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Introducere 

 

 

Mihai JIGĂU 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti 

 

 

Acest Compendiu de metode şi tehnici utilizate în consilierea carierei se doreşte a fi o 
prezentare sintetică a principalelor instrumente ale practicii informării, consilierii şi 
orientării. 

O astfel de lucrare (alături de altele, care abordează cadrul legislativ al domeniului, 
obiectivele şi atribuţiile consilierilor, codul etic şi standardele de calitate în practica 
orientării, utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare în consilierea carierei, 
specificul consilierii pentru adulţi, consilierea la distanţă, evaluarea activităţii 
consilierului şi instituţiilor de profil, competenţele cheie ale consilierilor, consilierea ca 
educaţie etc.), marchează un moment de maturitate profesională în acest domeniu. 

Este de aşteptat ca prin parcurgerea acestei lucrări, consilierii carierei să fie capabili:  

• să identifice cu uşurinţă metodele şi tehnicile care sunt cele mai potrivite 
specificului muncii lor, adecvate categoriilor de clienţi cu care lucrează şi 
problemelor cu care aceştia se confruntă; 

• să aleagă - prin comparaţie - acele instrumente de lucru ale consilierii carierei 
care au bune calităţi în identificarea intereselor, sistemelor de aptitudini, 
trăsăturilor de personalitate etc. şi în urma aplicării şi interpretării rezultatelor 
- facilitează luarea deciziilor de către clienţi cu privire la propria carieră, 
sugerează direcţii ocupaţionale viitoare adecvate fiecărei persoane, sprijină 
întocmirea unui plan individual pentru dezvoltarea carierei, ajută la 
înţelegerea lumii muncii şi relaţiilor sociale şi economice, facilitează inserţia 
socio-profesionale reuşită; 
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• să identifice calităţile evaluative şi limitele ofertelor de instrumente 
profesionale de consiliere şi orientare; 

• să acţioneze profesionist din punct de vedere etic şi calitativ în examinările, 
evaluările şi interpretările impuse de situaţiile de consiliere. 

Politicile europene în domeniu, reconfirmă importanţa esenţială a serviciilor de 
informare, consiliere şi orientare în procesul „facilitării accesului la oferta de educaţie şi 
formare continuă” şi sprijinirii integrării socio-profesionale a tinerilor şi adulţilor. În acest 
sens este necesară crearea unei „culturi a dialogului” deschis, transparent, comprehensibil 
şi cu finalitate practică pentru client, dar şi pentru angajatori / ofertanţi de locuri de 
muncă. Totodată, aceste servicii de informare, consiliere şi orientare trebuie să acţioneze 
în mod insistent şi convingător pentru practicarea învăţării şi consilierii de-a lungul 
întregii vieţi a oricărei persoane, egalitatea de şanse pe piaţa muncii (cu o atenţie specială 
spre grupurile aflate în situaţie de risc de excluziune socio-profesională), stimularea 
coeziunii sociale, încurajarea iniţiativei personale şi demersurilor pentru o viaţă de 
calitate. 

Consilierii care lucrează în instituţiile de informare, consiliere şi orientare vor face apel la 
tehnologiilor de informare şi comunicare pentru a facilita accesul la serviciile lor a cât 
mai multor clienţi, vor lucra în strânsă legătură cu angajatorii şi comunitatea, având 
permanent în vedere ca serviciile lor să fie actuale, în legătură cu nevoile clienţilor, cu 
sistemele lor de pregătire şi interese, dar şi cu dinamica dezvoltării sociale şi economice 
locale, regionale, naţionale şi europene. 

Procesul selectării metodelor şi tehnicilor utilizate în consilierea carierei - şi care au fost 
incluse în acest Compendiu - a avut în vedere: 

• valoarea practică a metodei sau tehnicii respective pentru domeniul 
consilierii; 

• fundamentarea teoretică solidă, raţională, logică, bazată pe cercetări empirice 
riguroase şi sistematice; 

• existenţa de etaloane adaptate pe specificul socio-cultural şi economic al 
populaţiei din România sau posibilitatea de a adapta cu uşurinţă aceste 
instrumente de lucru în practica procesului de consiliere din ţara noastră; 

• uşurinţa în utilizare şi obţinerea de rezultate rapide, comprehensibile pentru 
client şi consilier; 

• gradul de extindere a metodelor şi tehnicilor respective în consilierea carierei 
printre practicienii în România, în plan internaţional, în alte medii; 

• diversitatea surselor de informare, posibilitatea accesului direct la publicaţiile 
despre aceste metode şi tehnici de lucru în consilierea carierei. 

S-au avut în vedere, totodată, în cadrul procesului de selecţie a metodelor şi tehnicilor 
utilizate în consilierea carierei care să fie incluse în acest Compendiu şi aspecte precum: 


