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Oportunități în dezvoltarea carierei la elevii 
cu tulburări specifice de învățare

Larisa Calo, psiholog, COGNITROM

1. Posibile bariere în planificarea carierei 

2. Utilizarea metodei computerizate în planificarea carierei

3. Avantajele metodei computerizate față de metoda tradițională

3.1. pentru elevi

3.2. pentru profesori

4. O soluție computerizată de orientare în carieră a elevilor 
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 autocunoaștere restrânsă la conștientizarea vulnerabilităților și mai puțin a
punctelor forte pe care le pot exprima într-o profesie;

explorare mai redusă a opțiunilor școlare și profesionale;

așteptări scăzute, ceea ce poate conduce la angajarea sub nivelul lor de
competență;

 nevoia dezvoltării abilităților de luare a deciziilor.

(după Williams, 2013, Hitchings și Retish, 2000)

1. Posibile bariere în planificarea carierei

Sisteme computerizate de orientare a elevilor sunt platforme online care îi
ghidează în procesul de informare și decizie.

La nivel mondial, sistemele computerizate au câteva caracteristici comune:

I. Oferă instrumente de autoevaluare a caracteristicilor relevante pentru
orientarea în carieră;

II. Prezintă informații despre opțiunile școlare și/ sau profesionale;

III. Conțin activități de orientare care se pot realiza la clasă/ cu psihologul/
individual.

2. Utilizarea metodei computerizate în 
planificarea carierei
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Pentru elevi:

1. Creșterea autonomiei. Elevii cu TSI pot fi mai puțin implicați în propriul proces 
de orientare și consideră că au control scăzut în luarea deciziilor. (Blackorby și Wagner 1997)

2. Conținuturi adaptate la preferințele nativilor digitali, congruente cu nevoile 
elevilor cu TSI:

 texte foarte concise, ideile importante evidențiate prin culori,

 informația dublată în format video,

 organizarea informației în conținuturi ușor de parcurs,

 interfață intuitivă.

3. Centralizarea informației în același loc, astfel elevii cu TSI nu sunt nevoiți să 
caute și să își organizeze singuri informațiile. 

3. Avantajele metodei computerizate față de 
metoda tradițională

Pentru profesori:

 se reduce timpul și efortul dedicat orientării,

orientarea se poate realiza cu un număr ridicat de elevi concomitent,

intervenția se poate personaliza, recomandând elevilor acele resurse care 
corespund nevoilor specifice de orientare sau tipului/nivelului de severitate al TSI. 

3. Avantajele metodei computerizate față de 
metoda tradițională
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4. O soluție computerizată pentru orientarea 
în carieră a elevilor 

Cea mai avansată platformă de orientare în carieră din România.

Bazată pe studii asupra celor mai eficiente platforme mondiale.

Cu ghidare, se poate utiliza de către elevii cu TSI pentru:

 identificarea intereselor vocaționale, a valorilor și a abilităților cognitive și noncognitive

 identificarea ocupațiilor potrivite, cu studii medii sau superioare,

 informare despre ocupațiile de interes,

 informare despre toate opțiunile școlare.
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Profilul vocațional- nivelul abilităților 

Profilul vocațional- tipurile dominante de interese
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Identificarea ocupațiilor potrivite 

Identificarea ocupațiilor potrivite 
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Informare despre ocupații

Informare despre ocupații
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Informare despre ocupații

Informare despre opțiunile școlare
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Informare despre opțiunile școlare

Posibile aplicații ale platformei CCP în 
cazul elevilor cu TSI

la clasă, pentru adaptarea curriculei de Consiliere și orientare în funcție de

tipul/severitatea tulburării,

oferirea de servicii psihoeducaționale (consiliere și orientare școlară) în cadrul planului de

servicii individualizat,

în activitatea Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din CJRAE/CMBRAE.

Mai multe detalii despre CCP la: www.ccponline.ro.


