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AGENDA EDUCAŢIEI

* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România,
angela_andrei@ise.ro

CONFERINŢA EUROGUIDANCE CONSILIEREA ŞI
ORIENTAREA ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR

6-7 OCTOMBRIE 2016, BUCUREŞTI, ROMÂNIA

CS dr. Angela Andrei*
Euroguidance România este un centru de resurse care se adresează în primul
rând consilierilor şcolari şi consilierilor carierei din domeniul educaţiei şi
ocupării, dar şi profesorilor, elevilor, părinţilor sau studenţilor. În România a
fost înfiinţat în anul 1999, în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei,
Bucureşti.
Centrul naţional Euroguidance are misiunea de a promova dimensiunea
europeană în domeniul consilierii şi orientării, de a oferi informaţii despre
sistemele de educaţie şi oportunităţile de formare în ţările Uniunii Europene,
precum şi de a facilita schimbul de experienţă între practicienii din domeniul
consilierii în vederea sprijinirii mobilităţii transnaţionale pentru educaţie şi
formare. Dintre activităţile realizate de către Euroguidance România,
menţionăm: organizarea conferinţei naţionale Euroguidance, a unor cursuri
de formare pe diferite teme – consilierea carierei, storytelling, abilităţi socio-
emoţionale – a unor seminarii şi workhopuri regionale pentru împărtăşirea
bunelor practici, realizarea unor publicaţii de specialitate, precum şi
participarea la evenimente ştiinţifice internaţionale, cum ar fi Seminarul regional
Cross-Border sau conferinţa internaţională anuală a International Association
of Educational and Vocational Guidance (IAEVG).
Euroguidance România a organizat la Bucureşti, în perioada 6-7 octombrie
2016, a XVIII-a Conferinţă naţională cu participare internaţională, pe
tema Consilierea şi orientarea în curriculumul şcolar. Obiectivul principal
al conferinţei a fost facilitarea schimbului de idei şi bune practici asupra
modului în care ar trebui să se desfăşoare ora de consiliere şi orientare în
învăţământul gimnazial din România. Evenimentul a constituit o bună ocazie
pentru:
 discutarea unor idei, metode şi exemple de bună practică din domeniul

consilierii şi orientării;
 exprimarea punctelor de vedere ale practicienilor asupra modului în care

ar trebui să se desfăşoare ora de Consiliere şi orientare în învăţământul
gimnazial din România;
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 împărtăşirea unor idei inovative referitoare la competenţele şi activităţile de
învăţare care ar trebui incluse în programele şcolare pentru disciplina
Consiliere şi dezvoltare personală la gimnaziu;

 dezbaterea provocărilor întâmpinate în calitate de profesori şi consilieri în
perioada contemporană în instituţiile de educaţie şi propunerea unor soluţii
prin intermediul activităţilor de consiliere şi dezvoltare personală.

 reflecţia asupra unor idei şi rezultate ale cercetării din domeniul consilierii
şi orientării, care ar putea fi utilizate în fundamentarea deciziilor de politică
educaţională şi în practica cotidiană din şcoli în cadrul ariei curriculare
Consiliere şi orientare sau la centrele de consiliere.

La conferinţa Euroguidance au participat 73 de consilieri şcolari şi profesori
din învăţământul preuniversitar, directori ai unor centre de consiliere, experţi,
cercetători, profesori din învăţământul superior, studenţi, decidenţi din domeniul
consilierii şi orientării din România, Finlanda şi Olanda. Au fost prezenţi
reprezentanţi ai Centrelor de Resurse şi Asistenţă Educaţională din 34 de
judeţe şi municipiul Bucureşti, cu experienţă relevantă în realizarea orelor de
Consiliere şi orientare în învăţământul gimnazial sau în formarea profesorilor
care desfăşoară aceste ore. În ambele zile ale conferinţei, au avut loc sesiuni
plenare şi ateliere interactive.

În prima zi, în sesiunea plenară a conferinţei a fost abordat rolul consilierii şi
orientării în curriculumul şcolar din România, Finlanda şi din alte ţări europene.
Dr. Ciprian Fartuşnic a prezentat misiunea ISE în coordonarea ştiinţifică a
elaborării noului curriculum naţional pentru învăţământul gimnazial din România,
precum şi provocările întâmpinate şi rezultatele vizate. Dr. Raimo Vuorinen
de la Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä,
Finlanda, a realizat o trecere în revistă asupra conceptului de competenţe de
management al carierei şi asupra experienţelor unor ţări europene în dezvoltarea
şi includerea acestor competenţe în curriculumul naţional. A fost subliniat
rolul disciplinei obligatorii educaţia carierei/ orientarea carierei în noul curriculum
naţional pentru şcoala comprehensivă, implementat în Finlanda din august
2016. Contextul legislativ curricular al consilierii şi orientării în România a fost
abordat de către dr. Daniela Călugăru de la Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice. Specificul disciplinei Consiliere şi dezvoltare personală
şi modul de fundamentare a acesteia pe date ale cercetării au fost explorate
de către dr. Speranţa Ţibu de la Institutul de Ştinţe ale Educaţiei.

Participanţii au avut ocazia de a contribui la sesiunea de ateliere interactive
Consiliere şi diversitate. Rezultate ale proiectelor şi bune practici, unde au
fost prezentate douăsprezece proiecte şi metode de lucru din domeniul
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consilierii şi orientării. Dintre proiectele discutate, menţionăm: proiecte de
prevenire şi reducere a abandonului şcolar, a violenţei în şcoală, a consumului
de droguri; proiecte de dezvoltare personală a adolescenţilor sau de consiliere
a carierei în învăţământul general sau profesional; proiecte de dezvoltare a
abilităţilor pentru mobilitate lingvistică sau proiecte de antrenare a elevilor în
activităţi fizice în aer liber pentru învăţarea unui stil de viaţă sănătos. Metodele
şi instrumentele discutate au fost: cardurile cu competenţe, metafora bărcii
cu pânze, fişele de lucru. Consilierii şcolari care au prezentat aceste metode
au valorificat astfel experienţele de învăţare, dobândite ca urmare a participării
cu finanţare Euroguidance la Seminarul Cross-Border 2016 din Potsdam,
Germania. Mai multe informaţii despre acest seminar sunt disponibile la:
http://euroguidance-cross-border-seminar-2016.de/

În cadrul sesiunii Paşaportul pentru viaţă al elevilor de gimnaziu, participanţii
au reflectat asupra contribuţiei disciplinei Consiliere şi dezvoltare personală
la dezvoltarea competenţelor unui elev de gimnaziu. Pe parcursul a cinci
ateliere paralele, realizate prin intermediul metodologiei World Cafe, participanţii
au propus competenţe şi activităţi de învăţare pentru următoarele domenii de
dezvoltare: autocunoaştere, dezvoltare socială şi emoţională, managementul
învăţării, managementul carierei, stil de viaţă.

A doua zi, în sesiunea plenară a conferinţei, profesorul univ. dr. Ioan Neacşu
de la Universitatea din Bucureşti a explorat rolul învăţării din perspectiva
consilierii şcolare. Profesorul univ. dr. Adrian Opre de la Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca a prezentat strategii şi instrumente care contribuie la
eficientizarea consilierii şcolare, precum programul de dezvoltare socio-
emoţională a copiilor, intitulat Self Kit (Social Emotional Learning Facilitator).

Atelierul Personal Development Planning/ Student Career Planning Programme
at Stenden University of Applied Sciences a scos în evidenţă caracteristicile
unui program de consiliere şi orientare a carierei, văzut atât din perspectiva
profesorilor, cât şi a studenţilor. Acest program constituie o componentă
obligatorie a curriculumului din cadrul unei universităţi de ştiinţe aplicate din
Olanda.

În cadrul atelierului de lucru Competenţe soft pentru succes în viaţă au fost
discutate rezultate ale cercetărilor recente asupra competenţelor soft.
Participanţii au proiectat şi exersat prin activităţi de grup situaţii de învăţare
relevante în contextul orelor de Consiliere şi dezvoltare personală la gimnaziu.

Atelierul Jocul – resursă metodologică pentru activităţile de consiliere şi



orientare a facilitat implicarea participanţilor în diferite jocuri, pe care aceştia
le-au analizat din punct de vedere al impactului educaţional asupra elevilor,
precum şi din perspectiva avantajelor şi dezavantajelor utilizării jocului în cadrul
orelor de consiliere şi orientare.

Pe parcursul celor două zile, conferinţa Euroguidance a creat un spaţiu de
emulaţie pentru participanţi, facilitând interacţiunea, reflecţia, creativitatea,
schimbul de idei interesante şi practici inovative în domeniul consilierii şi
orientării. Ne exprimăm speranţa că aceste idei şi practici au fost incluse în
cutia cu comori a fiecărui participant, care la întoarcere le-a împărtăşit cu
colegii din centrele de consiliere şi din şcoli pentru a fi utilizate în practica
educaţională cotidiană.
Mai multe informaţii despre conferinţa Euroguidance 2016 sunt disponibile la:
http://www.euroguidance.ise.ro/conferinta-nationala.html
http://www.euroguidance.ise.ro/conferinta-nationala-2016.html

140 AGENDA EDUCAŢIEI




