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eficiente decât al cunoaşterii adevărate”

Cernitanu Mariana dr. in psihologie, conf.univ.                                                                                               Corina LAZĂR, psiholog CCPGC



Care sunt asociațiile dvs la tema: 
„Consilierea în învățământul superior”

- ce este?
- cine este implicat?

- ce condiții presupune?
- cum se realizează în universitate?

- ….
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Afirmaţie Adevărat Fals

Este o relaţie ce implică ascultarea

Previne situaţiile de criză, are un rol proactiv

Este o formă confidenţială de a oferi ajutor

Este bazată pe principiul dezvoltării personale

Presupune a-i ajuta pe alţii să-şi identifice şi să-şi clarifice 
problemele
Se bazează pe o relaţie de prietenie

Presupune grijă şi sprijin părintesc

Oferă sfaturi celor care au nevoie

Înseamnă a judeca şi găsi soluţii la problemele altora

Necesită să ai doar deprinderile şi abilităţile de consiliere
Dacă aţi spus că doar primele cinci afirmaţii sunt adevărate, ne bucurăm!



● J.Wallis (1978) considera consilierea - un dialog în care o persoana ajută pe alta care 
are dificultăţi semnificativ-importante.

● F.Inskipp şi H.John (1984) arată ca sfătuirea (consilierea) este o cale de a relaţiona și 
de a răspunde unei alte persoane astfel încât sfătuitul este ajutat să-şi exploreze 
gândurile, emoţiile și comportamentul pentru a câştiga o înţelegere de sine mai clară şi 
apoi a învăţa să găsească şi să utilizeze părţile sale mai tari (resursele) încât să se poată 
confrunta cu viaţa mai eficient luând decizii adecvate sau acţionând corespunzător.

● Definitia Asociaţiei Britanice de Sfătuire (1989) este — arată C.Oancea (2002): 
„sfătuirea este utilizarea cu abilitate și principialitate a relaţiei pentru a favoriza 
cunoaşterea de sine, autoacceptarea emoţională, maturizarea şi dezvoltarea optimă a 
resurselor profesionale.

I. Diferențieri conceptuale: 
consiliere, psihoterapie, intervenție de criză



Dacă ştiinţa elaborează legi, tehnologia - reguli, arta - mesaje, iar religia — credinţe, 
consilierea este ştiinţă, tehnologie, artă sau religie?

CONSILIEREA

Știinţa pune la dispoziţia 
consilierii teoriile şi legităţile 
psihologice, pedagogice, 
sociologice care vor susţine 
demersul acţional al consilierii.

Tehnologia pune la dispoziţia 
consilierii regulile de acţiune, de 
transformare a unei anumite realităţi. În 
procesul consilierii este esenţială nu 
atât problema cu determinarea ei, ci 
modalitatea cea mai eficientă de 
rezolvare a ei.

Arta reprezintă domeniul de 
reflectare şi transformare a 
realităţii prin intermediul 
mesajului artistic.

Religia intră în interacţiune cu 
consilierea la nivelul credinţei.
Credinţa religioasă sau 
psihologică are aceeaşi structură 
motivaţională, mobilizând şi 
orientând subiectul.

Deşi de natură tehnologică, consilierea ca şi celelalte intervenţii psihologice 
este la intersecţia dintre: ştiinţă, tehnologie, artă şi religie.



CONSILIEREA este ştiinţă în măsura în care este fundamentata pe teorii, metode şi legi ştiinţifice, verificate şi 
confirmate. De exemplu teoriile psiho-pedagogice ale relatiei cibernetice personalitate-mediu, metodele psiho-
educationale ale conversatiei, legile psiho-pedagogice ale adaptarii pot sta la baza unei explicatii stiintifice in 
consiliere.

Consilierea este o tehnologie psiho-educaţională dacă elaborează reguli de creare, transformare şi control 
(M.Bunge, 1978) a unor procese specifice în scopuri pozitive şi benefice (de exemplu regula orientării — învăţării). 
Dar aceste reguli eficiente se aplica totdeauna la fel, indiferent de persoana, indiferent dacă se lucrează individual 
sau în grup, cu anumite metode sau cu altele?

Consilierea este artă deoarece acţionează asupra unui domeniu sensibil (problematica educațională - în cazul 
consilierii educaţionale) aplică metode, tehnici, şi procedee de modelare a personalităţii subiectului în mod 
diferenţiat și creativ, adaptează realitatea ideilor, trăirilor, voinţei și comportamentului subiectului (educaţional) la 
realitatea mediului (educaţional).

Consilierea educațională intra în relație cu religia la nivelul credintei, credinta religioasa si cea psihologică 
având o structura similara cognitiva, afectiva, volitiva cu rol în mobilizarea și orientarea subiectului.
Dar dacă în credinta religioasa mecanismele de transformare sunt exterioare persoanei sau grupului fiind de natura 
divina – în credinta psihologica mecanismele de modelare și transformare a personalității sunt interne, ele fiind 
descoperite și orientate spre adaptare și eficienta de către consilier în relație cu subiectul consilierii.

II



În consiliere (educațională) teoriile pot fi adevărate, legile pot fi
semnificative, metodele și tehnicile pot fi adecvate iar rezultatele 
consilierii Nule.

Cu alte cuvinte „operația a reușit dar pacientul este mort”.

Rezultatele consilierii (educaționale) nu se măsoară în adevărurile 
științifice confirmate ci în eficiența acțiunii de adaptare a acestor 
adevăruri la problemă, situație, client. 



Aspectele definitorii ale consilierii 
Ce este consilierea - Relaţie interumană de comunicare şi ajutor 

- Tehnică de informare şi evaluare 
- Mijloc de a modifica comportamentul 
- Relaţie de colaborare
- Activitate de sprijin

Activitatea dominantă a consilierului - Asistă consiliatul, oferindu-i timp, atenţie şi respect
- Stabileşte relaţii interpersonale
- Colaborează
- Informează
- Evaluează
- Sugerează modul de a proceda sau modul de comportare
- Abordează emoţiile, cogniţiile şi comportamentele 
consiliatului



Scopul consilierii - Facilitarea autocunoaşterii
- Acceptarea emoţională, maturizarea
- Dezvoltarea optimă a resurselor personale şi 
consolidarea aspectelor dezvoltării
- Formularea şi rezolvarea problemelor specifice
- Luarea deciziilor, explorarea, descoperirea şi 
clarificarea modalităţilor optime de soluţionare a 
problemelor
- Controlul stărilor de criză
- Dezvoltarea unui insight personal
- Lucrul asupra trăirilor afective sau a conflictelor 
interne
- Îmbunătăţirea relaţiilor cu ceilalţi

Consilierea (educațională) nu actioneaza asupra realității obiective ca atare ci asupra imaginii 

psihologice a acestei realități reflectată în mintea, personalitatea și în comportamentul 

subiectului (educațional), iar scopul consilierii este transformarea benefică creativă a persoanei 

consiliate.



Reflectați la întrebările de mai jos:

● Care sunt motivele profesorului (lectorului) pentru a ajuta 

studentul?

● Ce fel de ajutor/intervenție poate oferi profesorul (lectorul)?

● Cum ne putem da seama că ajutorul/intervenția este eficace?



W.Huber ordonează metodele de intervenţie psihologică deosebind 

trei grupe:

a. prevenţia, reabilitarea, consilierea,

b. intervenţia de criză și acompanierea;

c. psihoterapia în sens restrâns

Consilierea (educaţională) are ca domeniu de acţiune problematica 
educaţională; se adresează subiecţilor educaţionali, cu metode specifice 
obţinute prin interacţiunea tehnologiei psihologice cu cea pedagogică.



Intervenţia de criză leagă mai profund personalitatea cu relaţiile de context. 

Ea vizează pe de o parte rezolvarea problemelor interne şi urgente care 

depăşesc capacităţile de adaptare ale unei personalităţi (de exemplu momentele 

critice ale unei boli sau evenimente grave ca accidente, deces, divorţ) şi pe de 

altă parte au drept scop alinarea suferinţelor şi prevenirea consecinţelor 

negative psihologice, medicale şi sociale.



“Psihoterapia este un proces interacţional conştient şi planificat ce-

şi propune să influenţeze tulburările de comportament şi stările de 

suferinţă care printr-un consens (între pacient, terapeut şi grupul de 

referinţă) sunt considerate ca necesitând un tratament prin metode 

psihologice (comunicare) cel mai adesea verbale dar şi non-verbale în 

sensul unui scop definit, pe cât posibil elaborat în comun (minimizarea 

simptomelor şi/sau schimbarea structurală a personalităţii cu ajutorul 

unor tehnici ce pot fi învăţate pe baza unor teorii ale comportamentului 

normal şi patologic” (Strotzka, 1978).



Caracteristicile celor 3 tipuri de intervenții psihologice:

Tipul de
intervenţie

CONSILIERE INTERVENŢIE DE
CRIZĂ

PSIHOTERAPIE

Problematica
abordată

Normalitate
Dificultăţi existenţiale
Probleme curente

Normalitate
Boală fizică, psihică
Situaţii limită

Patologie în sens larg
Tulburări de
personalitate

Nivelul psihic
activat

Eul conştient Eul conştient în mod
predominant

Eul inconştient în
relaţie cu eul conştient

Scop Echilibrul extern cu
mediu

Echilibrul extern Echilibrul intern în
mod predominant

Durată Durată medie
(1-14 şedinţe)

Durată scurtă
(1-3 şedinţe)

Durată:
- scurtă
- medie
- lungă (luni, ani)



Principalele deosebiri dintre consilierea educațională și cea psihologică:
Nr. Consilierea psihologică Consilierea educaţională

Se adresează tuturor persoanelor 
normale dar cu dificultăţi 
existenţiale cu scopul refacerii 
echilibrului acestora cu mediul.

Se adresează subiecţilor educaţionali (elevi, studenţi, 
adulţi care studiază) cu dificultăţi specifice procesului 
educaţional (învăţare, adaptare integrare, performanţă, 
relaţionare)

2 Obiectul consilierii psihologice
este reprezentat de fenomenele 
psihologice: anxietate, fobii,
obsesie, tentative de suicid etc.

Obiectul consilierii educaţionale îl constituie 
fenomenele educaţionale: absenteism, agresivitatea care 
implică grupul ţintă, relaţii deficitare între partenerii 
educaţionali, orientarea şcolară şi profesională.

3 Metodologia aplicată este de natură 
psihologică specifică diferitelor 
curente şi școli psihologice şi 
psihoterapeutice (psihodinamice, 
comportamentale, etc.)

Metodologia aplicată este psihopedagogică de alianţă 
între metodele predominant comportamentaliste şi 
metodele pedagogice.

4 Oferă un model clinic şi curativ Oferă un model educaţional având un caracter preventiv 
şi de dezvoltare a potenţialului individual sau de grup.



II. Tipuri și forme ale consilierii educaționale (I)
● Consilierea şcolară – care se realizează pentru elevii cu probleme şcolare ca de 

exemplu absenteism, eşec şcolar, tulburări comportamentale şi de conduită, şi se 

desfăşoară în școală prin colaborarea profesorului diriginte cu cadrele didactice şi 

cu profesorul psihopedagog;

● Consilierea vocaţională – care are în centrul atenţiei sale problemele educaţionale 

legate de înclinaţii, interese, aspiraţii, pasiuni. Se desfăşoară în gimnaziu, liceu, 

facultate, locul de munca.

● Consilierea profesională care se centrează pe alegerea optimă a profesiunii, pe 

valorificarea maximală a capacităţii persoanei prin calificare și profesionalizare, se 

realizează în liceu, facultate, locul de munca.



● Consilierea psihopedagogică vizează problematica fenomenelor 

psihologice (anxietate, fobie, obsesie legată de situaţiile 

educaţionale) – se realizează în scoală, în familie, în cabinetul 

psihologic, în centre medicale.

● Consilierea de carieră este centrată pe alegerea și realizarea 

traseului optim de cariera al subiectului educaţional. Aceasta se 

desfăşoară în liceu, facultate, loc de munca, cabinete specializate, 

cu ajutorul consilierilor de cariera.

II. Tipuri și forme ale consilierii educaționale (II)



III. Principiile consilierii (pag.49)

1. Sustinerea afectivă
2. Susţinerea cognitivă
3. Susţinerea volitiv – decizionala
4. Descărcarea emoţională sau catharsis-ul
5. Principiul orientare – dirijare – învăţare

Toate aceste nivele ale intervenţiei de consiliere sunt posibile 
numai dacă s-a realizat climatul de susţinere afectivă, de 
comunicare biunivocă între cei doi parteneri: consilierul şi 
consiliatul.



Principiile etice:

RESPECT Consilierul va  manifesta respect faţă de trăirile, cunoştinţele și ideile 
celorlalţi, și va respecta drepturile şi demnitatea oricărei persoane. 

CONFIDENȚIALITATE Consilierul nu va divulga informaţiile furnizate de beneficiar altor 
persoane, va păstra secretul profesional. 

COLABORARE Consilierul va informa beneficiarul despre posibilităţile reale ale 
psihologiei și hotarele competenţei şi posibilităţilor sale.

ACCEPTARE
Principiul acceptării necondiţionate a persoanei se referă la 
emoţiile beneficiarului, nu la acceptarea oricărui 
comportament. Consilierul nu face judecăţi de valoare sau 
judecăţi morale referitoare la viaţa beneficiarului. 

NONDIRECTIVITATE Consilierul nu decide în locul beneficiarului.



VI. Procesul consilierii
Niciuna din orientările teoretice nu poate să reflecte toate situaţiile 

posibile în relaţionarea dintre client şi consilier. De aceea există mai 
multe modele de structură a procesului de consiliere.

Structura procesului de consiliere (după Gilland) 

Cercetarea problemei
Aprecierea bidimensională a problemei

Identificarea alternativelor
Planificarea

Aplicarea
Evaluare şi feedback



V. Metode și tehnici de consiliere 
(pag. 85 -105 „1_Consiliere_educațională

- identificați 3,4 situații de consiliere în activitatea 
dvs.;

- vorbiți despre metodele folosite (numiți, argumentați, 
evaluați eficacitatea utilizării);

- selectați o altă metodă, tehnică, procedeu din cele 
propuse și evaluați posibilitatea de aplicare în situații 
similare.



!!! Elaboraţi un portret 

➢ …

➢ …

➢ …

➢ …

➢ …

➢ …

➢ …

➢ …

➢ …

➢ ...

VI. Personalitatea consilierului (pag. 188)



Din descrierea autobiografică a profesioniştilor din acest 
domeniu rezultă următoarele particularităţi:

- curiozitate orientată către problemele vieţii sufleteşti, fenomenele psihologice, 
problemele educaţionale;
- dorinţa de a înţelege, explica şi manipula procesele psihice sau de a rezolva 
problemele educaţionale;
- pasiunea pentru investigarea acestui domeniu căruia îi consacră energia şi 
timpul său;
- neglijarea propriilor interese, printre care se notează şi căsătoria la
o vârstă mai înaintată în raport cu cea obişnuită;
- tendinţa de consacrare profesională, dedicarea problemelor de studiu ştiinţific;
- identificarea cu profesiunea aleasă.



Atitudini favorizante pentru activitatea de consiliere sunt:

- receptivitatea;
- comprehensiunea;

- iubirea necondiţionată;
- empatia;

- autenticitatea;
- permisivitatea;

- maturitatea atitudinală;
- stima;

- acordul, etc.



Studiu de caz

PROIECTAREA ACTIVITĂȚII DE 
CONSILIERE

Instrumente în activitatea de consiliere (Anexe)



Cum are loc consilierea 
psihologică la 



Oferta CCPGC
Work-shopuri lunare

„Arta încrederii în sine în condițiile schimbărilor în viață” octombrie 2019

„Managementul timpului personal pentru o reușită academică mai bună” noiembrie 2019

„Planificarea și stabilirea obiectivelor întru realizarea scopurilor”
„Descoperă-ți punctele tari și folosește-le în carieră!”

decembrie 2019

„Managementul Conflictelor. Comunicarea eficientă  – un must-have pentru reușita 
profesională și personală”

februarie 2020

„Cum să faci față stresului. Tehnici de relaxare și redobândire a controlului asupra 
corpului și minții”.

martie 2020

“Proiectarea carierei azi – rezultatul succesului de mâine” aprilie 2020

Seminar instructiv „Tehnici de întocmire și redactare a unui CV, scrisoare de intenție. 
Dezvoltarea abilităților de prezentare în cadrul unui interviu de angajare”

aprilie 2020



Consultații individuale



ÎNTREBĂRI
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