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A4.1. Dezvoltare abilități emoționale, consiliere socială, suport 

emoțional/ psihologic, consiliere vocațională 

 

 

Instrumente/ tehnici de lucru specifice pentru dezvoltarea de 

abilități emoționale, consilierea socială și vocațională 

adaptate la nevoile de servicii psiho-sociale de sprijin ale 

preșcolarilor/ elevilor din grupul țintă 

 
 

 

1. GHID DE INTERVIU (I) 

 

Grupa de vârstă: 11-13 ani (clasa a V-a si clasa a VI-a) 

Obiectiv: identificarea nevoilor copiilor 

  
 

1.  Despre ce vreţi voi să vorbim astazi? 

2. Ce vă place vouă să faceți? De ce? 

3. Ce nu vă place vouă să faceți? De ce? 

4.  Ce vă place la școală? 

5. Ce nu vă place la școală? 

6. Ce materii vă plac cel mai mult? De ce? 

7. Ce materii nu vă plac deloc/cel mai puțin?  De ce? 

8. Ce vreți să fiți când veți crește? De ce? Ce v-ar trebui pentru a 

putea să ajungeți ce vă doriți? 

9.  Ce vă lipsește cel mai mult acum ? 

10.  Ce vă doriți cel mai mult acum? 

11.  Cine vă este de ajutor când aveți nevoie? 

12. Cine îți este este cel mai bun prieten? De ce?  
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13.  Ce ai schimba în viața ta de acum? Cum? 

14. Cum vă descurcați daca vă certați cu cineva? 

15.  Sunt importante notele pentru voi? De ce? 

16.  Cine te verifică/ajută la lecții? 

17.  Ce faceți în timpul liber? Ce vă place? 

18.  Faceți sport? Care anume? 

19. Aveți vreun model în viață? Cu cine vreți să semănați? De ce? 

 

2. GHID DE INTERVIU (II) 

 

Grupa de vârstă: 15-16 ani (clasa a IX-a) 

Obiectiv: identificarea nevoilor adolescentilor 

 

1. Ce iti place in viata ta la momentul actual? 

2. Ce iti lipseste? 

3. Ce ti-ai dori acum cel mai mult? 

4. Daca ai putea ce ai schimba? 

5. Cu cine vorbesti cel mai mult? 

6. Pe cine te sprijini cand ai nevoie? 

7. Ai prieteni multi? 

8. Ai un model in viata? Care? De ce? 

9. Care este idelul tau in viata? 

10. Ce vrei sa faci dupa liceu? 
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3. CHESTIONAR DE AUTOCUNOASTERE 

Grupa de vârstă: 11-14 ani si 15-16 ani 

Obiectiv: identificarea nevoilor elevilor, autocunoastere 

Timp de completare estimat: 20-30 min 

 

Instructaj 

Te rog sa imi trimiti mail, raspunzand la urmatoarele intrebari, cat 

poti tu de detaliat: 

 

1. Ce iți place cel mai mult la tine? 

2. Ce nu iți place la tine? 

3. Ce vrei să faci în viață? 

4. Cu cine te înțelegi cel mai bine? Cine te ajuta? 

5. Ce ai schimba la tine dacă ai putea? 
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