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CS dr. Speranţa Ţibu*

Scopul acestui material îl constituie diseminarea ideilor teoretice, bunelor
practici şi inovaţiilor în domeniul consilierii carierei care au fost prezentate în
cadrul conferinţei: Promovarea echităţii prin consiliere şi orientare:
reflecţii, acţiuni, impact (Promoting Equity through Guidance: Reflection,
Action, Impact). Conferinţa s-a derulat în perioada 15-18 noiembrie 2016, a
fost organizată de către a Asociaţia internaţională pentru consiliere educaţională
şi a carierei (IAEVG) şi a fost găzduită de către Facultatea de Ştiinţele Educaţiei
din cadrul Universităţii Naţionale de Educaţie la Distanţă (UNED) din Madrid.
Echipa  Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a fost compusă din Spertanţa Ţibu
şi Angela Andrei, participarea fiind susţinută de către Euroguidance România.

Vom prezenta în continuare o primă parte a lucrărilor conferinţei la care echipa
din România a participat direct, urmând ca în următorul număr ale revistei să
oferim informaţii şi despre alte secţiuni. Rezumatele activităţilor din cadrul
conferinţei au fost colectate într-un volum tipărit de către UNED (2016),
disponibil în cadrul Laboratorului Consiliere şi management educaţional,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti. Programul întregii conferinţe poate
fi găsit la adresa:

http://www.iaevgconf2016.es/images/Programa/Detailed_Programme_
IAEVG2016_Conference.pdf

Contribuţia echipei din România  a constat în prezentarea, în cadrul Atelierului
10 a programelor şcolare de Dezvoltare personală, clasele 0-1-2 (aprobate
prin OM 3418/19.03.2013) şi a celor de Consiliere şi orientare pentru
învăţământul public profesional de 3 ani, clasele 9-11 (aprobate prin OM 4437/
29.08.2014). A fost prezentată structura celor două programe şcolare de
consiliere şi a fost oferit câte un exemplu de proiectare curriculară pentru
fiecare dintre acestea (competenţe generale, competenţe specifice, activităţi
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de învăţare, conţinuturi). Prezentarea a fost foarte bine apreciată de către
participanţii la atelier, programele şcolare fiind menţionate pe parcursul
conferinţei ca exemple de bună practică, România situându-se printre puţinele
ţări europene care au reuşit introducerea consilierii şi orientării în curriculumul
şcolar.

Reţeaua europeană Euroguidance prin vocile reprezentantelor sale Nina
Ahlroos (Euroguidance Suedia) şi Pilar Cabello (Euroguidance Spania) şi-a
prezentat, într-o sesiune plenară, cele mai importante activităţi (www.
euroguidance.net).

Simpozionul 1: Revederea paradigmei construcţiei personale a carierei
şi a vieţii: reflecţii critice şi revizuiri a cuprins 3 prezentări (Canada,
Australia şi Danemarca) care au ridicat întrebări cu privire la fundamentele
paradigmei construcţiei personale a vieţii (life-design paradigm, Savickas 2011).
Această paradigmă este bazată pe o abordare constructivistă, se poziţionează
ca o nouă paradigmă în consilierea carierei şi presupune utilizarea tehnicilor
narative pentru identificarea temelor-cheie de viaţă şi o  (co)-construcţie a
sinelui de către individ în relaţie cu mediul. Critica adusă paradigmei construcţiei
personale a vieţii de către Barrie Irving (Charles Sturt University, Albury,
Australia) este aceea că nu ţine cont de factorii externi individului. Se
recomandă consilierlui să devină un activist social a cărui activitate să
depăşească pereţii cabinetului şi procesul individual de consiliere pentru a
ieşi spre societate şi a înţelege problema clientului în ansamblul ei. William
Borgen (University of British Columbia, Vancouver, Canada) a susţinut, de
asemenea, ideea că identitatea de sine se construieşte la intersecţia
elementelor individuale cu cele ce ţin de familie, de piaţa muncii sau de
societate. Sunt prezentate asumpţii revizuite cu privire la consilierea carierei
care arată că: o multitudine de factori influenţează alegerea unei ocupaţii
(ex.: planurile familiei, sărăcia, discriminarea, schimbările pe piaţa muncii
etc.); ocupaţiile pentru care deţin abilităţi pot să nu fie disponibile indivizilor;
multe dintre sarcinile şi caracteristicile unei ocupaţii nu sunt stabile şi se pot
schimba în timp, astfel că devine impropriu (şi dificil) de „prezis” ce ocupaţie
i se „potriveşte” unui anumit individ; oamenii au nevoie de abilităţi pentru a
face faţă schimbărilor rapide şi impredictibile care caracterizează ocupaţiile
şi carierele. Sunt discutate implicaţiile pentru procesul consilierii carierei:
focalizarea pe individ este necesară, dar nu şi suficientă; consilierea carierei
ar trebui să ajute indivizii să fie robuşti psihologic şi în perioade de tranziţie
(ex.: când au pierdut un loc de muncă, sau au un loc de muncă, dar nu sunt
mulţumiţi şi sunt în căutarea altuia), ceea ce presupune un rol extins al
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consilierului carierei faţă de aşteptările şi sarcinile tradiţionale. Lisbeth
Hoejdal (Graested, Danemarca) susţine că teoria construcţiei personale a
vieţii conduce la ideea că indivizii îşi construiesc singuri viaţa, sunt
administratoriii propriei vieţi  - ca urmare trebuie să găsească soluţii la probleme
sistemice! Este oferit exemplul locuitorilor dintr-un sat din Groenlanda,
caracterizat prin lipsa locurilor de muncă, consum ridicat de substanţe
alcoolice, abuz al copiilor – probleme sistemice care creează un anumit context
pentru care individul singur nu este responsabil. Jane Goodman (Oakland
University, Rochester, USA) concluzionează, alături de ceilalţi co-prezentatori
ai simpozionului, că paradigma construcţiei individuale a vieţii şi a carierei
pentru a deveni plină de sens şi pentru a putea promova echitatea şi justiţia
socială trebuie să privească şi spre sinele construit social, să ia mai mult în
considerare realităţile şi constrângerile scoio-culturale şi politice în construcţia
vieţii şi a carierei indivizilor.

Simpozionul 18: Profesionalizarea consilierii şi orientării în carieră:
iniţiative internaţionale, oportunităţi şi provocări a prilejuit prezentarea
unei selecţii de iniţiative internaţionale în domeniul profesionalizării consilierii
carierei care au avut loc până în prezent în Australia, Canda, Europa şi Coreea
de Sud. Astfel, Mary MCMahon (Universitatea Queensland, Brisbane,
Australia) a prezentat importanţa Career Industry Council of Australia (CICA)
care a fost motorul profesionalizării domeniului consilierii carierei şi a dezvoltat
standarde profesionale reprezentative pentru acest domeniu, specifice
contextului australian şi susţinute de practicieni. Elementele standardelor
aduc clarificări cu privire la: terminologie, apartenenţa la profesie, codul etic,
calificările necesare la intrarea în profesie, recomandări cu privire la
competenţele consilierilor. Provocările întâmpinate în procesul profesionalizării
s-au referit la insuficienţa fondurilor, la incoerenţa în aplicare de către angajatori
şi la elaborarea unor reglementări legislative/politici care să susţină la nivel
naţional profesionalizarea. Sareena Hopkins (Canadian Career Development
Foundation, Ottawa, Canada) a prezentat rezultatele unui studiu asupra
practicienilor canadieni în domeniul consilierii carierei (2008) care a relevant
un profil interesant al acestora: consilierul carierei este o persoană în vârstă,
care a intrat în această profesie relativ târziu pe parcursul propriei cariere, cu
educaţie universitară, dar fără educaţie formală în domeniul consilierii carierei,
cu o puternică satisfacţie în ceea ce priveşte ocupaţia desfăşurată  şi cu o
acută nevoie de a avea asociaţii profesionale şi certificări. Ulterior, the Canadian
Council for Career Development (CCCD) a elaborate standardele şi principiile
care definesc competenţele pe care trebuie să le deţină practicienii pentru a
putea profesa eficient şi etic profesia de consilier al carierei. Acestea au
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devenit un model recunoscut la nivelul OECD şi au stat la baza cadrului de
competenţe al IAEVG. Raimo Vuorinen (Universitatea Jyvaskula, Finlanda)
a prezentat situaţia la nivelul Uniunii Europene: existenţa unor opţiuni diferite
cu privire la politicile naţionale în domeniul consilierii carierei în diferite ţări
(ex.: legislaţie, licenţiere, standarde de calitate, acreditare, registrul naţional
al practicienilor etc.). Au fost oferite ca exemple de bună practică: modelul
irlandez (construirea unui cadru de recunoaştere a formării iniţiale şi a
competenţelor practicienilor) şi modelul Network for Innovation in Career
Guidance and Counselling - NICE (roluri profesionale şi domenii de
competenţă). Lee Ji-Yeon (Institutul coreean pentru educaţie şi formare
profesională, Seoul, Coreea de Sud) a realizat o scurtă istorie a serviciilor
educaţionale de consilierea carierei, de la înfiinţarea unor centre de consiliere
a carierei (1999-2000), la înfiinţarea în cadrul Ministerului Educaţiei a unui
departament dedicat consilierii carierei (2012-2014) şi fundamentarea
legislativă a domeniului consilierii carierei (2015). De asemenea, au fost
prezentate elementele componente ale documentului legislativ, o analiză
comparativă a serviciilor de consilierea carierei înainte şi după acest document
legislativ, precum şi o prezentare a tendinţelor domeniului consilierii carierei
din Coreea de Sud din perspectiva învăţării permanente.

Atelierul 13: Dialoguri de carieră în educaţie. Cursuri de formare care
funcţionează, coordonat de către Frans Meijers (The Hague University,
The Hague-Paises Bajos, Olanda) şi Reinekke Lengelle (Athabasca
University, Edmonton, Canada) a prezentat o abordare inovativă bazată pe
dialog în consilierea carierei şi un  model dialogic în 4 paşi (A dialogical
model in four steps - Meijers, Lengelle 2009). Pentru consilierul carierei,
modelul este important pentru că îl ajută să înţeleagă etapa în care se află
elevul/persoana şi abordările pe care le poate utiliza în fiecare etapă. Astfel,
atunci când apare o situaţie de criză (boundary experience), individul se loveşte
de limitele proprii, nu poate face faţă situaţiei şi exigenţelor acesteia (ex:
şomajul, nehotărârea în ceea ce priveşte alegerea unei facultăţi/loc de muncă
etc.) şi îşi spune o “primă poveste” în care este vorba despre victimizare şi
auto-învinovăţire. Modelul propune parcurgerea unui proces în care emoţiile
personale sunt luate în considerare în cadrul unui dialog cu sens pentru cel
consiliat, la finalul căruia o nouă poveste cu nou înţeles şi direcţie pentru
individ va fi construită. Construcţia “celei de-a doua poveşti” presupune un
permanent dialog intern (cu tine însuţi, auto-reflecţie) şi extern (cu alţii
semnificativi) în cadrul următoarelor 4 etape:
1. Experienţa de viaţă reală (situaţia de criză, „prima poveste”): ce simt, ce

emoţii trăiesc? În această etapă nu sunt necesare informaţiile/soluţiile, ci
exprimarea şi ascultarea emoţiilor personale.



2. De ce informaţii suplimentare am nevoie? Elevii doresc să vorbească
despre viitor, despre planuri şi soluţii, dar dialogul trebuie să pornească
întotdeauna de la trecut (istoria personală).

3. Focalizare - înţelegerea patterurilor utilizate pentru rezolvarea unor situaţii
similare în trecut.

4. Înţelegere - a fost un moment greu, dar mă bucur că l-am depăşit, pentru
că acum sunt o persoană mai bună (apariţia celei “de-a doua poveşti”).

Coordonatorii atelierului consideră că, pentru a se familiariza cu acest model
de consiliere în  carieră, profesorii au nevoie atât de formare în afara locului de
muncă, cât şi de formare la locul de muncă şi de învăţare colectivă (colective
learning), aceasta din urmă presupunând formare pentru echipe de profesori
care să discute între ei cum au aplicat la clasă anumite metode şi tehnici
învăţate. De asemenea, este nevoie şi de formarea directorilor pentru ca
profesorii să dispună de înţelegere şi susţinere din partea managementului
şcolii.

Atelierul 25: Angajabilitate şi cariere sustenabile; valoarea adăugată
a competenţei antreprenoriale, coordonat de către Gert van Brussel
(Sittard, Paises Bajos, Olanda) şi Judith Semeijn (Open University Mierlo,
Paises-Bajos, Olanda) a debutat cu explicarea succintă a unor termeni relevanţi
şi actuali ai procesului de consiliere a carierei:  angajabilitate (employability)
- şansele de angajare, posibilitatea de angajare; posibilităţi de lucru
(workability) - şansele pe care le auto-percepi despre numărul şi tipul
posibilităţilor de angajare; vitalitatea (vitality) - un sub-domeniu al energiei
pentru muncă (work energy), se referă la motivaţia şi energia pentru muncă.
Coordonatorii atelierului au explicat viziunea conform căreia e necesar ca
oamenii să îşi construiască abilităţile creative, flexibilitatea şi cele de asumare
a riscurilor pentru a-şi putea dezvolta cariera în societatea post-modernă,
abilităţi incluse în domeniul competenţei antreprenoriale (Krumboltz & Levin,
2002, Pryor & Bright, 2011). Termenul nou de Intraprenoriat reprezintă
comportamentul antreprenorial în cadrul unei organizaţii, intraprenorul fiind un
angajat care se comportă ca un antreprenor independent în cadrul respectivei
organizaţii. Participanţii au fost implicaţi într-un exerciţiu practic de evaluare a
posibilităţilor şi limitelor de a dezvolta activităţi intraprenoriale în cadrul propriei
organizaţii, pe 10 dimensiuni (management, timp, experimentare, implicare,
autonomie, relaţii sociale, dezvoltare, sprijin financiar, încredere, resurse).
Profilurile personale au fost discutate în perechi, iar apoi au fost desprinse
concluziile atât la nivel personal, cât şi privind importanţa intraprenoriatului şi
a competenţei antreprenoriale sau posibilitatea aplicării ulterioare a exerciţiului
în alte contexte.
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Pentru delegaţia română, participarea la conferinţa internaţională IAEVG 2016
a oferit o excelentă oportunitate: pe de o parte, a permis racordarea la inovaţiile
şi tendinţele mondiale în consilierea carierei, pe de altă a contribuit la creşterea
vizibilităţii iniţiativelor româneşti valoroase în domeniu şi înscrierea acestora
în registrul bunelor practici internaţionale.

(va urma)




