Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului „Primii paşi sunt importanţi: fiţi orientaţi”
Contract POSDRU/161/2.1/G/141102
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EXEMPLE DE TRASEE EDUCAŢIONALE ŞI PROFESIONALE PENTRU
MESERIA DE CONSILIER ÎN CARIERĂ
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Contabilul este persoana care îşi desfăşoara activitatea în compartimentul financiar-contabil al unei unităţi publice
sau private şi realizează parţial sau în totalitate activităţile acestui compartiment Te poţi califica în meseria de contabil
urmând unul din traseele de mai jos:
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ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR
INFERIOR
(gimnaziu)

w
w

ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR
(liceu)

Liceu teoretic, pedagogic

w

Curs de formare „Consilier de orientare”

Câmpul muncii

Consilier de orientare în şcoli, centrele judetene de asistenta psihopedagogica, centrele
interscolare si de asistenta si orientare, cabinete de consiliere si orientare scolara,
fundatii/organizatii non-guvernamentale, în centre de plasament, în diverse ministere, agentii
pentru prevenirea si combaterea consumului de droguri.
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ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR
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ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR
1. Facultate cu specializarea Psihologie, diplomă de licenţă
2. Master Consiliere Scolara, diplomă de master
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CÂMPUL MUNCII
consilier de orientare
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Poţi face mai mult decât a oferi orientare şi consiliere dacă te înscrii la Colegiul
Psihologilor din România unde poţi obţine, în urma unor proceduri şi activităţi
specifice de evaluare, atestarea dreptului de liberă practică al psihologilor în
următoarele specialităţi:
a) psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională;
b) psihopedagogie specială.
Psihologii şcolari care posedă atestat de liberă practică, în funcţie de treapta de
specializare, pot desfăşura următoarele activităţi specifice:
a) evaluarea şi diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei şi cadrelor didactice
– preuniversitare şi universitare;
b) consiliere şcolară;
c) consiliere vocaţională;
d) intervenţie psihologică;
e) consultanţă;
f)
cercetare;
g) formare şi supervizare în domeniu;
h) consiliere şi intervenţie educaţională în instituţii, organizaţii şi comunitate.
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