Platformă de orientare școlară și
profesională (CCPintranet)
Scop

Consiliere și orientare școlară, consiliere
profesională

Grup țintă

elevi cu vârste cuprinse între 12 și 19 ani

Utilizatori

psihologi și consilieri școlari; psihologi
independenți (cu cabinet individual);
psihopedagogi; profesori-consilieri/ diriginți

Domeniu de
aplicare
Timp mediu de
aplicare
Mod de aplicare

Psihologie școlară; Consiliere și orientare
școlară
20-30 min
computerizat și/ sau creion-hârtie

Descriere
Cognitrom Career Planner (CCP) este o platformă specializată prin care elevii între 12-19
ani își pot cunoaște trăsăturile relevante pentru orientarea în carieră, se pot informa despre
opțiunile școlare și profesionale și pot aﬂa care sunt alternativele cele mai potrivite.
CCP poate ﬁ utilizat de către elevi, precum și de psihologi, și de profesori , pentru a-i asista
în luarea unor decizii importante pentru viitor:
Alegerea specializării de liceu,
Alegerea școlii postliceale sau a facultății,
Alegerea ocupației.
CCP include 4 chestionare de autocunoaștere, care evaluează abilitățile cognitive, abilitățile
non-cognitive, interesele vocaționale și valorile legate de muncă. După parcurgerea
chestionarelor de autocunoaștere, CCP suprapune automat rezultatele elevului peste
cerințele ocupațiilor din România și redă lista celor care pot valoriﬁca potențialul
elevului. Pentru ﬁecare ocupație, elevului i se recomandă traseul educațional prin care
poate ajunge să o practice, precum și informații despre sarcinile și mediul de muncă.
Elevul poate aﬂa gradul de potrivire cu oricare ocupație și cu oricare opțiune
școlară. După luarea deciziei, elevul poate consulta baza de date a unităților de
învățământ din țară pentru a-și alcătui traseul educațional.

Pentru psihologi, profesori și părinți, CCP include ﬁșe de lucru cu activități practice de
orientare în carieră, precum și resurse teoretice, împărțite în funcție de tematică și de
vârsta pentru care sunt adecvate.
Platforma permite consilierea unui număr ridicat de elevi concomitent, ﬁind astfel mijlocul
cel mai eﬁcient de a realiza orientarea școlară și profesională. CCP este soluția la nevoile
elevilor de autocunoaștere, de explorare a lumii educaționale și ocupaționale și de
identiﬁcare a opțiunilor potrivite.

Beneﬁcii
Beneﬁcii:
Aﬁșarea automată a rezultatelor la teste sub forma unui proﬁl vocațional
Lista ocupațiilor potrivite
Potrivirea cu oricare ocupație
Potrivirea cu oricare opțiune școlară
Explorarea ocupațiilor pe baza celor 1150 de proﬁle ocupaționale

Conținut Pachet
• USB de instalare;
• Manual de utilizare;
• Două cărți de specialitate care tratează domeniul consilierii în carieră.
Cerințe software minime:
Microsoft NET Framework 4.8
Sistem de operare Microsoft Windows 7, 8, 10, 11
Este recomandată instalarea platformei pe un server cu sistem de
operare server (Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft
Windows 2008 Server) cu o conexiune gigabit.

Tarife
Persoană ﬁzică: 4800 lei (TVA inclus)
Persoană juridică: 8000 lei (TVA inclus)
Preț în rate (pentru persoane ﬁzice sau cabinete): 5000 lei, achitat în 5 rate lunare a
câte 1000 lei (TVA inclus)
OPȚIONAL, se pot realiza achiziții suplimentare:
Certiﬁcare suplimentară persoane ﬁzice: 1000 lei (TVA inclus)

Certiﬁcare suplimentară persoane juridice: 1500 lei (TVA inclus)
* Certiﬁcare suplimentară reprezintă instruirea și certiﬁcarea unui alt psiholog sau profesor/
consilier in cariera (pe lângă cel desemnat la achiziția platformei).

Certiﬁcare
Certiﬁcat de utilizare a CCP se acordă persoanelor ﬁzice desemnate pentru certiﬁcare pe o
perioadă NEDETERMINATA
În vederea obținerii Certiﬁcat de utilizare a CCP, este necesar ca persoana ﬁzică
desemnată pentru certiﬁcare să îndeplinească UNA din următoarele condiții:
Să posede diplomă de licenţă în psihologie;
SAU
Să ﬁe consilier școlar/profesor consilier.
Persoana desemnată licențierii are obligația să:
Să participe la cursul de instruire CCP. Cursul are durata de o zi și se desfășoară la
Cluj Napoca.
Să promoveze examenul de evaluare a cunoştinţelor dobândite la cursul organizat de
furnizor pentru utilizarea platformei CCP.

Procedura De Achiziție
Obţinerea platformei CCPintranet şi a licenţei de utilizare se face după următoarea
procedură:
1. Se adaugă în coșul de cumpărături produsul dorit, conform categoriei de preț căreia
îi aparțineți (persoană ﬁzică sau persoană juridică).
2. După adăugarea produsului în coș, mergeți la butonul „Comanda mea” și apăsați
butonul „Finalizare comandă”. În cadrul acestei etape vi se va solicita completarea
unui formular de comandă.
ATENȚIE: Informațiile introduse în formularul de comandă vor ﬁ introduse în contractul de
achiziție și în factura ﬁscală.
3. După ce, prin intermediul comenzii de pe site-ul COGNITROM, primim formularul
completat de către client, un reprezentant al ﬁrmei Cognitrom îi va trimite prin mail o
factură proformă şi un contract personalizat.

4. Clientul listează acest contract în 2 exemplare, le semnează şi le trimite prin poştă,
împreună cu copia dovezii de plată, conform condiţiilor de plată din contract (copie
după ordinul de plată sau după chitanţa de achitare a sumei).
5. Adresa la care se trimite plicul este: SC COGNITROM, Piaţa 14 Iulie, nr. 18, ClujNapoca.
6. După primirea contractului semnat şi a dovezii de plată, clientul va ﬁ programat la
unul din cursurile de instruire CCP și va ﬁ notiﬁcat în acest sens.
7. După participarea la cursul de instruire şi susţinerea examenului de licenţiere, care au
loc la sediul ﬁrmei Cognitrom, clientul primeşte platforma CCPintranet şi certiﬁcatul
de licenţă.

PLATĂ ÎN RATE (exclusiv pentru persoane ﬁzice și cabinete individuale de
psihologie)
Obţinerea platformei CCPintranet în rate şi a licenţei de utilizare se face după următoarea
procedură:
1. Se adaugă în coșul de cumpărături produsul dorit.
2. După adăugarea produsului în coș, mergeți la butonul „Comanda mea” și apăsați
butonul „Finalizare comandă”. În cadrul acestei etape vi se va solicita completarea
unui formular de comandă. In formularul de comandă la rubrica OBSERVAȚII treceți
mențiunea PLATĂ ÎN RATE.
ATENȚIE: Informațiile introduse în formularul de comandă vor ﬁ introduse în contractul de
achiziție și în factura ﬁscală.
4. Clientul listează acest contract în 2 exemplare, pe care le semnează şi le trimite prin
poştă, împreună cu copia dovezii de plată, conform condiţiilor de plată din contract
(copie a ordinului de plată sau a chitanţei de achitare a sumei).
5. Adresa la care se trimite plicul este: SC COGNITROM, Piaţa 14 Iulie, nr. 18, ClujNapoca.
6. După ce, prin intermediul comenzii plasate pe site-ul COGNITROM, primim formularul
completat de către client, un reprezentant al ﬁrmei Cognitrom îi va trimite prin mail o
factură proformă de avans şi un contract personalizat.
7. După primirea contractului semnat şi a dovezii de plată, clientul va ﬁ programat la
unul din cursurile de instruire CCPintranet și notiﬁcat în acest sens.
8. După participarea la cursul de instruire şi susţinerea examenului de licenţiere, care au
loc la sediul ﬁrmei Cognitrom, clientul primeşte platforma CCPintranet şi certiﬁcatul
de licenţă.
Clientul va achita un avans de 1000 lei la momentul semnării contractului.

Clientul, în calitate de beneﬁciar, se obligă să participe, în termen de 3 luni de la data plăţii
avansului menţionat, la cursul de formare în CCPintranet, în vederea licenţierii.
Beneﬁciarul va primi pachetul CCPintranet în momentul promovării examenului de
licenţiere.
Restul sumei, în valoare de 4000 lei (preţul include TVA) se va achita lunar, în 4 tranşe
egale a câte 1000 lei ﬁecare (preţul include TVA), plătibile până în data de 20 a lunii
respective, începând cu prima lună de la data obţinerii licenţei de utilizare a CCPintranet.
Orice întârziere a plăţilor se penalizează cu 0,1% pe zi întârziere.

Produse similare

Chestionar de
evaluare a copiilor
(ECI-4)

Scala de abordare
strategică a
copingului (SACS)

Inventarul
tulburărilor de
personalitate
(OMNI-IV)

Platformă de
Chestionar de
evaluare a
evaluare a
dezvoltării 3-6/7 ani copingului cognitiv(PEDa)
emoţional (CERQ)

