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Motto: 
„Abilităţile de viaţă, experienţa şi cunoaşterea au soluţii pentru 
toate problemele.” 
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REZUMAT. Experienţa demonstrează că multe probleme ale şcolilor şi ale celor care îşi desfăşoară activitatea în 
legătură cu şcoala, nu-şi află locul în activitatea curentă, depăşind cadrul formal al curriculum-ului şcolar. Faptul că 
acestea nu sunt legate de procesul instructiv propriu-zis, nu înseamnă că sunt mai puţin importante. Mai ales din 
perspectiva viitorului pentru care se pregătesc formal, elevii trebuie să aibă acces la activităţi extracurriculare şi non-
formale prin care să-şi formeze/dezvolte abilităţi de viaţă şi să fie valorizaţi şi după alte criterii decât cele didactice. 
Pe lângă competenţele legate de activitatea profesională a absolvenţilor, şcoala trebuie să formeze şi o serie de 
alte, multe, abilităţi şi atitudini care definesc cetăţeanul activ, responsabil şi angajat în rezolvarea problemelor 
comunităţii. Între tendinţele şi inovaţiile care se manifestă în sistemul de învăţământ în contextul dezvoltării 
durabile, dezvoltarea abilităţilor de viaţă reprezintă o provocare, deoarece implică schimbarea modului de gândire 
liniar de tip cauză-efect, cu gândirea sistemică în care se operează cu concepte cheie ca interdependenţă, relaţii 
dintre elemente şi aportul fiecăruia, cauzalităţi multiple, condiţionări reciproce etc. Lucrarea prezintă proiectul 
educaţional „Eu decid pentru cariera mea!” derulat într-un interval de timp de 3 luni, în anul şcolar 2014-2015, în 
parteneriat cu Centrul Judeţean de Asistenţă şi Resurse Educaţionale Dolj şi al cărui scop a fost modificarea 
comportamentului decizional în alegerea carierei la elevii de liceu tehnologic. Ca urmare a derulării proiectului s-a 
constat că peste 80% dintre participanţii la proiect au luat decizii corecte privind cariera: la aplicarea testului de 
aptitudini, la sediul CJRAE Dolj, meseria/profesia aleasă se află printre cele recomandate. 

Cuvinte cheie: abilităţi de viaţă, proiecte educaţionale, dezvoltare durabilă.  

ABSTRACT. Experience shows that many school problems and those who work in connection with the school is 
not in the current work place, surpassing the formal school curriculum. The fact that they are not related to the 
educational process itself, does not mean that they are less important. Especially in view of the future for that are 
preparing formal, students must have access to extracurricular and non-formal activities whereby to 
form/develop life skills- and be valued also by other criteria than didactical. In addition to work-related skills of 
graduates, the school should teach and a number of other, more, skills and attitudes that define the active 
citizen, responsible and engaged in the solving community problems. Between trends and innovations 
manifesting in education in the context of sustainable development, life skills development is a challenge 
because it involves changing the mindset linear cause-effect, systemic thinking that operates with key concepts 
like interdependency relationships items and contribution of each, multiple causalities, mutual conditionings etc. 
The paper presents educational project "I decide my career!" implemented within 3 months of the school year 
2014/2015 in partnership with the County Assistance and Educational Resources Dolj and whose purpose was 
changing the decisional behavior of high school technology students for career choices. As a result of the project 
it was found that over 80% of the project participants have taken the right decisions on career: the application of 
the aptitude test, at the headquarters CJRAE Dolj, job/profession chosen are among those recommended. 

Keywords: life skills, educational projects, sustainable development. 

1. INTRODUCERE 

În calitate de furnizoare de servicii educaţionale, 
şcoala derulează în mod curent, activităţi care se 
înscriu în limitele şi condiţiile impuse de legislaţia în 
vigoare, de deciziile autorităţilor şcolare, de curricu-
lum-ul şcolar: şcoala este, mai ales, locul unde se 
realizează educaţia formală. Date fiind toate aceste 
condiţionări prestabilite (programe, manuale, teme, 

teste, teze, examene şi ... note) se poate aprecia cu 
uşurinţă că educatorilor şi educaţilor care urmează 
parcursul educaţiei formale le rămân prea puţine 
resurse pentru activităţi alternative/complementare. 

Pentru ce ar fi necesare aceste activităţi?   
Experienţa demonstrează că multe probleme ale 

şcolilor şi ale celor care îşi desfăşoară activitatea în 
legătură cu şcoala, nu-şi află locul în activitatea 
curentă, depăşind cadrul formal al curriculum-ului 
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şcolar. Faptul că acestea nu sunt legate de procesul 
instructiv propriu-zis, nu înseamnă că sunt mai puţin 
importante. Mai ales din perspectiva viitorului pentru 
care se pregătesc formal, elevii trebuie să aibă acces 
la activităţi extracurriculare şi non-formale prin care 
să-şi formeze/dezvolte abilităţi de viaţă şi să fie 
valorizaţi şi după alte criterii decât cele didactice [2].     

Pentru rezolvarea acestei probleme, şcoala recurge 
la proiecte educaţionale prin care generează structuri 
asociative ale căror performanţe se măsoară în 
funcţie de adaptabilitatea la rezolvarea obiectivelor 
propuse. Proiectele educaţionale reunesc, în funcţie 
de obiective, profesori, elevi, părinţi, agenţi economici, 
organizaţii nonguvernamentale, agenţii şi instituţii 
publice. Flexibilitatea şi adaptabilitatea acestora permit 
regruparea şi recombinarea resurselor disponibile 
pentru atingerea obiectivelor stabilite.  

Pentru şcoală, proiectele educaţionale devin repere 
de stabilitate şi centre de gravitaţie pentru interesele 
elevului şi ale comunităţii în care acesta îşi va trăi 
existenţa: ele iniţiază şi susţin schimbarea în mediul 
educaţional, facilitând adaptarea şcolii la cerinţele 
socio-economice specifice ariei geografice în care 
realizează educaţia formală. Mai mult, proiectele 
educaţionale sporesc atractivitatea şcolii pentru 
elevi: folosesc metode activ-participative care au un 
potenţial formativ ridicat, oferă un mediu non-
formal de educaţie diferit de sala de clasă/atelier/ 
laborator şi dezvoltă abilităţi de viaţă necesare in-
serţiei socio-profesionale de succes a absolvenţilor.  

2. PROVOCĂRILE DEZVOLTĂRII 
DURABILE ŞI PROIECTELE 
EDUCAŢIONALE  

Pe lângă competenţele legate de activitatea 
profesională a absolvenţilor, şcoala trebuie să forme-

ze şi o serie de alte, multe, abilităţi şi atitudini care 
definesc cetăţeanul activ, responsabil şi angajat în 
rezolvarea problemelor comunităţii. Lumea acestui 
început de secol este afectată de o triplă criză – 
economică, socială şi ecologică – iar soluţiile de ieşire 
identificate de experţi se cer implementate, inclusiv 
prin sistemul educaţional. Experţii UNESCO au 
iniţiat mai multe proiecte care implică educaţia, 
evidenţiind noi tendinţe şi inovaţii ale învăţării în 
cadrul dezvoltării durabile. Între acestea, dezvoltarea 
abilităţilor de viaţă reprezintă o provocare, deoarece 
implică schimbarea modului de gândire liniar de tip 
cauză-efect, cu gândirea sistemică în care se operează 
cu o serie de concepte cheie ca interdependenţă, 
relaţii dintre elemente şi aportul fiecăruia, cauzalităţi 
multiple, condiţionări reciproce etc.  

Dezvoltarea durabilă presupune o viaţă de calitate, 
iar din perspectiva abilităţilor de viaţă, sunt avute în 
vedere abilităţi, deprinderi, aptitudini, trăsături şi 
calităţi, attitudini şi comportamente care să mijlo-
cească atingerea acelui nivel de calitate al vieţii avut 
în vedere. Termenul de abilitate de viaţă a evoluat în 
timp de la abilitate elementară la competenţă de 
bază; indiferent de formă, înţelesul este acelaşi – 
abilităţile de viaţă reprezintă componente esenţiale ale 
adaptării şi ale integrării socio-economice.    

Dezvoltarea abilităţilor de viaţă este impusă de 
evoluţiile tehnologice, economice şi sociale rapide din 
societatea contemporană care pun accentul pe trei 
tipuri de gândire specifice educaţiei pentru dezvolta-
rea durabilă: gândirea sistemică, gândirea prospectivă 
şi gândirea critică. Toate acestea constituie demersuri 
active prin care învăţarea se transformă din achiziţie 
pasivă de informaţii în încercare de a da sens lumii. 
Abilităţile de viaţă care stau la baza formării celor trei 
tipuri de gândire din educaţia dezvoltării durabile pot 
fi grupate, în funcţie de dimensiunile existenţei 
umane, în patru categorii [3]: 

 
A învăţa să fii  A învăţa să înveţi 
Abilităţi de gestionare a emoţiilor  Abilităţi de informare 
Abilităţi de a avea încredere în sine  Abilităţi de gândire critică 
Abilitatea de asumare a responsabilităţii  Abilitatea de rezolvare de probleme 
Abilitatea de gestionare a stresului  Abilitatea de gestionare a stresului 
Abilităţi de autocunoaştere şi respect de sine  Abilităţi de planificare şi organizare 
Abilităţi de autoprezentare   Abilităţi de luare a deciziei 
Abilităţi de comunicare  Abilităţi de autoprezentare 
  Abilităţi de comunicare 

 
A învăţa să faci  A învăţa să trăieşti împreună 
Abilităţi de igienă personală  Abilităţi de ascultare activă 
Abilităţi tehnice  Abilităţi de comunicare asertivă 
Abilităţi motrice  Abilităţi de gestionare a conflictelor 
Abilităţi antreprenoriale  Abilităţi de lucru în echipă 
Abilităţi de îngrijire şi asigurare a siguranţei locuinţei  Acceptarea diferenţelor 
Abilităţi de adoptare a unui stil de viaţă sănătos  Abilităţi de negociere 
Abilităţi de exploatare/utilizare ecologică a mediului  Abilitatea de întrajutorare 
  Abilităţi de viaţă în comunitate 
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Simpla enumerare a abilităţilor pe care le presupu-
ne fiecare dintre cele patru dimensiuni ale existenţei 
umane pune în evidenţă abilităţile de luare a deciziilor 
cu toate derivatele acestora: abilităţi de asumare a 
responsabilităţii (luăm decizii şi acţionăm responsabil 
pentru a le transpune în realitate), abilităţi de negociere 
(luăm decizii în orice proces de negociere), abilităţi de 
exploatare/utilizare ecologică a mediului (luăm decizii 
în orice acţiune/demers legat de activitatea profes-
ională, integrată în mediul înconjurător) etc. 

A lua decizii reprezintă o abilitate care presupune 
cunoaştere, comportamente observabile, atitudini şi 
performanţe: este nevoie de informaţii pentru a pune 
în practică doar comportamentele corecte (vizate de 
abilitatea respectivă), a forma atitudini corecte şi a 
demonstra abilitatea respectivă la un anumit nivel [4]. 

PROIECTUL EDUCAŢIONAL „EU DECID 
PENTRU CARIERA MEA!”  

Proiectul cu acest titlu a fost derulat într-un 
interval de timp de 3 luni, în anul şcolar 2014-2015, 
în parteneriat cu Centrul Judeţean de Asistenţă şi 
Resurse Educaţionale Dolj şi a avut drept scop 
modificarea comportamentului decizional în alegerea 
carierei la elevii de liceu tehnologic. Grupul ţintă a 
fost format de cei 23 de elevi ai clasei la care am 
fost dirigintă.  

Cercetări recente au evidenţiat faptul că adoles-
cenţii au mai puţine abilităţi necesare pentru luarea 
deciziilor, comparativ cu adulţii, ceea ce îi determină 
să facă alegeri mai puţin înţelepte şi mai riscante. 
Din această perspectivă, decizia cu privire la viitorul 
profesional pe care trebuie s-o ia adolescenţii 
reprezintă o veritabilă „piatră de încercare” şi de 
aceea, proiectul şi-a propus să-i pregătească pentru 
rezolvarea acestei probleme. 

Abilitatea de a lua decizii cu privire la carieră 
este necesară tinerilor în condiţiile unei pieţe de 
muncă flexibile şi în mare parte imprevizibile, aflată 
într-o continuă schimbare atât a configuraţiei sale 
externe (ponderea diverselor profesii pe piaţa muncii 
şi schimbarea relaţiei dintre ele), cât şi interne (mod-
ificări în cerinţele impuse de diferite profesii). În 
acest context, devine evidentă creşterea numărului şi 
complexităţii cunoştinţelor, deprinderilor şi abilită-
ţilor ce trebuie probate la locul de muncă, precum şi 
faptul că îndeplinirea sarcinilor de lucru implică o 
serie întreagă de decizii individuale. O decizie 
corectă privind cariera [4], bazată pe autocunoaştere 
şi pe cunoaşterea exigenţelor legate de profesia 
aleasă, prezintă importanţă pentru calitatea vieţii 
oricărei persoane, atrăgând satisfacţia profesională şi 
sporind încrederea în sine. De aceea, decizia de 
carieră, ca proces care conduce la selecţia unei 
alternative de carieră, din mulţimea de variante dis-

ponibile la un moment dat, reprezintă o abilitate care 
este departe de a reprezenta o finalitate: dincolo de 
selectarea efectivă a alternativei optime, ea face re-
ferire la procesul complex prin care trece o persoană 
pentru a realiza această alegere și la numeroase alte 
abilități de viață care contribuie la punerea în 
valoare a abilității de luare a deciziilor.  

Dintre activităţile proiectului fac parte [1], [5], 
[6]: 

1. „O scurtă retrospectivă”: pentru conştienti-
zarea factorilor interni şi externi care determină 
alegerea şcolară şi profesională. 

2. „Careul de AŞI”: pentru corelarea resurselor 
personale cu traseul profesional avut în vedere, even-
tual prin întocmirea psiho-profesiogramei pentru 
meseria preferată.  

3. „La răscruce de … carieră”: pentru identifi-
carea nevoilor/aşteptărilor personale privind viitorul 
loc de muncă (cu excepţia criteriului financiar).  

4. „Dosarul viitorului”: pentru a inventaria 
informaţii despre profesii/meserii existente care vor 
fi căutate în viitor şi/sau vor apărea ca o consecinţă a 
progresului tehnologic; elevii au realizat, în echipă, 
un portofoliu-resursă cu „Fişa postului” pentru 
meserii/profesii din domeniul de specializare şi un 
ghid cu tema „Meseriile viitorului”.  

5. „Doresc să muncesc”, exerciţiu de reflecţie 
pentru identificarea motivelor şi nevoilor individuale 
care justifică meseriile preferate. 

Fiecare activitate a avut obiective specifice, 
derivate din obiectivele proiectului şi indicatori de 
evaluare cantitativi şi calitativi. 

Pentru evaluarea holistică a dezvoltării abilităţii 
de viaţă „a lua decizii privind cariera” la finalizarea 
proiectului, a fost organizată o expoziţie-concurs de 
postere cu tema „Eu decid pentru cariera mea!”. 
Posterele au fost realizate individual, prin combina-
rea elementelor grafice cu mesaje-text evidenţiază 
impactul proiectului asupra fiecărui participant. 
Lucrările au fost expuse, iar desemnarea celor 
câştigătoare s-a efectuat prin votul beneficiarilor 
proiectului (părinţi, agenţi economici, reprezentanţi 
ai comunităţii locale care au participat la activităţile 
proiectului). 

Ca urmare a derulării proiectului s-a constatat că 
peste 80% dintre participanţii la proiect au luat 
decizii corecte privind cariera: la aplicarea testului 
de aptitudini, la sediul CJRAE Dolj, meseria/ 
profesia aleasă se află printre cele recomandate. 

Pe termen lung, ca indicator calitativ, se urmăreşte 
evaluarea gradului de satisfacție la locul de muncă 
(prin chestionare aplicate elevilor participanți în 
proiect, după absolvirea liceului și care au un loc de 
muncă). 

Din perspectivă organizaţională, rezultatele pro-
iectului au fost fructificate pentru dezvoltarea altor 
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activităţi similare şi pentru încurajarea elevilor, pro-
fesorilor şi părinţilor de a implementa noi activităţi 
pentru formarea abilităţilor de viaţă, contribuind 
astfel la dezvoltarea şcolii şi la îmbunătăţirea imagi-
nii acesteia în comunitate.  

Din perspectiva adecvării la solicitările pieţei de 
muncă, proiectul are un potenţial ridicat de sustena-
bilitate, datorită abilităţii de viaţă formate/dezvoltate 
şi a implicaţiilor acesteia asupra calităţii vieţii. 
Formarea/dezvoltarea abilităţii specifice de a lua 
decizii privind cariera este utilă abilităţii generale de 
a lua decizii – abilitate de viaţă absolut necesară în 
contextul dobândirii deprinderilor de viaţă indepen-
dentă şi cel al dezvoltării durabile. 
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