operaționalizarea obiectivelor specifice implicate în proiectarea unei
conduite sociale bazate pe: a) participarea la viaţa colectivului clasei; b) pedagogic,
psihologică și social, în activităţii care solicită cooperare, colaborare, solidarite, civism; c)
formarea capacităţii de a gândi independent şi critic în diferite situaţii de viaţă, de a
argumenta logic acţiunile eficiente, de a aplica strategii şi cunoştinţe dobândite în mediul
şcolar şi extraşcolar, de a ajunge la adevăr prin efort propriu, independent și autonom.
Conţinutul orei de dirigenţie are o pondere morală și vocațională. Implică un
ansamblu de „abilităţi

metacognitive

profesionale”, care. susțin

asociate

fie

educaţiei

sociale,

fie

educaţiei

formarea-dezvoltarea permanentă a personalităţii elevilor.

Metodologia orei de dirigenție trebuie să stimuleze, efectiv, în mod speial, aptitudiunea de a
raţiona; de a lucra în echipă; de a valorifica spiritul practic; abilitatea de a fi întreprinzător; de
a convinge, de a acţiona adecvat în contexte valorice diferite, de a valorifica experienţa
dobândită în diferite situaţii şcolare şi extraşcolare (Ioan Neacșu, 1993, pp. 12, 13).
Strategiile pedagogice, perfectibile la nivelul orei de dirigenţie, integrează în structura
lor de funcționare:
a) una sau mai multe metode specifice educaţiei morale (explicaţia morală, convorbirea
morală, referatele/informările cu tematică morală, povestirea morală, dezbaterea morală,
exemplul moral, analiza/studiul de caz moral, exerciţiul moral, aprobarea-dezaprobarea
morală);
b) formele de organizare pe microgrupe și individuale, valorificate în context frontal;
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c) stilurile pedagogice, manageriale (democratic, permisiv, autoritar) și socio-afective
(apropiat, participative, directiv, nondirectiv) adaptate la situația concretă a clasei elevi
Evaluarea pedagogică a activităţii realizată de elevi la nivelul orei de dirigenţie
valorifică funcțiile și structura de bază proprie acestei acțiuni pedagogice:
a) informarea – prin operația de control constativ și de măsurare cantitativă;
b) diagnoza –prin operația de apreciere calitativă a rezultatelor (pe criterii specificpedagogice);
c) prognoza – prin operația de decizie managerială, care anticipează o viitoare reușită școlară
și socială.
Trebuie semnalate însă caracteristicile specifice acțiunii de evaluare a orei de
dirigenție, diferită de evaluarea didactică a lecției sau a altor activități didactice:
a) importanța prioritară a deciziilor de tip nonformal care duce practic la renunțarea la
deciziile de tip formal (note, calificative oficilizate în catalog etc), propuse episodic doar în
termeni de „evaluare minimală”;
b) „muliplicarea criteriilor şi a unghiurilor examinatoare: etic, psihologic, estetic, juridic,
metacognitiv, antropologic, cultural, logic, social, familial etc.”;
c) aprecierea pedagogică specială a capacităţii elevilor de a dezvolta judecăţi morale în
contexte problematice deschise care solicită asimilarea unor valori socio-morale apte să
conducă la soluții alternative eficiente, utile nu doar în plan personal, cu în primul rând la
nivel comunitar.
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PROIECT DE ACTIVITATE EDUCATIVĂ – ORA DE DIRIGENŢIE
- model orientativ (adaptat după Sorin Cristea, 2000, pp. 274, 275)
1) Tema activităţii educative/orei de dirigenţie: reflectă obiectivele generale ale
educaţiei morale și tehnologice (profesionale, vocaționale), care au la bază valorile
pedagogice generale ale Binelui Moral (civic, politic, juridic, deontologic, religios) și ale
Adevărului Științific Aplicat (în plan social general / tehnologic și special / profesional) cu
deschideri spre toate cele celelalte valori pedagogice generale, aflate la baza educației
intelectuale (Adevărul Științific), a educației estetic (Frumosul din artă, natură, societate) și
a educației fizice sau psihofizice (Sănătatea psihică și fizică).
2) Subiectul activităţii educative/orei de dirigenţie: reflectă un obiectiv specific, din
categoria celor stabilite în cadrul programelor activităţii educative adop-tate la nivel central,
teritorial, local, care vizează, cu prioritate, formarea unor competențe de ordin moral și
profesional realizate prin conținuturi proprii educației morale și tehnologice (profesionale,
orientării școlare și profesionale, consilierii pedagogice și în carieră), cu utilizarea unor
strategii bazate pe valorificarea resurselor pedagogice deținute de:
a) metoda conversației etice și / sau metoda dezbaterii etice;
b) forma de organizare frontală, deschisă spre formele de organizare pe microgrupe și
individual;
c) stilul pedagogic:
c-1) managerial – democratic;
c-2) didactic – participativ;
c-3) socio-afectiv – pozitiv.
3) Tipul activităţii educative/orei de dirigenţie: conversație etică (învățământul
secundar gimnazial), dezbatere etică (învățământul secundar liceal și profesional), proiectată
conform obiectivelor specifice şi metodei / tehnicii pedagogice adoptate cu prioritate
(exerciţiul moral, convorbirea morală, discuția morală, problematizarea morală, asaltul de idei
cu conţinut moral, studiul de caz cu sens moral, observația morală, demonstrația morală,
reflecția / autoreflecția morală, lectura / analiza unor texte cu conținut moral etc.
4) Scopul general al activităţii educative/orei de dirigenţie – exprimă sintetic
obiectivele generale şi specifice asumate, în urma analizei programei la nivel de capitol,
unitatea tematică etc.
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5) Obiectivele concrete / operaţionale – elaborate de profesorul-diriginte prin
operaționalizarea scopului general al activităţii educative /orei de dirigenţie, prin valorificarea
următorului model:
a) definirea acţiunilor elevului (observabile în termeni de performanţe actuale, potenţiale);
b) resursele necesare pentru îndeplinirea scopului general și a obiectivelor concrete:
conţinutut preponderent etic și vocațional; metode și mijloace educative (proprii educației
morale și profesionale; condiții externe și interne;
c) modalităţile de evaluare formativă / autoformativă (orientativă, stimulativă, pozitivă).
6) Conţinutul activităţii educative/orei de dirigenţie – corespunzător obiectivelor
specifice, definite în termeni de competențe specifice (cognitive și noncognitive / afective,
motivaționale, volitive, caracteriale)

şi concrete (definite în termeni de performanțe),

orientate, observate și apreciate în sensul valorilor morale și profesionale / vocaționale
asumate, receptate, asimilate, interiorizate valorificate.
7) Metodologia realizării activităţii educative/orei de dirigenţie – stabilită conform
obiectivelor concrete, angajează: exerciţii morale, exemple morale, convorbiri morale, studii
de caz, asalt de idei, cu mijloace pedagogice adecvate (ma-terial documentar ilustrativ,
bibliografic, informatizat etc.).
8) Scenariul pedagogic cu caracter deschis – valorifică modelul proiectării curriculare
a activității didactice (moment organizatoric – comunicarea pedagogică a scopului general și a
obiectivelor concrete, elaborate prin operaționalizarea scopului general – evaluarea inițială /
dignostică și predictivă – predarea-învățarea-evaluarea continuă / formativă, autoformativă –
evaluare finală / sumativă, cumulativă), în cadrul specific unei activități educative / ore de
dirigenție care permite raportarea la modelul de proiectare curriculară centrat asupra
formării-dezvoltării gândirii critice, vazat pe articularea a a trei acțiuni (raportabile la acțiunile
didactice de evaluare inițială – predare-învățare-evaluare continuă – evaluare finală):
a) evocarea (vezi evluarea inițială / cu funcție diagnostică și predictivă);
b) realizarea sensului; (vezi predarea-învățarea-evaluarea continuă / cu funcție formativă,
autoformativă);
c) reflecția asupra cunoștințelor teoretice și aplicative și a atitudinilor și valorilor
dobândite (vezi evaluarea finală / cu funcție sumativă, cumulativă, care permite
autoevaluarea progresului realizat în termeni de produs, dar și de proces (cognitiv și
noncognitiv) implicat / angajat / valorificat imediat și în perspectiva viitorului (pe termen
scurt, dar mai ales, mediu și lung).
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A. Normativitatea scenariului ddactic, cu caracter deschis, este asigurată prin respectarea
a două categorii de principii:
a) pedagogice:
a.1.) asigurarea corelației funcționale dintre profesorul-dirginte și clasa de elevi, dintre
informațiile comunicate pedagogic și efectele formative pozitive angajate la nivleul educației
morale și profesionale (vocaționale) a tuturor elevilor clasei;
a.2.) evaluarea continuă, fromativă a rezultatelor clasei de elevi, realizată la nivel de feedback
extern (cu scop de reglare) și intern (cu scop de autoreglare), pozitiv (cu scopul consolidării
și perfecționării rezultatelor obținute) și negativ (cu scopul corectării, ajustării, restructurării
rezultatelor obținute);
b) psihologice:
b.1.) captarea atenției pe tot parcursul activității educative / orei de dirigenție;
b.2.) motivarea optimă a tuturor elevilor clasei pentru îndeplinirea scopului general și a
obiectivelor concrete în condiții de participare cognitivă și noncognitivă eficientă în mod
special, în plan formativ moral și profesional (vocațional), dar și în plan intelectual, etetic și
psihofizic.
B. Etapele scenariului didactic, cu caracter deschis, desfășurate în context pedagogic
închis, spațial (clasa de elevi) și temporal (50 de minute):
B.1. Momentul organizatoric;
B.2. Comunicarea scopului general și a obiectivelor concrete ale activității educative,
elaborate de profesorul-diriginte prin operaționalizarea scopului general;
B.3. Evocarea cunoștințelelor (teoretice, aplicative) și a atitudinilor și valorilor necesare
pentru îndeplinirea scopului general și a obiectivelor concrete, evocare realizată în condiții
psihologice și didactice de evaluare inițială, cu funcție diagnostică și predictivă;
B.4. Realizarea sensului moral și vocațional al cunoștințelor (teoretice și aplicative) angajate
în activitatea educativă (ora de dirigenție);
B.5. Reflecția finală, angajată pedagogic la nivel de concluzii ale activității educative.
Ultimele trei secvențe modelul psihologic de proiectare activității de instruire – adaptat la
specificul orei de dirigenție” promovat special pentru formarea și dezvoltarea gândirii critice
în cadrul unor „etape strâns legate între ele” care au în vedere evocarea cunoștințelor,
atitudinillor și valorilor necesare în activitatea educativă respectivă – realizarea sensului
acestora – reflecția finală asupra efectelor formative înregistrate, în mod special în plan moral
și vocațional (Ion Al. Dumitru, 2000, pp. 55-69).
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B.1. Momentul organizatoric. Este inițiat special pentru captarea atenței și motivarea
optimă a tuturor elevilor pentru activitatea educativă, cu scop pedagogic predominant moral și
profesional (vocațional), necesare pe tot parcursul orei de dirigenție. Implică informarea
profesorului-diriginte în legătură cu prezeneța elevilor, cu implicarea lor (frontală,
microgrupală și individuală) în pregătirea activității educative, cu problemele speciale
(școlare, disciplinare etc.) existente / apărute etc.
B.2. Comunicarea scopului general și a obiectivelor concrete ale activității educative
(orei de dirigenție). Scopul pedagogic sintetizează cerințele psihologice exprimate în termeni
de competențe specifice de formare-dezvoltare morală și vocațională a elevilor clasei de elevi.
Este construit la nivel de cerințe morale și vocaționale, susținute în plan intelectual și
tehnologic, dar și socio-afectiv. Obiectivele concrete ale activității educative / orei de
dirigenție sunt construite de profesorul-diriginte prin operaționalizarea scopului general. Sunt
raportate la vârsta psihologică și școlară a elevilor și la particularitățile clasei de elevi,
organizației școlare, comunității educaționale locale.
În comunicarea pedagogică a scopului general și a obiectivelor concrete ale activității
educative (orei de dirgenție) profesorul-diriginte va sublinia fundamentele axiologice morale
și vocaționale ale finalităților angajate, conform temei și subiectului supuse conversației sau
dezbaterii etice.
B.3. Evocarea cunoștințelelor (teoretice, aplicative) și a atitudinilor și valorilor
necesare pentru îndeplinirea scopului general și a obiectivelor concrete. Este o acțiune
psihologică inițiată de profesorul diriginte în context frontal (dar și pe pe microgrupe și
individual) în condiții didactice de evaluare inițială, cu funcție diagnostică și predictivă.
Cunoștințele teoretice (conceptele, principiile, datele esențiale) și practice (deprinderile și
priceperile necesare pentru rezolvarea unor probleme și situații-problemă de ordin moral și
vocațional) actualizate, necesare pentru îndeplinirea scopului general al activității educative,
sunt susținute atitudinal (afectiv, motivațional, volitiv, caracterial) prin raportare permanentă
la valorile morale (Binele: moral-civic, moral-religios, moral-profesional (deontologic),
moral-juridic, moral-politic, moral-filozofic, moral-economic, moral-social, moral-individual,
moral-comunitar etc.).
În cadrul acestei secvențe a orei de dirigenție este realizată:
a) captarea atenţiei/motivarea optimă a elevilor pentru conversația sau dezbaterea etică
proiectată;
b) stimularea resurselor cognitive și noncognitive ale elevilor, relevante pedagogic din
perspectivă axiologică largă, morală, dar intelectuală, tehnologică, estetică, psihofizică;
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c) actualizarea informaţiilor anterioare importante pentru desfăşurarea dezbaterii etice
proiectate/vezi raportul asupra situaţiei la învăţătură şi disciplină prezentat de elevi din
conducerea clasei;
d) pregătirea psihologică și didactică a elevilor pentru conversația sau dezbaterea etică
propusă;
e) verificarea materialului documentar necesar (ilustrativ, bibliografic, informatizat etc.) şi a
modului în care au fost îndeplinite sarcinile prevăzute anterior (referate, conspecte, informaţii
suplimentare, mijloace de instruire disponibile etc.).
B.4. Realizarea sensului cunoștințelor (teoretice și aplicative), a atitudinilor și
valorilor evocate. Este asigurată și accentuată la nivelul conversației sau al dezbaterii etice
propusă conform temei și subiectului orei de dirigenție. Implică valorificarea specificul
colectivului clasei de elevi. Se bazează, în mod special pe

procedeul pedagogic al

exemplificării care face apel la modele consacrate din ştiinţă, artă, economie, politică,
filosofie, religie etc.; din viaţa socială, din viaţa comunităţii educative locale, din viaţa şcolii
şi a clasei de elevi. Metodele pedagogice ale conversației etice sau ale dezbaterii etice (care
conferă orei de dirigenție și denumirea de conversații etice sau de dezbateri etice) integrează
în structura lor de funcționare mai multe metode cu impact în zona educației morale și
vocaționale (exercițiul moral, demonstrația morală, investigaţia morală, problematizarea
morală, studiul de caz moral, asaltul de idei – cu conţinut moral), forme de organizare (pe
microgrupe și individual, integrate în cadrul frontal al orei de dirigenție), stiluri pedagogice
(democratic, participativ, cooperant, apropiat socio-afectiv etc.).
În cadrul acestei secvențe sunt angajate două acțiuni pedagogice importante în procesul
de interiorizare a sensului moral sau vocațional al cunoștințelor și atitudinilor activate, acțiuni
aflate în raporturi de complementaritate, care vizează:
a) sistematizarea şi fixarea ideilor importante, rezultate din conversația etică sau din
dezbaterea etică;
b) valorificarea atitudinilor (afective, motivaționale, volitive, caracteriale, comportamentale)
a strategiilor de analiză-sinteză, a tehnicilor de evaluare critică a unor situaţii de viaţă;
c) interpretarea tuturor cunoştinţelor şi capacităţilor susţinute, pedagogic, psihologic şi
social, la nivel de educaţie

morală și tehnologică (profesională, vocațională), dar și

intelectuală, estetică și psihofizică;
d) asigurarea circuitelor de conexiune inversă, externă şi internă, necesare pentru autoreglarea
activităţii educative pe tot parcursul desfăşurării acesteia, în funcţie de nivelul (calitativ şi
cantitativ) de participare al elevilor la conversația sau dezbaterea etică proiectată.
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B.5. Reflecția finală asupra cunoștințelor (teoretice și aplicative) și a atitudinilor
asimilate, interiorizate și valorificate pe parcursul orei de dirigenție. În această secvență
finală, „reflecția se poate materializa în manieră personală, în scris (eseu) sau oral
(argumentare, pledoarie pro sau contra ceva)”, pe fondul problematicii discutată sau dezbătută
în ora de dirigenție la nivel moral și vocațional.
Concluziile activității educative / orei de dirigenție sunt construite în termenii
psihologici și didactici proprii unei evaluări finale, sumative șu cumulative cu funcție de
anticipare a unor rezultate noi superioare, obținute în raport cu cele anterioare, în condiții de
prognoză pedagogică pozitivă. Aceste concluzii vizează:
a) evaluarea de tip nonformal, cu funcție formativă a activității desfășurată pe parcursul orei
de dirigenție la nivel frontal, pe microgrupe și individual;
b) stabilirea, în condiții de autoreflecție eficientă și de negociere managerială a liniilor de
perspectivă necesare, în cadrul oricărui colectiv de elevi, pentru evoluția și perfecționarea
permanentă a acestuia.
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În îndeplinirea optimă a obiectivelor specifice orei de dirigenție angajate la nivel de
consiliere și orientare (școlară, profesională, vocațională, socială, comunitară) un rol
important revune activității de planificare exercitată în contextul managementului clasei de
elevi. La acest nivel avansăm un model de „Caiet al dirigintelului” conceput ca document
curricular de organizare, planificare și implementare (realizare-dezvoltare) în context
pedagogic și social deschis a activității educative a profesorului-diriginte (care reprezintă un
tip special de manager școlar) (Sorin Cristea, 2015, pp. 273-280)
În plan conceptual, Caietul dirigintelului constituie un Document de planificare a
educaţiei la nivelul clasei de elevi, necesar în cadrul învăţământului secundar (inferior /
gimnazial şi superior / liceal, profesional), proiectat, realizat şi valorificat pe parcursul unei
trepte şcolare de un cadru didactic cu statut pedagogic special, de profesor-diriginte, cu
calitatea de lider formal (al colectivului de elevi), care îndeplineşte mai multe roluri formative
(coordonator al colectivului didactic, manager, consilier, coach, „psiholog”, îndrumător al
activităţilor / acţiunilor educative nonformale, reprezentant al părinţilor şi al comunităţii
educaţionale locale etc.) în context şcolar şi extraşcolar.
Ca sferă de referință acest document curricular vizează activitatea de educație
realizată la nivelul clasei de elevi, în context formal (ora de dirgenție) și nonformal
(activitatea extrașcolară cu elevii clasei, cu colectivul didactic al clasei, cu părinții, cu alți
reprezentanți ai comunității educaționale locale etc.) care angajrază numeroase acțiuni și
realițăți pedagogice reflectate prin intermediul mai multor concepte operaționale care
definesc Actorii educaţiei, Clasa de elevi, Coachingul în educaţie, Cunoaşterea elevului; Fişa
pedagogică şcolară, Personalitatea elevului, Personalitatea

profesorului, Sintalitatea

colectivului de elevi.
Funcţia generală îndeplinită, cu caracter obiectiv, vizează proiectarea pedagogică a
activităţii educative, organizată, planificată şi realizată formal şi nonformal, cu deschideri spre
informal, la nivelul clasei de elevi. Această funcţie generală este angajată pedagogic:
a) longitudinal, pe tot parcursul unei trepte şcolare / gimnaziu; liceu, şcoală profesională;
b) transversal, în fiecare moment şi etapă de evoluţie a clasei de elevi, ţinând seama de
particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, de „sintalitatea colectivului de elevi”
(Ioan Nicola, 1978) şi de contextul organizaţiei şcolare şi al comunităţii educaţionale locale.
În realizarea sa un rol predominant revine funcției de formare-dezvoltare morală și
tehnologică (profesională, vocațională) a elevului, aflat la vîrsta psihologică a preadolesenței
și adolescenței care implică decizii fundamentale cu privire la consilierea, orientarea și
dezvoltarea sa personală, individuală și socială.
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Structura de bază a caietului profesorului-diriginte, corespunde funcţiei generale
evocate, care este realizată efectiv conform unor obiective generale şi specifice, distribuite în
timp pedagogic real (treaptă şcolară, an de învăţământ, semestru şcolar, săptămână şcolară) şi
în spaţiul pedagogic disponibil şcolar şi extraşcolar (în cadrul comunităţii educaţionale locale,
dar şi al celei teritoriale şi naţionale), conform curriculumului promovat la acest nivel cu
caracter orientativ, asumat la nivel global sau local (prin intermediul comisiei metodice a
profesorilor-diriginți). În aceaastă perspectivă, structura de bază a caietului dirigintelului este
determinată pedagogic de:
1) Cerinţele paradigmei curriculumului care impun proiectarea educaţiei procesual, la
nivel de:
a) organizare a resurselor existente;
b) planificare a activităţilor educative de referinţă (oră de dirigenție, cerc de specialitate,
excursie tematică, ședință / lectorat cu părinții etc.
c) implementare a activităţilor educative planificate, în context deschis, şcolar şi extraşcolar,
prin valorificarea la maximum a resurselor individuale ale elevilor şi a sintalităţii colectivului
de elevi.
2) Particularităţile activităţii de educaţie organizată de profesorul-diriginte ca lider
formal al clasei de elevi, care vizează:
a) prioritar, obiectivele specifice şi conţinuturile particulare ale educaţiei morale, tratate
distinct, explicit sau asociate cu cele proprii educaţiei tehnologice (profesionale, vocaționale),
educaţiei estetice, educaţiei psihofizice şi educaţiei intelectuale;
b) contextual, situaţional, obiectivele specifice şi conţinuturile particulare ale educaţiei
tehnologice (angajate special în direcţia orientării şcolare şi profesionale, consilierii şcolare
şi profesionale, consilierii în carieră), ale educaţiei estetice (pentru receptarea şi valorificarea
frumosului artistic, dar şi a frumosului din natură şi din viaţa socială), ale educaţiei psihofizice
(pentru cultivarea valorilor sănătăţii psihice şi fizice, în context şcolar / igiena învăţării şi
extraşcolar / organizarea timpului liber, practicarea sportului, inclusiv a celui de performanţă
etc.), ale educaţiei intelectuale (organizarea eficientă a învăţării şcolare şi extraşcolare,
corelarea valorilor pedagogice ale adevărului ştiinţific cu cele ale binelui moral, ale utilităţii
tehnologice, ale frumosului artistic, ale sănătăţii psihice şi fizice etc.).
În raport de funcția generală asumată, în mod obiectiv și de cei doi factori care
condiționează dinamica proprie activității educative, structura de bază a „Caietului
profesorului-diriginte include:
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1) Organizarea resurselor pedagogice necesare pentru proiectarea activităţilor
educative la nivelul clasei de elevi. Această dimensiune structurală vizează colectivul de elevi
al clasei; colectivul didactic al clasei, comitetul de părinţi; spaţiul şi timpul pedagogic al clasei
de elevi, baza didactico-maerială existentă sau disponibilă etc.
2) Planificarea activităţilor educative. Această dimensiune structurală vizează
activitățile educative organizate formal (orele de dirigenţie) şi nonformal (activităţi
extraşcolare ale elevilor, activităţi cu părinţii, activităţi în colaborare cu reprezentanţi ai
comunităţii educaţionale locale, teritoriale, naţionale etc.), cu deschideri multiple spre
informal;
3) Cunoaşterea şi valorificarea pedagogică a elevilor şi a sintalităţii colectivului de
elevi. Această dimensiune structurală permite realizarea în condiţii optime a activităţilor
educative planificate), la nivel de:
a) grup;
b) individual (prin fişa de observaţie / studiu longitudinal; fişa de caracterizare / studiu
transversal.
Elaborarea „Caietului profesorului-diriginte”, ca document de planificare calitativă
a educaţiei şi aplicarea sa optimă în contextul oricărei clase de elevi, reprezintă o operă de
creaţie pedagogică specială care solicită resursele inovatoare ale profesorului, antrenate în
contextul proiectării curriculare. Calitatea sa depinde de factorii de decizie, implicași la toate
nivelurile sistemului de învățământ, de statutul profesorului-diriginte conferit legislativ și de
sistemul de formare inițială și continuă a profesorilor care oferă sau nu oferă suficiente i
oportunități și deschideri în direcția muncii educative a profesorului-diriginte.
1) Factorii de decizie. Sunt angajaţi managerial la nivel:
a) central – ministerul învăţământului, institutul de ștințele educației (cu sarcini de cercetare
pedagogică fundamentală și operațională), institutul de perfecţionare a cadrelor didactice,
universităţi / facultăţi de profil etc.;
b) teritorial - inspectoratul şcolar teritorial, casa corpului didactic, centrul de asistenţă
psihosociopedagogică și socială a cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor;
c) local – comisii metodice ale profesorilor diriginţi, care au responsabilitatea asumării unei
concepţii unitare, fundamentată pedagogic, psihologic şi sociologic, susţinută normativ,
orientată metodologic, adaptată la cerințele comunității școlare și ale comunităţi educaţionale
locale și naţionale.
2) Statutul conferit profesorului-diriginte ca manager şcolar. Este favorabil în
măsura în care este situat pe acelaşi plan valoric cu directorul şcolii, după cum o probează
15

istoria legislaţiei care susţine procesul de constituire a sistemelor moderne de învăţământ,
inclusiv în România (vezi contribuţia lui Spiru Haret şi dr.Constantin Angelescu; vezi
Antologia legilor învăţământului din România, coord.Gh.Bunescu, 2004); această tendinţă
confirmată în pedagogia postmodernă este validată la nivelul unor noi ştiinţe ale educaţiei,
construite interdisciplinar şi pluridisciplinar (Managementul educaţiei, Managementul
organizaţiei şcolare, Managementul clasei de elevi);
3) Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, de toate specialităţile, pentru
învăţământul secundar la nivelul unei culturi pedagogice autentice. O astfel de cultură
pedagogică, relevantă în procesul de formare a profesorilor-diriginți trebuie promovată și
asimilată la nivel de:
a) cultură de bază - teoria generală a educaţiei, teoria generală a instruirii, teoria generală a
curriculumului, teoria generală a cercetării pedagogice;
b) cultură aprofundată specific (teoria educației morale / civice, juridice, politice; teoria
educației tehnologice / profesionale, vocaționale, teoria predării / comunicării pedagogice,
teoriile învăţării, teoria evaluării) și interdisciplinar (psihologia educaţiei, sociologia
educaţiei, managementul educaţiei);
c) cultura valorificată practic (didacticele particulare, practica la specialitate / 1, 2 şi la
activitatea educativă a profesorului-diriginte, inclusiv prin proiectarea şi realizarea de ore de
dirigenţie, în învăţământul gimnazial şi liceal şi la şcolile profesionale).
Criteriile de evaluare a calităţii pedagogice a „Caietului profesorului-diriginte”
urmăresc evidenţierea gradului în care acest document asigură:
1. Stimularea capacităţii de proiectare a activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii
elevului;
2. Reactualizarea şi aplicarea cunoştinţelor de pedagogie, psihologie a educaţiei, sociologie a
educaţiei, management;
3. Planificarea curriculară a activităţilor educative formale (orele de dirigenţie); 4. Asumarea
pedagogică deplină a rolului de coordonator al colectivului didactic al clasei de elevi
1) Stimularea capacităţii de proiectare a activităţii de formare-dezvoltare a
personalităţii elevului. Are în vedere abordarea elevului la nivel individual, în microgrup şi în
colectiv, prin raportare la obiectivele generale ale educaţiei (educaţia: morală, intelectuală,
tehnologică, estetică, psihofizică), specificate și interpretate pedagogic din perspectiva
valorilor etice și profesionale (vocaționale).
2) Reactualizarea şi aplicarea cunoştinţelor de pedagogie, psihologie a educaţiei,
sociologie a educaţiei, management (al educaţiei, al organizaţiei şcolare, al clasei de elevi).
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Are în vedere activitatea de cunoaştere complexă, ştiinţifică, a elevului şi a clasei de elevi, în
contexte deschise, proprii fiecărei organizaţii şcolare şi comunităţi educaţionale locale,
teritoriale etc.;
3) Planificarea curriculară a activităţilor educative formale (orele de dirigenţie). Are
în vedere centrarea acestor activități asupra obiectivelor generale şi specifice ale educaţiei
morale și vocaționale, operaţionalizate în raport de:
a) vârsta psihologică a elevilor şi stadiul sintalităţii colectivului de elevi;
b) solicitările elevilor, părinţilor, organizaţiei şcolare, comunităţii educaţionale locale;
c) conţinuturile particulare ale educaţiei morale (civice, politice, religioase, juridice,
economice, filozofice etc.);
d) raporturile existente între conţinuturile generale şi particulare ale educaţiei morale şi cele
ale educaţiei tehnologice, estetice, psihofizice şi intelectuale;
e) sarcinile angajate de procesul de orientare şcolară şi profesională a elevilor, de consiliere
şcolară şi profesională, de consiliere în carieră, pentru definitivarea optimă a deciziilor finale,
necesare la sfârşit de treaptă de învăţământ;
f) condiţiile şi tradiţiile existente la nivelul organizaţiei şcolare şi al comunităţii educaţionale
locale, teritoriale şi naţionale;
g) provocările şi cerinţele generate de „noile educaţii”, adaptate la contextul clasei de elevi
(educaţie

ecologică, educaţie demografică, educaţie prin şi pentru valorile democraţiei,

educaţie prin şi pentru mass-media, educaţie sanitară modernă

/ sexuală etc., educaţie

interculturală, educaţie casnică modernă, educaţie economică / antreprenorială etc.),
valorificate prioritar din perspectiva educaţiei morale, a educației tehnologice (profesionale
(vocaționale), a orientării școlare și profesionale, a consilierii școlare și profesionale, a
consilierii în carieră.
4) Asumarea pedagogică deplină a rolului de coordonator al colectivului didactic al
clasei de elevi. Are în vedere:
a) îndrumările metodice necesare pentru individualizarea activităţilor didactice, condiţie a
generalizării succesului şcolar şi a eliminării eşecului şcolar);
b) asumarea rolului de organizator responsabil de calitatea activităţilor educative
nonformale, care pot fi realizate cu elevii clasei, dar şi cu alţi „actori ai educaţiei”, implicaţi
direct şi indirect în procesul de formare-dezvoltare a elevilor şi a clasei de elevi (părinţi,
reprezentanţi ai comunităţii educative locale din zona culturii, religiei, economiei, politicii,
administraţiei, artei, sportului etc.).
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Principiile pedagogice generale care trebuie cunoscute şi respectate în procesul de
elaborare, validare şi aplicare a „Caietului profesorului-diriginte” au în vedere ordonarea
activității de educație morală și tehnologică (profesională, vocațională) și de orientare școlară
și profesională, de consiliere școlară și profesională, de consiliere în carieră, de dezvoltare
personală (individuală și socială):
1. Principiul continuității;
2. Principiul orientării pedagogice eficiente a activității profesorului-diriginte;
3. Principiul reactualizării reactualizării cunoştinţelor pedagogice teoretice, metodologice şi
practice;
4. Principiul deschiderii „Caietului profesorului-diriginte” faţă de o multitudine de situaţii
concrete;
1) Principiul continuităţii „Caietului profesorului-diriginte”. Are în vederea
necesitatea asigurării continutății activității planificată pe tot parcursul unei trepte şcolare
(gimnaziu, liceu, şcoală profesională). Acest principiu este valabil, cu atât mai mult în cazul
în care, din diferite motive obiective şi subiective, un profesor-diriginte este schimbat /
înlocuit pe parcursul unei trepte şcolare. În acest context, „Caietul profesorului-diriginte”, ca
document de planificare calitativă a activităţii educative la nivelul clasei de elevi, este preluat
şi completat, valorificat etc. de noul profesor-diriginte. Necunoașterea sau respectarea acestui
principiu perturbă grav procesul de educație morală și vocațională a elevului în perspectiva
adaptării sale optime la mediul social și la viitoarea treaptă școlară sau de viață profesională și
comunitară.
2) Principiul orientării pedagogice eficiente a activităţii profesorului-diriginte. Are în
vedere valorificarea sistemului de relaţii cu colectivul didactic al clasei, cu clasa de elevi, cu
familia elevului, cu comunitatea educaţională locală etc.; Acest principiu ordonează
activitatea profesorului-diriginte în măsura în care valorifică informaţiile pedagogice
semnificative, complexe și complemetare, despre:
a) elevi, abordați individual, microgrupal și frontal;
b) clasa de elevi, în condiţii de cercetare longitudinală – transversală;
c) colectivul didactic al clasei de elevi;
d) resursele pedagogice existente sau disponibile la nivelul comunității educaționale școlare,
locale, teritoriale etc. În îndeplinirea acestui principiu, profesorul-diriginte valorifică
informaţiile obţinute, prelucrate şi interpretate adecvat, din punct de vedere pedagogic
(psihologic, social etc.), incluse şi orodonate în „Caietul profesorului-diriginte”.
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3) Principiul reactualizării cunoştinţelor pedagogice teoretice, metodologice şi
practice. Are în vederea toate cunoștințeșe teoretice, metodologice și practice integrate în
structura științelor pedagogice fundamentale, în mod special la nivel de:
a) teorie generală a educației (vezi, în mod special, conținuturile generale ale educației morale
și ale educației tehnologice / profesionale, vocaționale);
b) teorie generală a instruirii (vezi, în mod special, obiectivele educației);
c) teoria generală a curriculumului (vezi, în mod special, modelul de proiectare curriculară a
activității de educație).
Aceste trei tipuri de cunoștințe (teoretice, metododologice și practice sunt necesare în
activitatea de proiectare a activităţilor educative de tip formal şi nonformal. Înţelegerea şi
aplicarea acestui principiu solicită stăpânirea şi valorificarea unor cunoştinţe pedagogice:
a) fundamentale referitoare la proiectarea curriculară a activităţii de educaţie la educaţia
morală şi profesională (vocațională) și la relaţiile acesteia cu toate celelalte conţinuturi şi
valori generale ale educaţiei (intelectuale, tehnologice, estetice, psihofizice);
b) metodologice, din domeniul psihologiei educaţiei (vezi cunoaşterea elevilor, în general, şi
în particular / în raport de vârsta psihologică),

sociologiei educaţiei (vezi cunoaşterea

sintalităţii colectivului de elevi; relaţia cu familia şi comunitatea educaţională locală),
managementului clasei de elevi (vezi abordarea globală a resurselor clasei de elevi; ambianţa
educaţională etc.);
c) practice (vezi metodica activităţilor educative de tip formal şi nonformal; vezi
managementul clasei de elevi, abordat ca management al lecției / orei de dirigenție);
4) Principiul deschiderii „Caietului profesorului-diriginte” faţă de o multitudine de
situaţii concrete. Are în vederea raportarea modelului de planificare curriculară, promovat
prin „Caietul profesorului-diriginte”, la un context deschis, care include un ansamblu de
variabile cu caracter obiectiv (resurse pedagogice, spațiul și timpul pedagogic, forme de
organizare determiante social) și subiectiv (forme d eorganizare inițiate de profesor, stiluri
pedagogice de tip managerial, didactic, socio-emoțional). Acest principiu este valorificat de
profesorul-diriginte în diferite contexte pedagogice spaţio-temporale existente sau
disponibile. Prin funcţia şi structura sa de bază, „principiul deschiderii” solicită permanent
creativitatea pedagogică a profesorului-diriginte, capacitatea sa de depăşire a oricăror
tendinţe de şablonizare sau de birocratizare a activităţii educative, existente în context formal
şi / sau nonformal, generate sau întreținute și de la nivel informal.
Obiectivele "Caietului profesorului-diriginte" traduc în plan teleologic cerinţele
normative concentrate la nivelul celor patru principii, definite și analizate anterior. Aceste
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obiective vizează continuitatea activității educative, orientarea sa valorică, susținerea sa
conceptuală și deschiderea operațională necesară în context deschis. Ele determină un
conţinut specific concentrat la nivelul unei structuri de funcţionare pedagogică, a acestui
document de planificarea curriculară a activității educative, dezvoltată pe tot parcursul spaţial
şi temporal al unei trepte şcolare (gimnaziul, liceul / școala profesională), care include:
1. Evidențierea informațiilor generale necesare pentru organizarea resurselor pedagogice
necesare în cadrul activității educative (centrată prioritar asupra formării-dezvoltare morale și
vocaționale a elevilor);
2. Planificarea activităţii educative:
3. Caracterizarea clasei de elevi (abordată frontal și pe microgrupe) şi a elevilor (abordați
individual):
1) Evidențierea informațiilor generale necesare pentru organizarea resurselor
pedagogice necesare în cadrul activității educative (centrată prioritar asupra formăriidezvoltare morale și vocaționale a elevilor la nivelul unei trepte școlare). Aceste informații
generale sunt necesare pentru organizarea resurselor pedagogice valorificate în cadrul
activităţii educative, de tip formal şi nonformal, condusă de profesorul-diriginte la nivelul
clasei de elevi:
a) informaţii despre elevi: colectivul de elevi al clasei; colectivul de conducere al clasei; elevi
cu rezultate deosebite în plan şcolar şi extraşcolar; elevi cu probleme deosebite în plan şcolar
şi extraşcolar; vor fi identificate și evidențiate acele informații semnificative în procesul
formativ, anagajat în cadrul treptei școlare respective, la nivel de educație morală și de
educație profesională (vocațională, deontologică) și de orientare și consiliere școlară,
profesională, socială, personală, în carieră etc.
b) informaţii despre profesorii clasei: colectivul didactic al clasei; orarul clasei; rezultatele la
lucrările scrise/practice: semestriale, anuale; rezultatele obţinute de profesori în urma
consultaţiilor iniţiate / oferite de profesorul-diriginte în calitate de coordonator al colectivului
didactic al clasei; vor fi identificate și evidențiate acele informații necesare pentru rezolvarea
problemelor generale și speciale (critice) apărute în cadrul clasei de elevi în procesul de
învățământ, interpretate prioritar din perspectiva stimulării activității educative de formaredezvoltare morală și profesională, în perspectiva optimizării deciziilor (parțiale și finale)
necesare în orientarea / consilierea școlară, profesională, socială, personală, în carieră etc. a
elevilor
c) informaţii despre părinţi: adrese, numere de telefon, sistem de comunicare operativă;
comitetul cetăţenesc de părinţi; vor fi consemnate acele informații semnificative în procesul
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de formare-dezvoltare morală și profesională (vocațională) a elevilor, utile în activitatea de
cunoaștere a acestora, în perspectiva luării de decizii optime la nivel de orientare / consiliere
școlară, profesională, socială, personală etc.
2) Planificarea activităţii educative cu referință la toate dimensiunile procesului de
formare-dezvoltare a personalității elevului, cu accente speciale angajate la nivelul educației
morale și tehnologice (intelectuale / științifice aplicate, profesionale, vocaționale, deotologice;
implicată în orientarea / consilierea școlară și profesională etc.)
a) planul de perspectivă al activităţii educative pentru întreaga perioadă a treptei şcolare de
referinţă, structurat în raport de obiectivele generale ale educaţiei morale și ale educației
profesionale (vocaționale)
b) planul anual al activităţii educative structurat prin specificarea obiectivelor educației
morale și profesionale (vocaționale) realizabile prin conţinuturi particulare, raportate la toate
celelalte conţinuturi generale ale educaţiei (intelectuală, tehnologică, estetică, psihofizică), cu
precizarea formelor de realizare, organizate (de tip formal şi nonformal, în mediul şcolar şi
extraşcolar) și neorganizate (de tip informal, identificate în mediul social, extrașcolar, dar și la
nivelul influențelor spontane, incidentale / accidentale, degajate în cadrul activităților școlare,
organizate formal sau nonformal).
c) planul semestrial al activităţii educative – realizat prin operaţionalizarea obiectivelor
specifice proiectate la nivelul planului anual, cu precizarea responabilităților și a termenelor
concrete, distribuite la nivelul clasei de elevi, cu implicare directă și indirectă a liderului
formal (profesorul-diriginte), activ și în calitate de coordonator al colectivului didactic al
clasei de elevi;
d) planul tematic al orelor de dirigenţie / anual, semestrial, realizat în funcție de obiectivele
generale (ale treptei și ale anului de învățământ) și de obiectivele specifice (ale semestrului
școlar). operaționalizate la nivelul unor activități educative concentrate predominant asupra
formării-dezvoltării morale și profesionale (vocaționale) a elevilor;
e) planul activităţii de orientare şcolară şi profesională / pe treapta de învățămât, anual,
semestrial care are ca scop general optimizarea procesului informativ-formativ necesar pentru
luarea unor decizii parțiale și a unei decizii finale (la finalul treptei de învățământ), validată
pedagogic, cu participarea directă și indirectă a tuturor factorilor responsabili: profesoruldiriginte, elevul, părinții, alți profesori din colectivul didactic al clasei; agenți economici,
reprezentanți ai comunității educaționale locale (teritoriale, naționale) etc.
f) planul activităţii extradidactice / extraşcolare / pe treaptă de învățământ, anual, semestrial,
care are ca scop pedagogic general valorificarea tuturor resurselor pedagogice ale clasei, ale
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școlii, ale elevilor, ale comunității locale, în perspectiva optimizării procesului de formaredezvoltare morală și profesională (vocațioală), cu impact major în orientarea / consilierea
școlară, profesională, socială etc., în dezvoltarea personală;
g) planul activităţii cu familia / anual, semestrial care are ca scop general asigurarea unui
parteneriat pedagogic clasă de elevi / școală – părinți, cu deschidere și spre alți factori
implicați la nivelul comunității locale, parteneriat, realizabil într-un cadru formal contractual
și nonformal, consensual, orientat special în direcția optimizării procesului de formaredezvoltare a personalității elevilor în perspectiva viitoarei integrări școlare, profesionale,
sociale / comunitare, culturale, civice, politice etc.
3) Caracterizarea clasei de elevi (abordată frontal și pe microgrupe) şi a elevilor
(abordați individual):
3.1. Fişa de caracterizare a clasei – completată după o anumită perioadă de observare
sistematică, orientată pedagogic şi de analiză / interpretare formativă, finalizată semestrial,
anual, la sfârşitul treptei şcolare:
a) Informaţii generale – număr elevi, originea socială, elevi interni – externi, statistici simple
– ? % elevi de nivel foarte bun – bun – mediu – slab; cu probleme speciale la nivel disciplinar,
de integrare școlară și socială etc.
b) Dinamica grupului – tendinţă de grup format – neformat; de evoluţie – involuţie; lideri
formali – informali în diferite raporturi / opuse, complementare etc.
c) Specificul clasei de elevi ca unitate psihosocială – climat socioafectiv / ambianţă
educaţională; microgrupuri formate, rolul liderilor formali-informali; valorile pedagogice și
sociale (comunitare) generale și specifice impuse la nivelul clasei de elevi);
d) Situaţia educaţională a colectivului – identificată prin analiza pedagogică și socială a
raporturilor dintre activităţile educative de tip formal sau nonformal – condiţiile concrete
existente – resursele pedagogice angajate, valorificate pe termen scurt și mediu;
e) Caracterizare generală, realizată în funcţie de următoarele criterii: a) rezultatele şcolare în
raport cu posibilităţile minime-maxime; b) disciplina colectivului; c) profilul socio-moral al
colectivului; d) linia de perspectivă a colectivului la nivel intelectual, moral (civic, religios,
deontologic etc.) și profesional (vocațional), conturată în vederea stabilirii unor decizii finale
optime (la nivel de orientare / consiliere școlară și profesională și de dezvoltare personală.
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3.2. Fişa de observaţie a elevului – completată prin investigaţie longitudinală care presupune
(Ion Holban, coord., 1978, pp. 31-39):
a) Prezentarea faptei pedagogice semnificative observate şi a sursei de informare: profesordiriginte, profesori din cadrul colectivului didactic al clasei, membrii familiei; unii elevi,
reprezentanţi ai comunităţii educative locale;
b) Interpretarea faptei pedagogice pe baza unor criterii semnificative – de natură pedagogică,
psihologică, sociologică, managerială – realizată prin: clasificarea acestor fapte pedagogice pe
grupe de probleme; deosebirea esenţialului de neesenţial; raportarea informaţiei esenţiale la
sistemul psihic uman / vezi vârsta elevului, astfel încât fiecare faptă observată să contribuie la
caracterizarea unui fenomen psihic sau a mai multor fenomene psihice;
c) Consemnarea măsurilor şi rezultatelor obţinute în timp în vederea stabilirii unor decizii
parțiale și finale cu funcție de prognoză pozitivă (de anticipare a unor rezultate noi, pozitive,
superioare celor atinse anterior).
3.3. Fişa şcolară, care evidenţiază următoarele aspecte:
a) Informaţii generale despre elev: adresă externă – internă; telefon; date biografice personale;
date despre familie; date despre mediul socioeducaţional al familiei, grupului de prieteni,
comunităţii locale;
b) Rezultatele activităţii şcolare şi extraşcolare: mediile anuale obţinute anterior la
disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ; succese deosebite realizate în plan şcolar
şi extraşcolar;

probleme/dificultăţi deosebite în activitatea de învăţare şi în plan

comportamental / în mediul şcolar şi extraşcolar;
c) Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii / în colaborare cu familia şi cu medicul şcolar sau
medicul de circumscripţie: implică evidenţierea unor: antecedente medicale, dizabilităţi fizice
şi senzoriale, probleme de sănătate anterioare şi / sau apărute pe parcursul şcolarităţii,
recomandări medicale importante pentru procesul de învăţământ;
d) Caracterizarea psihopedagogică a elevului realizabilă la sfârşitul primului semestru şcolar
(în primul an de învăţământ în cadrul treptei de învăţământ respective); a primului an, a
fiecărui an (în cadrul treptei de învăţământ respective) şi la finalul treptei de învăţământ
respective; valorifică transversal informaţiile acumulate longitudinal în fişa de observaţie,
interpretate adecvat, cu identificarea şi accentuarea trăsăturilor pozitive; vizează componentele
de bază ale sistemului psihic uman, abordate global şi dinamic (în contextul specific vârstei
psihologice şi şcolare), caracterizate sintetic şi / sau printr-un calificativ:
1. spiritul de observaţie – în calitate de percepţie perfecţionată, devenită aptitudine
generală angajată în eficientizarea activităţilor în cadrul procesului de învăţământ;
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2. atenţia – prin calităţi referitoare la volum, stabilitate, concentrare, mobilitate,
distribuţie, demonstrate în activităţile organizate în cadrul procesului de învăţământ;
3. motivaţia demonstrată prin diferite: atitudini faţă de învăţare (învaţă de teama familiei
sau pentru a fi răsplătit de aceasta – învaţă numai pentru notă, pentru promovarea clasei,
pentru examen – învaţă pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele, pentru a evolua ca personalitate);
interese socioprofesionale (de cunoaştere / ştiinţifică, artistică, social-umanitare – aplicative /
tehnice, practic-agricole, social-politice – de divertisment / mondene, sportive, casnicgospodăreşti); tendinţe de evoluţie: motivaţie inferioară / satisfacţii, interese materiale,
personale, imediate; motivaţie superioară / valori morale, intelectuale, tehnologice /
profesionale, vocaționale; estetice etc.;
4. deprinderile de studiu individual, de muncă independentă, de aplicare a informaţiei
ştiinţifice, de analiză-sinteză a informaţiei, de creaţie etc.; indicatorii caracteristici vizează
calitatea acţiunii automatizate şi capacitatea acesteia de integrare în activitatea de instruire la
nivel de învăţare / autoînvăţare eficientă, autoperfectibilă imediat și în timp;
5. afectivitatea – stări emoţionale, sentimente, pasiuni (pentru o disciplină de învățămât,
pentru un domeniu de activitate, pentru o activitate extrașcolară sportivă ,artistică, tehnologică
etc.) care susţin și dinamizează optim activităţile elevului, în cadrul procesului de învăţământ,
conduita sa pozitivă în plan social (cultural, profesional, civic, comunitar etc.);
6. voinţa – capacitatea elevului de a sesiza obstacolele care trebuie depăşite prin efort
voluntar adecvat situaţiei existente, susţinut până la momentul final, al îndeplinirii depline a
obiectivelor concrete ale activităţii de referinţă;
7. memoria – capacitatea elevului de întipărire, păstrare, actualizare (mecanică-logică,
rapidă-lentă) probată, în învăţare, în activităţile de instruire, dar şi de educaţie (formală,
nonformală), dependentă calitativ de operațiile fundamentale și instrumentale integrate în
activitatea de învățare / autoînvățare eficientă.
8. gândirea – calitatea informaţiilor logice dobândite: noţiuni – judecăţi – raţionamente /
inductive, deductive, analogice, inovatoare / implicate în sesizarea și rezolvare unor situațiiproblemă; calitatea operaţiilor fundamentale: analiză-sinteză, generalizare-abstractizare,
comparaţie logică, ierarhizare logică, clasificare logică; concretizare / rezolvare logică;
calitatea operaţiilor instrumentale de tip: algoritmizat-euristic; calitatea gândirii de tip:
convergent-divergent / vezi gândirea critică);
9. inteligenţa generală – aptitudinea elevului de a raporta generalul la particular,
necesară pentru a sesiza şi rezolva probleme şi situaţii-problemă în contextul diferitelor
discipline de învăţământ şi în cadrul activităţilor de educaţie formală şi nonformală, cu
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implicații speciale în zona educației morale și vocaționale (profesionale, deontologice) (vezi
rolul determinat pe care îl angajează pedagogic inteligența verbală și inteligența logicomatematică; vezi inteligența socio-emoțională, inteligența socială, inteligența interpersonală,
inteligența intrapersonală);
10. inteligenţa verbală – aptitudinea elevului de a sesiza rapid sensul cuvintelor şi al
frazelor, de a întreţine fluiditatea verbală (vezi calitatea limbajului oral – limbajului scris; vezi
realizarea funcţiilor limbajului: de comunicare – de cunoaştere – de reglare-autoreglare a
vieţii psihice), necesară în sesizarea şi rezolvarea problemelor şi situaţiilor-problemă la toate
disciplinele de învăţământ (cu contribuţii speciale la nivelul ştiinţelor socioumane), în
activităţile de educaţie formală şi nonformală şi în autoreglarea permanentă a conduitei în
diferite medii sociale (şcolare, comunitare etc.); vezi importanța inteligenței verbale în
evoluția morală și profesională (vocațională, deontologică) a elevului, pe termen scurt, dar
mai ales pe termen mediu și lung;
11. trăsături temperamentale – manifestate la nivelul dimensiunii dinamico-energetice a
personalităţii elevului, în mediul şcolar şi extraşcolar, prin diferite tendinţe: introvertit –
extravertit – combinat; stabil – instabil – combinat; sangvinic – coleric – flegmatic –
melancolic;
12. trăsături aptitudinale – probează eficienţa activităţii elevului în termeni de produs (al
învăţării, al conduitei morale, tehnologice, estetice etc.) şi de proces (vezi aptitudinile
generale – aptitudinile speciale / pentru anumite domenii şcolare, profiluri de cunoaştere,
discipline de învăţământ, activităţi artistice – sportive etc., vezi valorificarea pedagogică a
teoriilor inteligențelor multiple);
13. trăsături caracteriale – marchează latura relaţională a personalităţii elevului,
exprimată prin diferite: atitudini faţă de sine (subapreciere – supraapreciere – apreciere
echilibrată); atitudini faţă de colectiv (integrare – neintegrare, participare – neparticipare,
încredere – neîncredere); atitudini faţă de activitatea de instruire şcolară şi extraşcolară, faţă
de învăţare, muncă şi creaţie (tendinţe pozitive – negative); evidenţiază: relaţiile specifice
dintre atitudinea afectivă – atitudinea motivaţională – atitudinea caracterială; modul de
structurare a atitudinii caracteriale, în raport de baza sa predominant cognitivă – volitivă –
afectivă – motivaţională; gradul de dirijare voluntară a conduitei elevului în context
psihologic cognitiv şi noncognitiv, şcolar şi extraşcolar.
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Orientarea / consilierea şcolară şi profesională a elevului
a) opţiunile şcolare şi profesionale ale elevului / la sfârşitul fiecărui an şcolar, la sfârşitul
treptei şcolare de referinţă / consilierea necesară din perspectivă formării-dezvoltării morale și
deontologice / vocaționale a elevului;
b) opţiunile şcolare şi profesionale ale familiei / la sfârşitul fiecărui an şcolar, la sfârşitul
treptei şcolare de referinţă / consilierea necesară din perspectivă formării-dezvoltării morale și
deontologice / vocaționale a elevului;
c) aprecierea opţiunii elevului şi a familiei / prin raportare la informaţiile din fişa de
observaţie a elevului şi din fişa şcolară / de caracterizare a elevului; interpretarea sa din
persepctivă fromativă morală și deontologică, în vederea stimulării capacității de învățare /
autoînvățare socială și individuală pe tot parcursul vieții;
d) recomandarea finală / sfat final de orientare şcolară şi profesională – decizie cu caracter
nonformal, definitivată prin consultarea elevului, colectivului didactic şi a familiei.
glosar de termeni pedagogici implicați în
Înțelegerea problematicii orelor de dirigenție ca activități de consiliere și orientare
(școlară și profesională, pentru dezvoltarea personală / individuală și socială, în carieră etc.)
implică definirea unor concepte fundamentale sau operaționale care pot fi integrate la nivelul
unor glosar de termeni pedagogici. Avem în vedere conceptele care definesc:
1. Managementul educației (în contextul sistemului de învățământ) și al

instruirii (în

contextul procesului de învățământ) ca tip de conducere pedagogică afirmat în societatea
postindustrială, postmodernă, informațională, bazată pe cunoaștere.
2. Resursele pedagogice implicate în orice activitate de educație și instruire proiectată
curricular la nivelul sistemului și al procesului de învățământ.
3. Curriculumul ca model special, superior, de „proiect educativ”, aplicabil la toate nivelurile
sistemului și ale procesului de învățământ.
4. Competența ca dimensiune psihologică a finalităților educației, implicată special în
fundamentarea obiectivelor generale și specifice ale planului de învățământ construit
curricular.
5. Planul de învățământ, construit curricular, în cadrul căruia ora de dirigenție trebuie
integrată la nivelul unei anumite arii curriculare, determinată de un anumit tip de competență /
sau de un anumit tip inteligență / sau de un anumit model de cunoaștere.
6. Consilierea pedagogică.
7. Consilierea și dezvoltarea personală.
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Aceaste concepte, definite la nivel de concepte pedagogice fundamentale sau
operaționale, asigură înțelegerea activității profesorului-diriginte (de orientare / consiliere
școlară și profesională, de stimulare a dezvoltării personale a elevului, de consiliere în carieră
etc.) ca activitate socială de grup, realizată în clasă sau / și în context școlar deschis. O astfel
de activitate implică „sporirea sarcinilor sociopedagogice ale școlii și sprijinirea procesului
de dezvoltare” a elevilor în plan cognitiv și noncognitiv, aptitudinal și atitudinal. Vizează
„depășirea problemelor pe care le ridică relațiile din familie sau din școală”, în contextul
instruirii școlare și extrașcolare, dar și pentru rezolvarea unor situații speciale, cu refrință la
„prevenirea crizelor de personalitate ale elevilor”, eșecul școlar, comportamentul deviant sau
eliminarea surselor și cauzelor abandonului școlar (Horst Schaub; Karl G. Zenke, 2001, p. 8,
9).
În analiza acestui tip special de activitate este necesară raportarea la un set de concepte
pedagogice fundamentale și operaționale. La nivel de concepte operaționale, am definit și
analizat deja documentul de planificare curriculară a activității educative, reprezentat de
caietul profesorului-diriginte. La nivel de concepte pedagogice fundmentale am definit și
analizat conținuturile generale ale educației, cu accent pe cele angajate în realizarea valorilor
educației morale și tehnologice (profesionale, vocaționale, implicate în orientarea / consilierea
școlară și profesională).
I.

MANAGEMENTUL PEDAGOGIC.
Reprezintă un tip special, superior, de conducere globală, optimă, strategică și

inovatoare a educației și a instruirii, realizată în contextul sistemului și al procesului de
învățământ, la toate dimensiunile, nivelurile și treptelor acestuia. Este un model de conducere
necesar în societatea postindustrială postindustrială, postmodernă, informațională, bazată pe
cunoaștere, afirmat în plan economic, cultural, politic, comunitar etc. În plan pedagogic, este
valorificat specific modelul de conducere managerială: a) economică (centrat asupra
valorificării optime a resurselor economice existente sau diponibile); b) sociologică (centrat
asupra valorificării gobale, sistemice a resurselor societății la nivelul interdependenței dintre
sistemul economic – politic – cultural – comunitar – natural); c) politică (centrat asupra
conducerii optime a societății la nivelul intereselor generale ale tuturor membrilor acesteia,
realizată în condiții de democrație reprezentativă și / sau participativă); d) psihosocială
(centrat asupra conducerii inovatoare a activităților proiectate la nivelul soluțiilor strategice,
angajate pe termen mediu și lung.
Managementul pedagogic reprezintă astfel un model de conducere globală (sistemică(,
optimă (în raport de resursele și condițiile existente / disponibile), strategică (pe termen mediu
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și lung) și inovatoare (angajată în depășirea situației existente la un anumit moment dat) a
educației și a instruirii la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ.
Sfera de referință a managementului pedagogic vizează conducerea globală, optimă,
strategică, inovatoare a educației și a instruirii la toate nivelurile sistemului și ale procesului
de învățământ.
Funcțiile generale ale managementului pedagogic, cu caracter obiectiv, necesare
pentru realizarea unei conduceri globale, optime, strategice, inovatoare, vizează:
1. Organizarea resurselor pedagogice existente / disponibile la nivelul unor forme
adecvate în contxt determinat (activitate de educație / instruire: formală – nonformală;
frontală, pe microgrupe, individuală; lecție, oră de dirigenție, cerc de specialitate, consultații
individiaule și fde microgrup, excursie didactică sau educativă etc.
2. Planificarea activității de referință (reforma sistemului de învățământ, construcția
curriculară a unui nou plan de învățământ, a unor noi programe, manuale și auxiliare școlare;
proiectarea curriculară a lecției, a orei de dirigenție etc.) pe baza modelului curricular care
implică optimizarea relațiilor dintre obiectivele propuse / în termeni de competențe generale și
specifice – conținuturile de bază (cunoștințele teoretice și aplicative de bază, susținute
atitudinal și valoric) – metodele necesare – evaluarea (inițială, continuă și finală, realizată
conform criteriilor incluse în structura obiectivelor, comunicate pedagogic la începutul
activității), raportate la un context deschis (condiționat de resursele pedagogice existente /
disponibile, de formele de organizare solicitate de societate sau inițite de proiectanți, stilurile
pedagogice adoptate, adaptate etc.).
3. Realizarea activității planificată, dezvoltată în context deschis, reglatăautoreglată permanent prin strategia de evaluare continuă formativă / autoformativă care
implică acțiunile de cercetare și perfecționare permanentă (angajate inclusiv la nivel de
orientare / consiliere școlară și profesională, socială și individuală, de dezvoltare personală, de
stimulare a capacităților de învățare / autoînvățare eficientă în perspectiva educației
permanente și a autoeducației).
Structura de bază a activității de conducere managerială a educației și a instruirii
la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ, corespunde funcțiilor generale,
definite și analizate anterior. În această perspectivă, conducerea managerială a orei de
dirigenție implică elaborarea unui proiect curricular care include:
a) organizarea resurselor pedagogice existente;
b) planificarea activității la nivelul interdependenței dintre obiectivele propuse (care vizează
formarea-dezvoltarea morală și profesională a elevilor) – conținuturile de bază (moral-civice,
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juridice, deontologice etc.) – metodele tipice educației morale și profesionale (vocaționale)
utilizate în orientarea / consilierea școlară și profesională – evaluarea (formativă /
autoformativă, de progres, orientată spre optimizarea deciziei finale la nivel de orientare /
consiliere școlară și profesională).

II.

RESURSELE PEDAGOGICE
Sunt implicate în orice activitate de educație și instruire proiectată curricular la nivelul

sistemului și al procesului de învățământ. La acest nivel avem în vedere: a) resursele
informaționale – planul de învățământ, programele și manualele școlare, auxiliarele școlare,
cursurile universitare etc.; b) resursele umane: profeorii, elevii, etc.; c) resursele didacticomateriale: mijloacele de învățământ, materialele didactice etc. integrate în spațiul pedagogic
(clădiri școlare, cu clase de levi, cabinete, laboratoare, ateliere școlare, săli de sport etc.) și în
timpul pedagogic aflat la dispoziție (formal, conform programului / orarului școlar și
nonformal, în afara programului / orarului școlar); d) resursele financiare – stabilite la nivel de
buget național, teritorial, local etc.; obținute prin activități de cercetare, de producție etc.

III.

CURRICULUMUL CA MODEL SPECIAL, SUPERIOR, DE „PROIECT
EDUCATIV”, APLICABIL LA TOATE NIVELURILE SISTEMULUI ȘI
ALE PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT.
Reprezintă un model special de proiect educativ centrat asupra finalităților educației

(idealului și scopurilor generale ale educației, în contextul sistemului de învățământ;
obiectivelor generale, specifice și concrete ale educației instruirii, în contextul procesului de
învățământ) construite la nivelul interdependenței necesară permanent între cerințele
educatului, psihologice (exprimate în termeni de competențe generale și specifice) și sociale
(exprimate prin conținuturi de bază, validate de societate la diferite intervale de timp). În
funcție de finalitățile stabilite, sunt: a) selectate conținuturile de bază – cunoștințele teoretice
(concepte, axiome, legi, principii; formule, date esențiale), cunoștințele aplicative (deprinderi
și priceperi / strategii cognitive pentru rezolvarea de probleme și de situații-problemă),
cuoștințe condiționale (atitudini și valori care condiționează însușirea temeinică a
cunoștințelor teoretice și aplicative
Curriculumul ca model special, superior, de proiect educativ are un caracter: a)
global, fiind construit la nivelul interdependenței dintre finalități (obiective) – conținuturi de
bază – metode – evaluare; b) deschis, fiind raportat permanent la variabile cu caracter obiectiv
(formele de organizare stabilitate de societate, resursele pedagogice existente) și subiectiv
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(formele de organizare inițiate de proiectant, etosul pedagogic, stilurile pedagogice:
manageriale, didactice, socio-afective etc.).

IV.

COMPETENȚA CA DIMENSIUNE PSIHOLOGICĂ A FINALITĂȚILOR
EDUCAȚIEI
Competența

reprezintă

dimensiunea

psihologică

a

finalităților

educației,

macrostructurale (idealul educației, scopurile generale, strategice, angajate în contextul
sistemului de învățământ, pe termen lung și mediu) și microstructurale (obiectivele generale
și specifice ale educației / instruirii angajate în contextul procesului de învățământ, pe termen
lung și mediu).
Sfera de reprezentare a competențelor este generală și specifică. Sfera generală,
angajează competențele generale sau competențele-cheie aflate la baza construcției curriculare
a planului de învățământ și a programelor școlare pe trepte și ani de învățământ. Obiectivele
specifice sunt angajate în construcția programei școlare anuale care implică structurarea
conținuturilor de bază pe semestre, module / submodule de studiu, teme, capitole, unități de
instruire / învățare.
Ca exemple de competențe generale, putem aminti „competențele-cheie europene”.
Ele sunt definite în „Recomandarea 2006/962/CE privind competențele-cheie pentru
învățarea pe tot parcursul vieții” :
1. Comunicarea într-o limbă maternă: abilitatea de a exprima și interpreta concepte,
gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât în formă orală, cât și scrisă.
2. Comunicarea într-o limbă străină: include abilitățile precizate anterior, dar și
abilitățile de mediere (adică rezumarea, parafrazarea, interpretarea sau traducerea) și
înțelegerea intercultural.
3. Competența matematică, științifică și tehnologică: buna stăpânire a aritmeticii, o
înțelegere a lumii naturale și o abilitate de a pune în aplicare cunoștințele și tehnologia pentru
a răspunde nevoilor umane percepute (precum medicina, transportul sau comunicarea).
4. Competența digitală: utilizarea cu încredere și în mod critic a tehnologiei
informației și comunicațiilor pentru muncă, timp liber și comunicare.
5. Competența de a învăța să înveți: abilitatea de gestionare eficientă a propriei
învățări, fie individual, fie în grupuri.
6. Competențe sociale și civice: abilitatea de a participa într-un mod eficient și
constructiv la viața socială și de muncă și de a se implica în mod activ și democratic, mai ales
în societățile din ce în ce mai variate.
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7. Spiritul de inițiativă și antreprenoriat: abilitatea de a pune ideile în practică prin
creativitate, inovație și asumarea de riscuri, precum și abilitatea de a planifica și gestiona
proiecte.
8. Sensibilizarea și exprimarea culturală: abilitatea de a aprecia importanța exprimării
creative a ideilor, experiențelor și emoțiilor într-o varietate de medii, precum muzica,
literatura și artele vizuale și ale spectacolului.
Competențențele generale sau competențele-cheie asigură fundamentele psihologice
ale obiectivelor generale și specifice ale planului de învățământ construit curricular. În
această perspectivă ele pot fi definite și în termeni de tipuri de inteligență sau de modele de
cunoaștere aflate la baza elaborării ariilor curriculare integrate în planul de învățământ
construit curricular. În această perspectivă putem avansa un model de plan de învățământ
construit curricular – la nivelul corelației pedagogice dintre competențele generale / tipurile
de inteligență / tipurile de cunoaștere – ariile curriculare – disciplinele de învățământ (care pot
fi concepute monodisciplinar, intradisciplinar, interdisciplinar, pluri / multidisciplinar și chiar
transdisciplinar), în cadrul căruia este integrată și ora de dirigenție, situată în acceași arie
curriculară cu disciplina orientare școlară și profesională și consiliere în carieră (vezi modelul
prezentat mai jos la definirea și analiza conceptului de plan de învățământ) (Sorin Cristea, Un
document excepțional de politică a educației fundamentat istoric și pedagogic, în Tribuna
Învățământului. Seria nouă, nr. 2 / februarie, 2020 (în curs de apariție).
Competențele specifice, cognitive, dar și noncognitive și psihomotorii asigură
fundamentele psihologice ale obiectivelor generale și specifice (cognitive, noncognitive,
psihomotorii) în funcție de care pot fi construite curricular programele școlare anuale (vezi
Sorin Cristea, Concepte fundamentale în pedagogie, nr. 8, 2018, pp. 74-77, 85-86, 89-92;
Curriculumul între definirea conceptului și elaborarea unei teorii generale, în Tribuna ).
1. Competențe specifice cognitive:
1.1. Cunoașterea, bazată pe achiziția cunoștințelor de bază, teoretice (noțiuni, axiome,
legi, principii, teorii, formule, date esențiale) și aplicative (procedurale – deprinderi și
priceperi / metode și strategii de rezolvare de probleme și situații-problemă).
1.2. Înțelegerea cunoștințelor de bază achiziționate, probată prin transpunerea –
interpretarea – extrapolarea – corelarea cunoștințelor de bază.
1.3. Aplicarea cunoștințelor de bază în rezolvarea de probleme și de situații-problemă
(probleme complexe, contradictorii) prin valorificarea unei idei generale, a unor concepte
fundamentale și operaționale, a unor legi, principii, reguli, a unor „teorii pe care trebuie să le
amintim” și să le utilizăm eficient.
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1.4. Analiza problemelor și situațiilor probleme rezolvate, realizată prin „căutarea
elementelor, relațiilor, principiilor de organizare”.
1.5. Sinteza problemelor și situațiilor-problemă rezolvate, realizată prin producerea
unei opere personale, a unui plan de activitate, a unor soluții strategice;
1.6. Evaluarea critică a cunoștințelor de bază înțelese, aplicate în rezolvarea de
probleme și situații-problemă și în producerea de opere personale, planuri de activitate,
realizată prin valorificarea resurselor gândirii critice (divergente, inovatoare) din perspectivă
externă și internă.
2. Competențe specifice noncognitive (afective, motivaționale, caracteriale):
2.1. Receptarea mesajului pedagogic bazată pe conștientizarea afectiv-motivațională a
acestuia, pe angajarea volitivă și dirijarea concentrată și distributivă a atenției
2.2. Interiorizarea noncognitivă a mesajului pedagogic receptat, realizată prin
asumarea afectivă - angajarea volitivă – implicarea afectiv-motivațională pozitivă – a
mesajului pedagogic
2.3. Valorizarea noncognitivă a mesajului pedagogic (interiorizat afectiv-motivațional
și volitiv) prin acceptarea – asumarea – susținerea unor valori în plan afectiv-motivațional și
caracterial.
2.4. Organizarea noncognitivă a mesajului pedagogic (receptat, interiorizt și valorizat
noncognitiv) prin asumarea unei valori dominante și ordonarea valorilor esențiale – la nivel
caracterial.
2.5. Caracterizarea noncognitivă a mesajului pedagogic, stabilizat și generalizat
valoric la nivel de atitudine caracterială.
3. Competențe specifice psihomotorii:
3.1. Competența mișcărilor reflexe – segmentare, intersegmentare, suprasegmentare
3.2. Competența mișcărilor fundamentale, de bază – locomotorii, de mucă, de joc, de
manipulare
3.3. Competența aptitudinilor perceptive – discriminarea chinestezică, vizuală,
auditivă, tactilă; competența aptitudinii coordonate
3.4. Competența aptitudinilor fizice – bazată pe rezistență, forța, agilitatea
3.5. Competența mișcărilor de dexteritate – bazată pe deprinderi adaptative simple,
compuse, complexe
3.6. Competența comunicării nonverbale – bazată pe mișcări expresive și interpretative
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V.

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Este documentul curricular fundamental construit pe baza obiectivelor / competențelor

generale și specifice stabilite la nivel de politică a educației. Are ca sferă de referință ariile
curriculare și disciplinele de învățământ integrate în structura lor de funcționare pedadgogică.
La acest nivel, ora de dirigenție este integrată în structura de funcționare a unei arii
curriculare determinată pedagogic pe baza unei anumite competențe / sau unui anumit tip de
inteligență sau tip de cunoaștere:
Competența generală

Aria curriculară

Discipline de învățământ

Socio-morală /

Educația morală și

- Dirigenție (Conversații / Dezbateri

interpersonală,

vocațională

etice)

definită în termeni
psihologici de tip de
inteligență / tip de
cunoaștere

intrapersonală,

- Orientare școlară și profesională

afectivă/emoțională

- Consiliere și dezvoltare personală
- Consiliere în carieră

VI. CONSILIEREA PEDAGOGICĂ
Este o acțiune formativă specială, necesară profesorului-diriginte în realizarea oricărei
activități de educație organizată formal (ora de dirigenție) și nonformal (inițiate ca lider
formal al clasei de elevi, a colectivului didactic al clasei și al parteneriatului cu părinții și cu
alți reprezentanți ai comuității educaționale locale). Este integrată în activitatea de asistență
psihopedagogică și socială a elevilor, profesorilor și părinților, realizată prin operații de
informare – îndrumare – orientare. Este angajată la nivel de:
a) concepere a proiectării pedagogice (a elevilor, dar și a profesorilor și părinților);
b) orientare școlară și profesională (a elevilor și părinților);
c) consiliere și dezvoltare personală;
d) consiliere în carieră (a absolvenților integrați socioprofesional și comunitar). Implică
integrarea celor trei operații (informarea – îndrumarea – orientarea) într-o acțiune complexă
de „consiliere de-a lungul întregii vieți” care nu mai este „fragmentată din rațiuni ce țin
organizarea instituțională, etapele de vârstă sau statutul diferitelor categorii de beneficiari”
(Mihai Jigău, 2009, p.9).
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La nivel școlar, în învățământul secundar (gimnazial și liceal și profesional),
consilierea pedagogică, realizată de profesorul-diriginte, este proiectată în funcție de două
obiective generale:
a) orientarea școlară și profesională a elevilor (în colaborare cu profesorii clasei și cu
reprezentanții comunitții educaționale locale / părinții elevilor etc.);
b) consilierea școlară și profesională, abordată în termeni de „dezvoltare personală” și de
„consiliere în carieră” pe tot parcursul vieții (vezi Sorin Cristea, 2015, pp.533-538).
Aceste obiective generale, specificate pe trepte și ani de învățământ, sunt realizate prin
conținuturi și forme care asigură:
a) consilierea educațională – „a copiilor, al adolescenților, al părinților și al altor educatori,
explicând motivele abaterilor comportamentale, ale dificiențelor relaționale din familie și ale
problemelor în învățare”;
b) consilierea școlară – care vizează „problemele școlarității: decizii de transfer, schimbări
de cursuri, alegerea școlii, dificultăți în învățare, discrepanțe între premise și cerințe, așteptări
și renunțări”;
c) consilierea profesională – „în vederea alegerii profesiunii, prin acordarea de sfaturi”
elevilor, părinților, profesorilor;
d) consilierea în carieră – necesară pe tot parcursul vieții, care solicită „cunoștințe
psihologice, medicale, sociologice și pedagogice prin care se impulsionează educația” la toate
vârstele (Horst Schaub, Karl G.Zenke, 1995, trad., 2001, pp.47, 48).
Consilierea școlară (și profesională) asigură

procesul de adaptare a elevului la

cerințele învățământului secundar (și universitar), în perspectiva educației permanente, a
integrării socioprofesionale și comunitare pe tot parcursul vieții. Valoarea sa în activitatea
educativă a profesorului-diriginte este probată în context deschis, din perspectivă istorică,
psihologică, psihoterapeutică și pedagogică (vezi Gheorghe Tomșa, Consiliere școlară, în
Eugen Noveanu, coordonare generală, 2007, pp.207-211).
Din perspectivă istorică, acțiunea de consiliere este lansată în S.U.A. în primul
deceniu al secolului XX, „în procesul de instituționalizare a orientării și selecției profesionale
(Birou Profesional / Vocational Bureau, Boston, 1908). Sunt valorificate cercetările lui
F.Parsons în domeniul orientării profesionale pe baza a trei operații:
a) diagnoza aptitudinilor elevilor;
b) informarea asupra meseriilor disponibile;
c) plasarea absolvenților „într-o meserie adecvată aptitudinilor și intereselor sale”.
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Consilierea este implicată special în realizarea celei de-a treia operații. Intevine la
nivelul continuității între consilierea școlară și consilierea profesională prin utilizarea
testelor psihologice, pe fondul unei concepții „psihofiziologică-aptitudinală”.
Etapele de evoluție ale consilierii în S.U.A., sunt identificate istoric în raport de
accentul pus pe:
a) „testarea sănătății mintale”, considerată „funcție

importantă a evaluării psihologice”

(1914-1918);
b) consilierea elevilor în vederea luării unor decizii profesionale optime (anii 1920-1930);
c) extinderea serviciilor de consiliere în toate compartimentele sociale (1939-1945);
d) alocarea de fonduri pentru pregătirea specialiștilor în consiliere (anii 1950-1960);
e) consilierea realizată la nivel de grupuri sociale (după anii 1960-1970).
La nivel teoretic și metodologic, „concepția dirijistă (trait and factor / trăsătură și
factor) a fost înlocuită cu teoria de factură umanistă” a consilierii centrată pe client bazată pe
concepția nondirectivisă a lui Carl Rogers.
În cea de-a doua jumătate a secolului XX profesia de consilier este recunoscută „ca
profesiune în cadrul psihologiei”, ceea ce ridică probleme speciale din perspectiva
deschiderilor pedagogice necesare. Evoluția acțiunii de consiliere școlară va fi influențată de
teoria de factură umanistă” a consilierii centrată pe client bazată pe concepția nondirectivisă
a lui Carl Rogers, dar și de teoria dezvoltării umane sau de unele teorii psihologice ale
învățării.
Spre sfârșitul secolului cele trei modalități de concepere a consilierii școlare –
comportamentală, psihodinamică și umanistă – solicită o abordare unitară, predominant
pedagogică. În acest demers este necesară evidențierea trăsăturile esențiale care delimitează
acțiunea de consiliere de cea de psihoterapie. Din perspectivă predominant pedagogică,
necesară în activitatea oricărui profesor-diriginte, consilierea școlară:
a) reprezintă un proces de dezvoltare cu valoare formativă, deosebit de modelul
psihoterapeutic centrat pe intevenție în condiții de criză;
b) constituie o acțiune proactivă necesară în prevenirea unor situații de criză și în anticiparea
unor noi reușite școlare, extrașcolare profesionale, comunitare etc.; deosebită fundamental, de
acțiunea psihoterapeutică, impusă „reactiv, ca reacție la situații de criză”;
c) angajează „responsabilitate mai largă și mai completă” a profesorului (în cazul nostru a
profesorului-diriginte) care are în vedere nu doar ajutarea elevului ci optimizarea întregii
activități de educație raportată la toți „actorii educației” (elevi, dar și profesori, părinți,
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reprezentanți ai comunității locale etc.), diferită de acțiunea psihoterapeutică, bazată doar pe
ajutarea „clientului” aflat în situație critică, de criză etc.;
d) susține „legătura indisolubilă dintre diversele probleme ale subiectului consiliat” (elev,
profesor, părinte etc.), probleme de ordin psihologic, pedagogic, social, cognitiv, noncognitiv,
individual, de grup etc., spre deosebire de acțiunea psihoterapeutică, implicată în rezolvarea
crizei clientului doar prin mijloace psihoterapeutice sau psihomedical;
e) vizează dimensiunile profunde ale personalității elevului (dar și ale profesorului, părintelui
etc.) psihologice (cognitive și noncognitive), pedagogice (morale, intelectuale, tehnologice,
estetice, psihofizice), sociologice (civice, culturale, economice, comunitare, naturale, de grup,
de microgrup etc.) spre deosebire de acțiunea psihoterapeutică centrată doar asupra resurselor
interne și externe care favorizează intervențiile și tratamentele de tip psihoterapeutic sau
psihomedical.
Din punct de vedere psihologic, consilierea școlară este o acțiune bazată pe
comunicarea empatică între educatorul-consilier (profesorul-diriginte) și educat (elev,
profesor, părinte, consiliați), preocupată priroitar „să acorde atenție și respect unei alte
persoane aflate temporar în rolul de client” (aflat în situația de a fi consiliat). Consilierea
școlară, anagajată psihologic, se bazează „pe persuasiune și pe respectarea libertății de
opțiune a celui consiliat”. Problema sensibilă este cea a interferenței întreținută între
abordarea psihologică și abordarea psihoterapeutică a consilierii. Cele două abordări
generează chiar tendința de a nu opera nici o distincție între consilierea psihologică și
psihoterapie, tendință lansată de Carl Rogers (1942). Interpretările ulterioare propun „o
analiză sistematică a relației dintre cele două domenii (C.H.Patterson, 1974)” confirmată de
Asociația Psihologilor Americani care evidențiază deosebirile operabile în funcție de: a)
natura problemelor „clientului” (care solicită intervenție psihoterapeutică în cazul situațiilor
de criză extinsă sau profundă); b) obiectivele urmărite prioritar (de dezvoltare cognitivă și
noncognitivă a personalității celui consiliat); c) metodologia utilizată (dominată de anumite
tehnici în cazul abordării psihoterapeutice).
„Sub aspect psihoterapeutic”, consilierea școlară prezintă următoarele caracteristici:
a) orientarea spre probleme critice, speciale, care nu pot fi rezolvate doar prin consiliere
școlară sau psihologică;
b) „obținerea unor modificări profunde în structura personalității, mai ales în sfera afectivmotivațională și în cea volitivă”;
c) sondarea zonei trecutului clientului și a inconștientului individual;
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d) „încadrarea în coordonate metodologice mai riguroase”, spre deosebire de tehnicile
adoptate de consiliere, mult mai libere, în condiții de interacțiune și de cooperare.
Din punct de vedere pedagogic, consilierea școlară încearcă să proiecteze un model
integrativ care îmbină „tehnicile specifice celor trei abordări generale ale consilierii și
psihoterapiei (comportamentală, psihodinamică și umanistă)”. Evoluează ca „proces intensiv
de acordare a asistenței psihopedagogice (și sociale) a elevilor și a celorlalte persoane
implicate în educație (profesori, părinți, tutori, autorități școlare)”. Este perfectibilă ca acțiune
de consiliere pedagogică / școlară: a) proactivă; b) preventivă; c) triadică, angajată la nivelul
unității dintre elev – profesor – părinte, dintre clasa de elevi – organizație școlară – familie /
comunitate locală.
O modalitate specială de realizare a consilierii pedagogice, aflată în plină ascesiune
în societatea și economia cunoașterii, o constituie
Consilierea în carieră constituie o modalitate specială de realizare a consilierii
pedagogice, aflată în plină ascesiune în societatea și economia cunoașterii. Solicită
profesorului-driginte îndrumări acordate elevului și viitorului absolvent pentru „dezvoltarea
carierei profesionale. La nivelul metodologiei utilizate asigură saltul de la paradigma
psihometrică (accent pe testele psihologice) spre paradigma dominant educativă care vizează
(auto)formarea-(auto)dezvoltarea permanentă a personalității în contextul dezvoltării carierei,
al schimbării necesară pe fondul transformărilor înregistrate în zona tehnologiilor
informaționale, a domeniilor ocupaționale, a intereselor economice, culturale, civice,
comunitare etc. Are ca rezultat apariția unei noi paradigme, tipică societății informaționale,
care pune accent pe „managementul și procesarea cognitivă a informației cu finalitate centrată
pe consilierea globală a carierei clientului (n.n. educatului integrat în activitatea
socioprofesională) (Consilierea în carieră. Compendiu de metode și tehnici, redactor și
coordonator, Mihai Jigău, 2006, p.13).
Consilierea în carieră are ca obiectiv general susținerea procesului formativ de
dezvoltare a absolventului integrat socioprofesional, la nivelul liniei de interacțiune dintre
caracteristicele personalității (celui consiliat) și evoluțiile (tehnologice și sociale) în
domeniul ocupațional. Obiectivele specifice vizează:
a) promovarea unei metodologii eficiente;
b) fundamentarea deciziilor în carieră ale celui educat, integrat socioprofesional, în condițiile
autocunoașterii resurselor proprii de evoluție a personalității acestuia, raportabile la „direcțiile
ocupaționale viitoare”;
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c) înțelegerea lumii muncii, din perspectivă culturală, economică, civică, morală, comunitară
etc. în contextul glabalizării acesteia;
d) sprijinirea extensivă și intensivă a educatului integrat socioprofesional „pentru întocmirea
unui plan individual pentru dezvoltarea carierei care facilitează inserția socio-profesională
reușită” (ibidem, pp.7,8).
Principiile de bază ale consilierii în carieră sunt următoarele:
a) dezvoltarea carierei ca proces continuu de opțiuni, schimbări, decizii:
b) luarea deciziei la nivel de planificare a dezvoltării carierei în perspectiva educației
permanente;
c) alegerea și dezvoltarea carierei prin implicarea unei multitudini de factori motivaționali,
aptitudinali, școlari, obiectivi (valori sociale, necesități funcționale etc.), subiectivi (imaginea
de sine);
d) raportarea carierei la un context social deschis care influențează opiniile, așteptările,
deciziile educaților integrați socioprofesionali, părinților, profesorilor, reprezentanților
comunității educative;
e) eliminarea ”mitului unei singure profesii potrivite care este păgubitor și inexact” în
dinamica schimbărilor proprie societății informaționale, economiei bazate pe cunoaștere;
f) consolidarea imaginii de sine pozitivă ca premisă a dezvoltării optime a carierei mersonale;
g) poziționarea atitudinală proactivă a educatului integrat socioprofesional „care mărește
probabilitatea de succes în dezvoltarea carierei” (Ibidem, pp, 24, 25; vezi J.Kapes, M.M.
Mastie; E.A. Whitfield, 1994).
Metodele consacrate în consilierea carierei pot fi utilizate de profesorul-diriginte
special pentru:
a) obținerea informației necesare elevului (viitorul absolvent, absolventului, integrat socioprofesional): testele psihologice, observația, chestionarul, interviul, anamneza, autobiografia,
auto-caracterizarea, fișa școlară, focus grup, sondajul de opinie, testele docimologice, analiza
datelor biografice, analiza produselor activității, analiza SWOT (Puncte tari – Puncte slabe –
Oportunități – Amenințări), portofoliul etc.;
b) comunicarea cu educatul integrat socioafectiv: convorbirea, jocul de rol, simularea,
exercițiile pentru dezvoltarea aptitudinilor de comunicare / relaționare; metoda narativă,
metoda Philips 6/6, portofoliul; ghidurile, profilurile ocupaționale, conferințe, lectura, analiza
de imagini (video, filme etc.), analiza unor emisiuni, radio, tv., softurile educaționale etc.;
c) investigarea pieții muncii: exercițiile pentru dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru
identificarea și valorificarea informațiilor esențiale; tehnologiile informatice de comunicare;
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târgurișe educaționale; târgurile de joburi; mini-stagiile în întreprinderi, sondajele; studiul /
analiză de caz;
d) marketing personal și management al informației: elaborarea CV, scrisoarea de intenție,
scrisoarea de recomandare, prezentarea la interviu, analiza / redactarea unui anunț în media,
baza de date / despre profesii, instituții, locuri de muncă etc.;
e) planificare și dezvoltare a carierei: proiectul personal, planul de acțiune, evaluarea
alternativelor, exercițiile de clarificare a valorilor, bilanțul competențelor etc. (Consilierea în
carieră. Compendiu de metode și tehnici, redactor și coordonator, Mihai Jigău, 2006, pp.29,
30).
VII. CONSILIEREA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALĂ
Reprezintă un obiectiv specific angajat în învățământul secundar în perspectiva
formării-dezvoltării morale și a integrării socio-profesionale a elevilor în contextul învățării
pe tot parcursul vieții necesară în societatea informațională, bazată pe cunoaștere. La acest
poate fi valorificată „Disciplina Consiliere și dezvoltare personală cuprinsă în planul-cadrul
pentru învățământul gimnazial ca disciplină de trunchi comun în aria curriculară Consiliere și
orientare, acvând alocată o oră pe săptămână în fiecare dintre clasele V-VIII” (vezi Programa
școlară pentru Disciplina CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ, clasele V-VIII,
Ministerul Educației Naționale, București, 2017 (Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educației
Naționale , nr. 3393 / 28. 02. 2017).
Programa școlară, construită curricular, este centrată pe formarea și dezvoltarea de
competențe, generale și specifice, în funcție de care pot fi:
a) stabilite „domeniile de conținut” care precizează „conținuturile – „abordate din perspectiva
competențelor specifice”;
b) „sugerate activitățile de învățare care oferă o imagine posibilă privid contextele de
dobândire a acestor competențe”, aflate la baza elaborării lecțiilor articulate în cadrul unor
unități de instruire sau unități de învățare
1. Competențele reprezintă „ansamblu structurat de cunoștințe, abilități și atitudini,
dezvoltate prin învățare care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu, în
contexte deschise”: a) generale, în cazul nostru pe parcursul claselor V-VIII; b) specifice, în
cazul nostru pe ani, semestre, unități de învățare etc.
În termenii psihologiei cognitiviste și ai pedagogiei constructiviste, validați și la nivel
de politică a educației, competența este dobândită ca produs calitativ al unor:
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a) cunoștințe declarative / teoretice / A ȘTI (concepte, axiome, legi, principii, reguli, teorii,
formule, date esențiale);
b) cunoștințe procedurale / aplicative / A ȘTI SĂ FACI (deprinderi și priceperi / strategii
cognitive pentru rezolvarea de probleme și de situații-problemă);
c) cunoștințe atitudinale / condiționale / A ȘTI SĂ FII (atitudini și valori care condiționează
însușirea cunoștințelor teoretice și aplicative).
2. Competențele generale – vizează achizițiile elevului pe întregul parcurs al
învățământului gimnazial” (clasele V-VIII). Ele vizează:
a) „adoptarea aptitudinilor pozitive față de sine și a unui stil de viață sănătos și echilibrat”;
b) „relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare”:
c) „reflectarea asupra motivației și a eficacității strategiilor pentru progres în învățare”;
d) „luarea deciziilor legate de continuarea studiilor și carieră prin valorificarea informațiilor
despre sine, educație și ocupații”.
3. Competențele specifice – formate „pe parcursul unui an școlar, derivate din
competențele generale”; „reprezintă etape în dobândirea acestora” (competențelor generale).
Pe baza lor, în cadrul programei școlare, trebuie propuse „exemple de activități de învățare”;
acestea „constituie modalități de organizare de activități didactice, în scopul realizării
competențelor”
Programa școlară „propune, cu valoare de exemplu, diferite tipuri de activități de
învățare care valorifică experiența concretă a elevului și care integrează strategii didactice”.
Profesorul poate:
a) utiliza exemplele de activitate propuse de programa școlară;
b) completa exemplele de activitate propuse de programa școlară prin:
b. 1) contextualizare, personalizare;
b. 2) adaptare la nevoile elevilor în condiții didactice de diferențiere. Individualizare.
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4. Conținuturile programei „constituie mijloace informaționale prin care se urmărește
formarea competențelor”. Sunt organizate pe patru domenii de conținut, care integrează mai
multe „conținuturi abordate din perspectiva competențelor specifice”:
Domenii de conținut

Conținuturi abordate din perspectiva competențelor specifice

1. Autocunoaștere și

a. Atitudinea pozitivă față de propria persoană. Starea de bine.
Speranță și optimism
b. Situații de stres / dificile de viață: plecarea părinților la
muncă în străinătate, ruperea unor relații de prietenie, dificultăți
materiale, anxietate în situații de testare / examinare
c. Resurse pentru sănătatea persoanei și a mediului. Stereotipuri,
discriminare. Echilibrul dintre activitate și odihnă. Mediul
ambiant care susține învățarea și starea de bine

stil de viață sănător și echilibrat

2. Dezvoltarea socio-emoțională
3. Managementul învățării

4. Managementul carierei.

a. Comunicarea în mediul real. Comunicarea în mediul virtual
b. Relația dintre evenimentt, gânduri, emoții și comportamente
a. Învățarea în contexte formale, nonformale și informale
b. Instrumente de planificare și evaluare
c. Atitudini și comportamente care conduc la învățare eficientă
d. Condiții interne și externe
a. Trasee educaționale, ocupații și cariere
b. Caracteristicile unor ocupații: conținut, responsabilități,
condiții de lucru, calități personale necesare și contraindicații în
anumite ocupații
c. Criterii de alegere a unei cariere: satisfacția personală,
prestigiul social, cererea pe piața muncii, educația necesară,
salariul

Ca studiu de caz, util și pentru profesorul-diriginte, la nivelul clasei a VIII-a putem
fixa următorul model de proiectare curriculară construit la nivelul corelației necesare între:
Ddomeniul tematic „Managementul învățării” - Conținutul abordate din perspectiva
competențelor specifice – activitățile de învățare sugerate – lecțiile necesare / posibile
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PROGRAMA ȘCOLARĂ
CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ CLASA A VIII-A
construită curricular, conform anexei 2 a ordinului ministrului educației naționale nr.
3393/28.02.2017
Conținutul tematic
- Managementul
învățării /
Competența
specifică (cunoștințe
declarative / teoretice
(a ști) – abilități /
cunoștințe
procedurale (a ști să
faci) – atitudini /
cunoștințe
condiționate prin
atitudini și valori (a
ști să fii) Reflectarea asupra
motivației și
eficacității
strategiilor pentru
progres în învățare
Conținutul tematic /
Competența
specifică determină
pedagogic, la nivel
de proiectare
curriculară:
- Conținuturile
specifice programei
(1-4)
- Activitățile de
învățare necesare
pentru formareadezvoltarea
competenței
specifice prin
dobândirea de: a)
cunoștințe (teoretice,
declarative) (A ȘTI)
–
b) abilități
(cunoștințe
procedurale
(deprinderi și

Conținuturile

Activități de

LECȚIILE

determinate

învățare propuse,

INTEGRATE ÎN

pedagogic de

sugerate ca exemple,

STRUCTURA

competențele

bazate pe modele de

MANUALULUI

specifice –

învățare:

ȘCOLAR

concepute ca produs

- experiențială,

LA DISCIPLINA

al cunoștințelor

- socială și

CONSILIERE ȘI

teoretice (a ști) –

comunicațională

DEZVOLTARE

abilităților /

- învățarea reflexivă

PERSONALĂ

cunoștințelor

CLASA A VIII-A,

procedurale (a ști să

CONSTRUITĂ

faci) – atitudinilor și

CURRICULAR (ÎN

valorilor (a ști să fii)

FUNCȚIE DE
COMPETENȚA
SPECIFICĂ –
CONȚINUTURILE
DE BAZĂ –
ACTIVITATEA DE
ÎNVĂȚARE
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priceperi / strategii
cognitive de
rezolvare de
probleme și situațiiproblemă) (A ȘTI
SĂ FACI) și
c) atitudini și valori
(care condiționează
însușirea temeinică a
cunoștințelor
teoretice și
procedurale ) (A ȘTI
SĂ FII)
Gestionarea eficientă
a motivației, timpului
și efortului pentru
învățare, în contexte
variate – realizată prin:
- Analiza atitudinilor
față de învățare și
identificarea factorilor
care conduc la
gestionarea învățării și
la eliminarea stresului
prin valorificarea unor
metode precum jocul de
rol, studiul de caz,
teatrul-forum,
cafeneaua publică

LECȚIA NR. 1

Gestionarea eficientă
a motivației, timpului
și criteriile de
și efortului pentru
analiză a informației învățare, în contexte
variate – realizată prin:
și criterii de analiză a - Elaborarea de planuri
personale de învățare cu
informației
respectarea unor
principii specifice
învățării eficiente și
optime motivațional
(accent pe
formarea=dezvoltarea
motivației interne)
- Formularea de
obiective de învățare
care pot fi îndeplinite
prin strategii de
învățare centrate pe
progres personal și pe
evitarea motivației

LECȚIA NR. 2

1. Surse de
informare pentru
activitatea școlară

2. Rolul informației
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MOTIVAȚIA
PENTRU
ÎNVĂȚARE

CUM
ÎNVĂȚ
EFICIENT

centrate exclusiv pe
competiție (motivație
externă)

3. Tehnici de
gestionare eficientă a
timpului și a
efortului de a învăța

4. Învățarea formală,
nonformală,
informală

Gestionarea eficientă
a motivației, timpului
și efortului pentru
învățare, în contexte
variate – realizată prin:
- Realizarea unor
proiecte de
documentare, selecție și
organizare creativă a
informațiilor relevante
din diverse surse,
necesare pregătirii unor
sarcini specifice de
învățare sau pregătirii
pentru examen: site-uri
web utile, bibliografie,
platforme de învățare și
analiza efortului și
timpului investite pe
parcursul realizării
proiectului;
introducerea
rezultatelor și
reflecțiilor privind
realizarea proiectului în
portofoliul personale de
învățare
Manifestarea
interesului pentru
învățare, ca proces
personal, autonom și
continuu, în contexte
formal, nonformale și
informale – prin:

LECȚIA NR. 3

- Realizarea unui
proiect privind modele
personale de viață, cu
identificarea
experiențelor de
învățare care au condus
la conturarea succesului
din perspectiva elevilor
de tipul: „Galeria
eroilor din viața mea” –
un personaj istoric, un
personaj literar, un
membru al familiei, o
personalitate din viața
comunitară sau a

LECȚIA NR. 4
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ORGANIZAREA
INFORMAȚIILOR
PENTRU REUȘITA
ÎN ÎNVĂȚARE

MODELE DE
VIAȚĂ

societății, în general

- Realizarea unui
proiect personal de
constituire a unei
viziuni pe termen lung
cu privire la învățare:
„Visul meu / Povestea
mea de viitor”;
formularea obiectivelor
de învățare și a
motivației proprii
pentru învățarea pe
parcursul întregii vieți;
- Implicarea elevilor în
planificarea și
organizarea unui
eveniment de
prezentare a
portofoliilor personale
de învățare de tipul
„Galeria portofoliilor
de învățare” la care pot
fi invitați părinți,
profesori de alte
discipline, reprezentanți
ai agenților economici,
reprezentanți ai
comunității locale

45

LECȚIA NR. 5
ÎNVAȚĂ TOATĂ
VIAȚA !...

LECȚIA NR. 6

GALERIA
PORTOFOLIILOR
DE ÎNVĂȚARE
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