
Find your way

RUXANDRA HANEA,  RAMONA GLIGOREA 
H&H CONSULTING

^    ^

That way?

This way?



În prezent, aproximativ 30% din absolvenții de universități profesează în domeniul pe
care l-au ales pentru studiu. Și asta pentru că marea majoritate a sistemelor publice
educaționale au o cultură bazată pe conformitate și standardizare, în care copiii și
profesorii sunt îndemnați să urmeze algoritmi de rutină, iar accentul este mai mult pus pe
examinare, și nu pe învățare și descoperire de sine.

Pentru că e ceea ce ne place să facem cel mai mult: să îi ajutăm pe ceilalți să își găsească calea. 

Avem și motive practice, bineînțeles. Iată care ar fi acestea:

Elevilor de liceu din clasele X-XII, aflați în momentul deciziei privind cariera de urmat.

Cui se adreseaza?

De ce acest program?



Indiferent de cât de bine informat este un adolescent și de cât de bine se cunoaște, este
posibil să aibă nevoie de susținere în procesul de luare a unei decizii. Rolul nostru este de
a-i ajuta pe elevi să analizeze toate alternativele identificate și să înțeleagă consecințele
deciziilor lor, păstrându-și în același timp autonomia în luarea deciziei și
responsabilitatea pentru decizii.
În plus, schimbările din mediul economic sunt atât de mari, încât ne putem aștepta ca o
persoană să schimbe de mai multe ori meseria, nu doar job-ul în decursul vieții, iar mulți
dintre noi lucrăm în joburi care acum 20 de ani nu existau. Dar ceea ce rămâne stabil
sunt competențele generale necesare în orice domeniu de activitate am lucra și
disponibilitatea de a învăța mereu lucruri noi.

De aceea, am creat acest program având două componente:

Descoperire de sine (înclinații, obiective, aspirații, nivel de competențe), urmată firesc de
luarea unor decizii de carieră și planuri de acțiune; 
Dezvoltare de competențe generale.



Ce contine / Care sunt pasii?
Ședința inițială cu părinții – stabilirea așteptărilor reciproce și a limitelor de colaborare.

Ședințe individuale de consiliere cu elevul – pentru descoperirea înclinațiilor, clarificarea
obiectivelor și aspirațiilor, evaluarea competențelor actuale dobândite, prezentarea informațiilor
relevante despre profesii și stabilirea unui plan de acțiune care să aparțină elevului - o ședință
inițială de cunoaștere și două ședințe de consiliere.

Ședința finală cu părinții – acordare de feedback referitor la proces și cum ar putea să susțină
copilul în viitor.

Workshop-uri pentru dezvoltarea abilităților generale necesare în viață: comunicare, rezolvare
de probleme, creativitate, menținerea unei stări pozitive, urmărirea de obiective înalte, leadership
– susținute cu grupe formate din elevii care participă la consiliere într-un anumit an.

Un elev poate opta pentru întreg programul sau doar pentru una dintre cele două componente.



Cum se va desfasura?
Ședințele de consiliere și workshopurile pot
avea loc online (Zoom) sau față în față (dacă
situația o permite).

Programul nu are perioade fixe alocate celor
două etape. Fiecare elev poate începe
ședintele atunci când consideră că are
nevoie, iar workshop-urile vor fi organizate
atunci când sunt mai mulți elevi doritori să
participe la workshopuri. 

Ședințele vor fi programate în felul următor:

T0 - ședința de cunoaștere și stabilire de
așteptări cu părinții (nu se taxează)
T1 - ședința de cunoaștere cu elevul + test de
comportamente si competente (nu se
taxează)
T2 - prima ședință de consiliere cu elevul
T3 - a doua ședință de consiliere cu elevul
T4 - ultima sedință cu părinții și elevul,
concluzii + feedback (nu se taxează)

Durata etapei de consiliere este de maxim 2 luni de la prima ședință de cunoaștere.



H&H Consulting este o companie ce oferă
soluții profesionale în domeniul resurselor
umane, înființată în anul 2001 și a cărei
misiune este de a dezvolta oameni și
organizații.

Valorile care stau la baza companiei:
Integritate, Empatie, Autodezvoltare și
Pragmatism.

Pentru a cunoaște mai bine profilul companiei,
vă invităm să vizitați site-ul nostru: 
 
                         https://hhconsulting.ro

Ruxandra Hanea - Spirit empatic, călăuzit de
de aprecierea pentru valoarea ce se află în
interiorul fiecărui om și care consideră că
orice ambiție în viață ar trebui să aibă sens,
să vină din interior.

Detaliile profesionale le găsiți aici:
https://www.linkedin.com/in/ruxandra-
hanea-4a655b/

Ramona Gligorea - Spirit creativ, cu drag de
om și dorință de a-i ajuta pe cei din jur atât
din punct de vedere profesional, cât și
personal.

Detaliile profesionale le gasiti aici:
https://www.linkedin.com/in/ramona-
adriana-gligorea-48363065/

Cine suntem?



Date contact
H&H Consulting

Adresa: Sibiu, strada Rennes, nr. 21
Persoană contact: Ruxandra Hanea
Telefon: 0720481847
Email: ruxandra.hanea@hhconsulting.ro


