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UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE ŞI DE COMUNICARE
(TIC) ÎN CONSILIEREA CARIEREI
Mihai JIGĂU
Introducere
Trebuie recunoscut, de la început, imensul potenţial pe care-l reprezintă
Tehnologiile Informatice şi de Comunicare în Consilierea Carierei.
Entuziasmul justificat al folosirii noilor TIC in oferirea de servicii de informare,
consiliere şi orientare a dus şi la adoptarea unei terminologii menite să fie mai
revelatoare, de impact şi mai exacte:

 Consiliere cibernetică (Cyber-Counseling);
 Societate Informaţională (Information Society);
 Revoluţia Comunicării (Communications Revolution);
 Revoluţia în tehnologiile înalte (High-Tech Revolution);
 Orientare cibernetică (Cyber-Guidance);
 Revoluţia cunoaşterii (Knowledge Revolution);
 Tehnologiile Informatice şi de Comunicare (TIC).
Utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare în consilierea carierei
este dependentă de dezvoltarea tehnologică în domeniu informaticii (calculatoare cu
mari resurse de memorie şi, deci, capabile să stocheze baze de voluminoase, de
dezvoltarea

industriei

stocării

informaţiilor

pe

CD-ROM-urilor,

a

sistemelor

multimedia, lucrul în reţea a calculatoarelor prin intermediul Internet-ului).
În conformitate cu o clasificare a tipurilor de programe informatice utilizate în
consilierea carierei făcută de Offer (1998), pot fi identificate:
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 „jocuri şi programe de simulare (create pentru a fi utilizate ca „jocuri
comerciale”, de formare în şcoli profesionale, cu tematică educativă şi
conexă carierei profesionale),
 programe de „punere în corespondenţă”, de căutare şi „alegere” a
profesiei „potrivite” pentru un client dintr-o listă de slujbe pe cea
adecvată acestuia în funcţie de caracteristicile sale,
 profile

personale

obţinute

prin

autoevaluare:

programe

care

„realizează” un profil psihologic pe baza unor chestionare,
 programe de căutare a informaţiilor: programe de (re)găsire a datelor
stocate, după anumite criterii, în baze de date, de mărimi şi
complexităţi variabile, programe de furnizare de informaţii în scopul
conştientizării oportunităţilor,
 programe de informare cu privire la reţeaua şcolilor şi instituţiilor de
educaţie şi formare profesionale,
 programe de sprijinire a luării deciziilor: programe care ajută indivizii în
analizarea factorilor ce influenţează sau de care trebuie ţinut cont în
luarea unei decizii, „propunând” şi căi sau variante de urmat,
 programe de sprijin în elaborarea unui CV, redactarea unei scrisori de
prezentare sau completarea unor formulare tipizate,
 program e de dezvoltare a aptitudinilor de căutare a unei slujbe,
 aplicaţii cross-curriculare,
 teste psihometrice pentru măsurarea unor aptitudini, trăsături de
personalitate etc.,
 sisteme multimedia: programe complexe care înglobează mai multe
categorii de date (sunet, imagini, texte)” (Jigău, 2001).
Cu alte cuvinte, conţinutul celor mai multe resurse şi servicii din domeniul
consilierii carierei ce utilizează facilităţile TIC se referă la:
 instrumentele de (auto)evaluarea clienţilor / beneficiarilor cu privire la
aptitudinile, capacităţile, deprinderile achiziţionate etc. proces menit să
contureze o imagine de sine realistă, să se conştientizeze resursele
personale ce pot fi optimal dezvoltate prin educaţie şi muncă în
interes personal şi social,
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 managementul informaţiilor cu privire la alternativele din aria educaţiei
şi formării profesionale şi ofertei pieţei forţei de muncă,
 instrumente şi informaţii care să faciliteze managementul personal
(alcătuirea unui Curriculum Vitae, a unei scrisori de intenţie,
prezentarea la interviu, probele de muncă, conturarea unui plan
personal de dezvoltarea carierei, învăţarea luării de decizii etc.).
Sistemele de servicii de informare, consiliere şi orientare care se bazează pe
resursele web site-urilor accesate prin Internet, pornesc de la premisele următoare
(adesea neverificate dacă sunt reale):
 clienţii ştiu să utilizeze aceste informaţii existente în site-uri,
 că aceste informaţii sunt adecvate în suficientă măsură, sunt
concordante sau răspund exact nevoilor clienţilor,
 că toţi clienţii sunt apţi să „transforme” aceste informaţii generale şi
neutre în informaţii utile şi care răspund personalizat nevoilor
acestora,
 că aceste informaţii pot răspunde tuturor clienţilor cu imagini de sine,
interese, motivaţii, aptitudini, resurse sau limitări personale diferite.
Elementele pe care se sprijină afirmaţiile de mai sus ţin de uriaşa capacitate
de înmagazinare şi prelucrare a datelor de către sistemele electronice, de
posibilitatea de structurare rapidă a acestora după diferite criterii etc. deschizându-se
astfel calea spre realizarea de sisteme interactive de consilierea carierei (extrem de
flexibile ca ofertă de răspuns la o mare diversitate de nevoi ale clienţilor).
Este, desigur, nejustificată întrebarea dacă sistemele interactive de consiliere
şi orientare stocate în computere şi care „oferă” servicii de consilierea carierei nu vor
înlocui consilierul?
Fără îndoială că nu.
În primul rând, stocarea informaţiilor şi, mai ales, modul de structurare a
acesteia este făcută de consilier (şi, cel puţin deocamdată, nu se întrevede
posibilitatea de a fi înlocuit de mijloace informatice). Apoi, totdeauna, unii clienţi nu
vor găsi în aceste programe răspuns la toate nevoile lor, iar alţii, pur şi simplu nu le
preferă consilierilor sau nu sunt alfabetizaţi funcţional să le utilizeze.
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Computerele sunt pentru consilier un instrument de lucru care-i facilitează
derularea unei activităţi mai eficiente, operative cu un număr mai mare de clienţi. În
puţine cazuri este o alternativă în sine.
Politicile care operează în mod concret în aria consilierii carierei pot să se
refere la cadrul legislativ existent, finanţarea efectivă a programelor de informare,
consiliere şi orientare, la reglementările exercitării profesiunii de consilier şi la
utilizarea TIC în consilierea carierei, la integrarea acestor servicii în domeniile mai
largi ale educaţiei, formării şi integrării socio-profesionale a forţei de muncă.

Categorii de servicii de consilierea carierei compatibile cu TIC
Consilierea carierei se referă nu doar la cei care caută un loc de muncă, ci la
toate categoriile de persoane (inclusiv la cei care au deja o slujbă şi vor o alta, vor să
fie mai eficienţi şi în posturi mai înalte sau la cei care se pensionează , dacă au avut
o slujbă plătită), indiferent de nivelul de calificare, profesie, sex, vârstă etc.
Pentru aceasta, toate categoriile de populaţie menţionate anterior au nevoie
de informaţii, consiliere, orientare. A satisface aceste nevoi ale unui public atât de
numeros presupune apelarea la tehnologiile de informare şi consiliere. Unii pot avea
în acest proces dificultăţi de natură cognitivă (de învăţare), afectivă sau tehnică.
Să ne imaginăm dificultatea celor mai multe persoane de a regăsi informaţia
utilă sieşi printre cele peste 8 milioane de web site-uri existente.
Clienţii serviciilor de consilierea carierei sunt diferiţi prin capacitatea lor de a
învăţa, lua decizii, da a recunoaşte şi selecta informaţiile utile lor, de a o utiliza
(adoptând-o la nevoilor de a şti şi caracteristicile lor aptitudinale şi de personalitate).
Este important a se atrage atenţia asupra unor riscuri potenţiale pentru clienţi,
prin posibilitatea conturării unei imagini de sine nerealiste, atunci când ei utilizează
resurse TIC pentru o evaluare individuală cu instrumente psihologice la care obţine o
„interpretare” realizată tehnologic. Inevitabil, în aceste cazuri, „interpretarea”
rezultatelor şi „sfatul” de orientare nu poate fi decât schematic şi rigid.
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În acest context, constatăm că există o multitudine de instrumente de
evaluare psihologică în diferite web site-uri care nu au trecut anterior printr-un proces
de validare psihologică şi statistică.
Creşterea ratei de utilizare a web site-urilor pentru a oferi informaţii din
domeniul consilierii carierei în România poate fi apreciată şi din creşterea numărului
acestora în oferta de servicii de informare, consiliere şi orientare. Cu doar câţiva ani
în urmă nici un Centru de Asistenţă Psihopedagogică nu utiliza TIC pentru a-şi spori
vizibilitatea, preciza obiectivele şi oferta de servicii; în prezent există mai multe de
astfel de centre care au web site-uri (www.edu.botosani/cjapbt , www.cjap.braila.net ,
www.geocities.com/cjappcluj

,

www.cmap.home.ro

,

forum

de

discuţii:

cjapp@yahoogroups.com etc. sau Centrul de Informare şi Orientare care acţionează
la nivelul învăţământului superior http://cipo-gate.uaic.ro).
Oferta privată de informaţii din domeniul consilierii carierei este încă şi mai
dinamică.
Cealaltă faţetă a problemei este cea a accesului la această ofertă de
consiliere prin TIC a populaţiei vizate (elevi, adulţi). Pe de o parte, mulţi dintre
aceştia, nu au încă posibilitatea de acces la o astfel de tehnologie (acasă sau în alte
instituţii sau nu ştiu să o utilizeze. Alţii, pe de altă parte, preferă formele clasice
utilizate în acest domeniu pentru a se informa: cărţi, broşuri, pliante, ziare de profil.
Utilizarea TIC în ansamblul serviciilor de informare, consiliere şi orientare
este, fără îndoială, în creştere, ca de altfel în toate celelalte domenii. Problema în
discuţie este cea a calităţii unei astfel de oferte de servicii, adică măsura în care
consilierea carierei prin mijlocirea TIC este de calitate şi răspunde nevoilor clientului.
Trecerea de la orientarea carierei asistată de calculator (CACG – computer-assisted
career guidance) la utilizarea resurselor TIC este un proces care, începând cu anii
’90, când a fost lansat Internet-ul, a însemnat şi înregistrarea unor salturi calitative
de excepţie.
Cei mai semnificativi paşi înregistraţi se constată în:
 sporirea largă a accesibilităţii publicului la aceste resurse ale web siteurilor prin utilizarea facilităţilor oferite de Internet (acasă, la şcoală, în
instituţii),
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 sporirea calităţii ofertei în acest domeniu (datorită concurenţei,
achiziţionării de experienţă, apariţia unor facilităţi tehnice şi a unor
programe informatice auxiliare),
 creşterea eficienţei ofertei de servicii de informare, consiliere şi
orientare prin TIC prin adecvarea acestora la cerea tot mai diversă a
beneficiarilor,
 sporirea caracterului interactiv al programelor de informare, consiliere
şi orientare prin TIC destinate utilizatorilor, inclusiv prin integrarea în
aceste tipuri de programe şi a altor mijloace capabile să poată
transmite informaţii: televiziune, telefonia digitală, „presa electronică”
(varianta pe Internet a presei tipărite).
Multe dintre programele de consilierea carierei ce utilizează facilităţile TIC
sunt proiectate să fie folosite individual de clienţi. Cu toate acestea, respectivele
programe presupun o intervenţie a consilierului, fie înainte de utilizarea acestora, pe
parcurs sau după încheierea sesiunii.
Acele programe instalate într-un web site sunt independente de intervenţia
consilierului, „prezenţa” acestuia fiind „integrată” în programul însuşi sau este
asigurată posibilitatea contactării acestuia prin telefon sau e-mail.
Ajungem, astfel, la un deziderat profesional intens recomandat, acela al
sinergiei tehnologice între diferitele căi de comunicare şi purtătoare de informaţii şi
mesaje cu finalitate orientată spre consilierea carierei. Aceasta presupune utilizarea
flexibilă a facilităţilor oferite de web site, e-mail şi telefon, consilierul devenind, după
caz, facilitator, mentor, tutor. Integrarea în actul consilierii carierei şi a altor mijloace
media (videocamera, televiziunea digitală) este doar o chestiune de timp.
Clasica imagine a actului consilierii, clientul faţă-n faţă cu consilierul a început
să se schimbe.
Consilierul va trebui să se transforme treptat dintr-un personaj cheie a relaţiei
directe cu clientul, într-un manager al informaţiilor utile procesului de consiliere, al
resurselor care la permit clienţilor să se autoevalueze, să ia decizii, să-şi planifice
individual dezvoltarea carierei.
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Din acest punct de vedere, consilierea la distanţă este o soluţie şi deja o
realitate.
Interesante acum sunt şi distincţiile ce se pot face, nu doar între intervenţia
umană şi cea care se bazează pe TIC, ci între nivelurile de intervenţie care
presupun:
 interacţiunea directă, faţă-n faţă, dintre consilieri şi clienţi sau cea de
grup - preferată de tipul social - Holland (aceste persoane vor prefera
computerului consilierul, datorită nevoii lor de comunicare şi
interacţiune cu semenii);
 interacţiunea consilier-client mediată tehnic: cea de tip sincron
(telefon, video) sau asincron (e-mail, de exemplu);
 servicii TIC standardizate care pot fi descoperite şi utilizate individual,
în mod repetat, de diverşi clienţi, cu nevoi şi niveluri de educaţie
diferite - preferate de tipul investigativ - Holland.
În consecinţă, utilizarea computerelor în consilierea carierei:
 reprezintă o alternativă independentă de consiliere (efect divergent de
esenţa consilierii carierei),
 instrument ajutător integrat consilierii carierei efectuate de consilier
(efect convergent cu consilierea carierei).
Consilierului, în această situaţie îi rămân, la fel, următoarele alternative:
 să rămână la consilierea carierei clasică de tip face-to-face pentru a-şi
oferi serviciile sale de informare, consiliere şi orientare pentru clienţii
individuali, cupluri şi grupuri sau
 să integreze în activitatea de consilierea carierei aceste noi
instrumente computerizate şi serviciile implicite mijlocite de acestea
(programe

de

testare,

chestionare,

site-uri,

CD-ROM

(pentru

persoanele care nu au acces la conexiune Internet prin cablu), inclusiv
telefonul pentru un alt tip de consiliere la distanţă etc. (re)devenind
consilier şi manager al unor resurse de informare, în timp exponenţial
extinse.
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Avantaje ale utilizării TIC în consilierea carierei
Argumentele de bază pentru utilizarea tehnologiilor informatice în consilierea
carierei sunt de natură:
 economică şi socială,
 numărul relativ redus de specialişti şi instituţii ofertante de informare,
consiliere şi orientare în raport cu cererea de astfel de servicii,
 existenţa unei abordări teoretice consistente şi cu ecou real în practica
consilierii carierei,
 nevoia de facilita accesul unui public din ce în ce mai numeros la
aceste oferte de servicii în condiţiile sporirii numărului de computere
personale la domiciliu, extinderea conectării prin cablu la Internet,
creşterea spectaculoasă a pieţei producătorilor de programe de
consilierea carierei,
 imparţialitate, precizie, stabilitatea structurilor de răspunsuri oferite la
aceleaşi cereri, operativitatea, neutralitatea răspunsului.
În consecinţă, utilizarea resurselor noilor tehnologii informatice în consilierea
şi orientarea şcolară şi profesională prezintă următoarele avantaje ce constau în:
 „ameliorarea raportului număr de clienţi / consilier,
 scăderea costurilor sociale ale consilierii şi orientării,
 creşterea posibilităţilor de stocare, regăsire, manipulare şi combinare
a diferitelor seturi de variabile (despre caracteristicile personale,
ocupaţii, instituţii etc.) şi care pot oferi răspunsuri imediate unei largi
categorii de clienţi,
 sporirea gradului de autonomie a beneficiarilor faţă de consilieri,
 contactarea directă a surselor de informare care poate avea durate
considerate convenabile de către fiecare (personalizarea timpului de
acces la informaţii),
 oferirea unei experienţe repetabile, care facilitează învăţarea şi
reţinerea informaţiilor,
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 sporirea gradului de realism al situaţiilor de muncă utilizate ca
exemple şi sursă de informaţie (prin simulare electronică),
 furnizarea de informaţii într-un mod extensiv,
 creşterea flexibilităţii modului de prezentare a datelor, fapt care
permite organizarea şi selectarea imediată a informaţiilor după mai
multe criterii (de exemplu: ocupaţiile pot fi clasificate, analizate sau
asociate după diferite caracteristici sau cerinţe, desigur, atâtea
specificaţii câte au fost introduse în sistem)” (Jigău, 2001).

Dezavantaje ale utilizării TIC în consilierea carierei
Vulnerabilităţile principale ale programelor informatizate de consilierea
carierei, care se consideră, pentru moment ca dezavantaje în calea utilizării TIC în
consilierea carierei, sunt cele legate de:
 „perisabilitatea” ridicată în timp a informaţiilor introduse în programe;
mereu este nevoie de consilieri care să „alimenteze” sistemul şi
informaticieni care să asiste funcţionarea servere-lor, a reţelelor de
consiliere la distanţă, cât şi pentru ameliorarea programelor,
 programele care nu sunt totdeauna în consens cu tipurile de cereri
tipice sau dinamice ale clienţilor,
 flexibilitatea încă redusă sau nulă a programelor informatizate la
schimbarea priorităţilor, nevoilor şi categoriilor de informaţii ale
clienţilor; acestea acţionează, strict, în consens cu programul şi
informaţiile introduse iniţial,
 incapacitatea programelor de a învăţa, de a se adapta, de empatie
etc. sau alte calităţi psihologice ale consilierului,
 receptarea pasivă, neparticipativă a informaţiilor de către clienţi,
 posibilitatea redusă de a obţine informaţii noi sau diferite, de a pune
întrebări sau de a exersa anumite situaţii ipotetice,
 sensibilitatea relativ redusă a programelor de consiliere şi orientare la
diferenţele individuale ale clienţilor.
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Cerinţe ale utilizării TIC în consilierea carierei
Preocupările pentru integrarea treptată a TIC în actul consilierii curente sunt
încă nesistematice (lipsă de formare şi expertiză în domeniul TIC, lipsă de mijloace
tehnice, lipsa conectării la Internet, lipsă de programe adaptate TIC în consiliere).
Procesul utilizării TIC în consiliere trebuie să fie sincronizat cu activitatea de
iniţiere a publicului / beneficiarilor / clienţilor / tinerilor din şcoli etc. în utilizarea
acestor resurse de informare.
Utilizarea potenţialului TIC în consiliere presupune că toţi consilierii au fost
formaţi / sunt capabili sau dau dovadă că:
 au abilităţi de utilizare a calculatorului,
 ştiu să utilizeze creativ facilităţile oferite de Internet,
 pot crea un web site,
 au capacitatea de a descoperi informaţii utile clienţilor, în consens cu
nivelul, cerinţele şi sfera lor de interese,
 au posibilitatea şi competenţa de a „prelucra” şi a adapta informaţiile
pentru a fi direct utilizate de beneficiarii din diferite medii socioculturale şi economice,
 au capacitatea de a răspunde flexibil şi operativ la nevoile dinamice
sau conjuncturale ale clienţilor utilizatori ai resurselor TIC girate de
consilieri,
 au capacitatea de a modera grupuri de beneficiari în utilizarea TIC în
consilierea carierei,
 au capacitatea de a coopta sau a-i avea în vedere şi pe ceilalţi factori
/ actori cu pondere semnificativă sau decisivă în consilierea carierei
(părinţi, profesori, autorităţi, colegi, media), persoanele care lucrează
în alte domenii şi care pot pleda pentru consilierea carierei ca
neprofesionişti.
În ceea ce priveşte utilizarea TIC în consiliere carierei adulţilor (al plasării
forţei de muncă, „medierii” client – angajator), procesul se dovedeşte de o mare
complexitate.
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De pildă, proiectarea unui de program de plasare a forţei de muncă va trebui
să ţină cont de mai multe categorii de variabile: clientul (forţa de muncă), lumea
profesiilor, cerinţele angajatorilor etc.
Dacă vom lua exemplu doar aspectele ce trebuie avute în vedere, simultan,
despre fiecare din miile de profesii, meserii, funcţii şi ocupaţii existente, vom constata
că acestea pot fi caracterizate prin:
 tipul de activitate desfăşurată,
 instrumentele şi uneltele de lucru utilizate,
 aria de extindere (ca număr de persoane care le practică),
 cerinţele de acces (formare iniţială, criterii de angajare),
 salarizarea, condiţiile de mediu al muncii, concediile etc.
 “deschiderea” profesiei spre alte domenii sau niveluri superioare de
activitate,
 “zonarea” profesiei şi “dependenţa” acesteia de anumite arii
geografice, contexte socio-economice şi culturale,
 resursele de satisfacţie profesională pe care le oferă,
 dominanţa ocupării pe medii, sexe, niveluri de şcolarizare etc.
Succesul serviciilor de informare pentru consilierea carierei mediate de TIC se
explică şi printr-o componentă cognitivă puternică a acestora.
În mare măsură, imaginea de sine a fiecăruia se conturează ca urmare a
modului în care ei văd că sunt percepuţi de cei din jurul lor.
Aceasta înseamnă, în planul funcţiilor psihologice, procese cognitive şi
afective ce sunt activate în timpul relaţiilor de comunicare dintre indivizi, ca efect al
vieţii sociale.
Actul auto-evaluării (inclusiv prin mijloace TIC) va (re)întări sau va pune la
îndoială imaginea de sine deja conturată. Acest impuls extern poate avea un serios
impact personal şi în planul integrării socio-profesionale a individului.
În planul deciziilor personale cu privire la carieră, instrumentele de evaluare
accesate prin Internet şi „interpretările” propuse, în cazul când sunt eronat întocmite
sau nu sunt interpretate de un consilier, pot genera la cei care le utilizează, fie o
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supradimensionare a imaginii de sine, un optimism exagerat, ori excesivă ezitare în
decizie şi acţiune.
Această situaţie este una din cele mai serioase riscuri ale utilizării
instrumentelor de autoevaluare în întregime independente de intervenţia consilierului
şi care sunt propuse de anumite web site-uri „specializate” în consilierea carierei.
Faptul menţionat mai sus nu este, nicidecum, menit să sugereze neutilizarea
TIC în consilierea carierei, ci intenţionează să atragă atenţia asupra nevoii de calitate
profesională înaltă în proiectarea şi utilizarea acestor instrumente şi să propună,
totodată, utilizarea acestora şi cu apelarea la serviciile consilierilor.
Consilierul, în aceste situaţii, poate să:
 recomande cele mai complete, profesioniste şi relevante web site-uri
care pot sprijini clientul în demersul personal de informare,
autoevaluare etc.,
 furnizeze categorii de informaţii care nu se regăsesc în sursele ce se
bazează pe TIC, dar sunt necesare pentru luarea deciziei şi
dezvoltarea unui plan cu privire la carieră,
 avertizeze clienţii asupra posibilităţilor şi limitelor acestor instrumente,
 interpreteze pentru client rezultatele autoadministrării instrumentelor
de evaluare, să continue evaluarea cu alte metode şi tehnici mai
elaborate, să ofere o consiliere maximal personalizată.
Gingras et alii (2001) propune un model circular al modului de funcţionare a
serviciilor de informare cu privire la piaţa muncii, în care distingem:
Intrări:


Clientul (cu toate caracteristicile sale de personalitate.



Tipuri de şi nevoi ale clientului din sfera consilierii carierei.



Informaţii şi sursele acestora.



Serviciile şi instituţiile ofertante de consilierea carierei.



Consilierii.

Proces:


Identificare.



Clarificare.



Decizie.
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Ieşiri:
 Evaluare.
 Urmărirea evoluţiei clientului.
Se porneşte de la următoarele premise posibile ale ariei Intrări:
Clientul:
 are nevoie şi solicită informaţii de la servicii specializate în consilierea
carierei,
 are sa nu abilităţi de comunicare,
 are sau nu un obiectiv clar în acest demers,
 are anumite trăsături personale ce ţin de gen, vârstă, etnie etc.,
 are anumite caracteristici psihologice: interese, valori, aptitudini, stil
cognitiv,
 are

anumite

caracteristici

sociologice:

statut

socio-economic,

responsabilităţi comunitare şi familiale, stil de viaţă, nivel de educaţie,
orientare religioasă şi politică,
 are sau deja informaţii despre sine, piaţa muncii, sistemul de educaţie
şi formare iniţială şi continuă,
 are sau nu capacitatea de a procesa informaţiile într-un mod util sieşi
(identificare, prelucrare, utilizare),
 este sau nu hotărât să se implice şi să finalizeze un plan personal de
dezvoltarea carierei.
Tipuri de nevoi ale clientului:
 asistenţă pentru identificarea nevoilor sale,
 asistenţă pentru clarificarea implicaţiilor nevoilor identificate,
 asistenţă pentru identificarea serviciilor necesare satisfacerii nevoilor
sale (surse de informare, moduri de (re)găsire a informaţiilor, utilizarea
adecvată a informaţiilor),
 asistenţă pentru înţelegerea sinelui, a lumii muncii, a sistemului de
educaţie şi formare,
 asistenţă pentru rezolvarea problemelor, luarea deciziei în momentele
de tranziţie ale vieţii: educaţie şi formare, integrare socio-profesională,
familie, pensionare etc.
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Tipuri de informaţii, sursele acestora şi servicii:
 diferite categorii de informaţii utile consilierii carierei (simple, factuale,
generale, pre-prelucrate şi care
 vizează: educaţia, munca, formarea continuă, legislaţia etc.)
 existente pe diferite categorii de suporturi (scris, electronic, oral) şi
 furnizate individual sau în grup,
 direct sau mediat, de către
 consilieri, web site-uri, persoane responsabile cu gestionarea
resurselor umane care-şi desfăşoară activitatea în
 servicii, centre, instituţii, agenţii, firme de stat sau private.
Consilierul (aptitudini, calităţi personale):
 abilitatea de a stabili o bună relaţie de muncă şi comunicare cu
clientul,
 cunoaşterea diferitelor tipuri de informaţii şi abilitatea de a le utiliza
eficient,
 cunoaşterea procesului de a regăsi, procesa şi integra informaţiile în
acţiune,
 abilităţilor de comunicare, cunoaşterea şi utilizarea eficace a
diferitelor căi de transmitere a mesajelor purtătoare de informaţii,
 cunoaşterea procesului rezolvării de probleme şi a dinamicii luării
deciziei şi utilizarea acestor abilităţi în folosul clientului,
 cunoaşterea mecanismelor vieţii afective, cognitive, volitive sau ale
vieţii profesionale ale clienţilor pentru a-i sprijini în procesul dezvoltării
carierei acestora.
Proces:
Se desemnează prin proces – în acest caz – totalitatea serviciilor de consiliere
oferite continuu clientului în diferite etape ale vieţii acestuia.
Pentru clienţi, procesul de sprijinire prin consiliere înseamnă că:
 există unii beneficiari care au nevoie de ajutor (consiliere, orientare,
empatie) pentru a deveni autonomi,
 unii clienţi simt nevoia unei consilieri pentru a face alegeri mai bune în
ceea ce-i priveşte, cu luarea în considerare a mai multor alternative,
despre care vor să aibă un aviz specializat,
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 alte persoane nu pot discerne din informaţiile pe care le au , care sunt
cele relevante, utile, de încredere, actuale,
 unii clienţi resimt nevoia de a fi sprijiniţi pe parcursul dezvoltării
planului lor cu privire la carieră, prin încurajare, întărirea imaginii de
sine, adoptarea unei atitudini active faţă de viitorul personal,
 anumite persoane au nevoie să înveţe şi să exerseze procesarea
informaţiilor şi luarea deciziilor prin punerea în acţiune a comunicării,
analizei, sintezei etc. şi acordând priorităţi personale diferitelor
alternative posibile şi trecând la acţiune, în conformitate cu o strategie
ce ţine cont de obiective, resurse şi costuri.
Ieşiri:
Sunt incluse în această etapă evaluarea şi urmărirea rezultatelor consilierii cu
luarea în calcul a relaţiei client – consilier şi a mediului în care aceştia
interacţionează.
Evaluarea are în vedere evidenţierea efectelor schimbărilor intervenite ca
rezultat al procesului de consiliere a clientului. Aceste rezultate au importanţă
atât asupra pentru consilier (pentru ameliorarea activităţii sale profesionale),
cât şi pentru client (pentru a vedea cât a beneficiat acesta de pe urma
consilierii). Urmărirea efectelor procesului de consiliere este strâns legată de
evaluare şi evident, în principal, oferă informaţii cu privire la trăinicia în timp şi
acţiune reală în viaţa socio-profesională a serviciilor de informare, consiliere şi
orientare acordate clienţilor. Aceste rezultate sunt importante şi ca elemente
de evaluare a eficienţei externe a instituţiilor şi practicienilor din domeniul
consilierii carierei.
În diferite contexte sau etape ale vieţii, cu aceleaşi obiective sau cu altele,
clientul poate reintra în dinamica acestui model ciclic de informare, consiliere şi
orientare, dând, de fiecare dată un alt curs, procesualitate internă sau finalitate.
Acelaşi lucru se întâmplă (sau ar trebui să se întâmple) şi în cazul „întâlnirii”
unui client cu un web site „specializat” în consilierea carierei.
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Evaluarea sistemelor de consilierea carierei care utilizează TIC
De regulă, sistemele de consilierea carierei care se servesc de facilităţile TIC
ce pot fi accesate prin Internet nu au conţinuturi şi finalităţi validate din punct de
vedere ştiinţific.
Din acest motiv, procesul validării acestor resurse electronice de consilierea
carierei trebuie să aibă în vedere:
 un model teoretic de consilierea carierei acceptat de comunitatea
profesioniştilor din acest domeniu (consilieri practicieni în domeniul
educaţiei şi muncii),
 cercetări asupra categoriilor de nevoi dinamice ale clienţilor în acest
domeniu,
 categorii tipice de informaţii necesare pentru a răspunde acestor
cerinţe (despre sistemele de educaţie şi formare, piaţa muncii, cadrul
legal

al

educaţiei

şi

muncii,

al

integrării

socio-profesionale,

managementul personal şi planificarea carierei etc.),
 instrumente

de

(auto)evaluare

a

aptitudinilor

şi

intereselor

profesionale validate deja pe populaţia ţintă vizată,
 mecanisme validate de practică a asocierii structurilor tipice de
personalitate, din sfera intereselor şi dotărilor aptitudinale cu anumite
profesii, meserii, ocupaţii,
 o interfaţă prietenoasă a web site-urilor şi accesare facilă a
categoriilor de date necesare utilizatorilor.
Demersul evaluativ al acestor sisteme de e-consiliere comportă, minimal,
chestionarea de loturi sau eşantioane reprezentative din populaţia ţintă utilizatoare a
acestor resurse, asupra satisfacţiei, impactului, completitudinii, actualităţii, finalităţii
practice, interfeţei prietenoase a web site-urilor, accesibilităţii etc.
Un proces similar de evaluare trebuie avut în vedere cu luarea în considerare
a opiniilor experţilor din acest domeniu asupra web site-urilor centrate pe
problematica consilierii carierei (elaborate de instituţiile publice sau private, cu acces
liber sau plătit).
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Cel mai adesea, web site-urile oferite utilizatorilor de diferiţi proiectanţi de softuri nu au trecut printr-un proces de validare, iar întreaga construcţie a sistemului de
e-consiliere se sprijină pe buna intenţie a acestora şi experienţa lor particulară în
acest domeniu.
Situaţia este favorizată şi datorită concurenţei relativ reduse în această arie,
unui cadru legislativ extrem de permisiv şi care lasă loc improvizaţiei şi amatorismului
într-un domeniu de înaltă responsabilitate socială în gestionarea raţională a
resurselor umane.
Riscul pentru beneficiari constă în:
 construirea unei imagini de sine nerealiste, luarea de decizii eronate
cu privire la dezvoltarea carierei pe baza unor informaţii nerelevante şi
neactuale,
 erodarea încrederii tuturor categorii de populaţii ţintă în valoarea reală
a resurselor TIC în consilierea carierei.
Sistemele de resurse pentru e-consiliere care trebuie evaluate, cu prioritate,
sunt cele care conţin:
 programe de autoexplorare personală,
 programe de sprijin pentru managementul dezvoltării carierei
personale,


programe de punere în relaţie a profilului personal (aptitudini –
interese, trăsături de personalitate) cu anumite categorii de profesii
dezirabile.
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CADRUL CONCEPTUAL AL CONSILIERII CARIEREI PRIN TIC
Angela MUSCĂ
Consilierea carierei asistată de calculator - cadrul conceptual
Comisia Internaţională pentru Educaţie în secolul XXI (Delors, 2000) propune
organizarea unor dezbateri pe tema accesului la cunoaştere în lumea viitorului, în
condiţiile progresului înregistrat în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicării.
Dintre recomandările Comisiei în acest domeniu, se disting:
 diversificarea şi perfecţionarea învăţământului la distanţă, prin
folosirea tehnologiilor moderne,
 folosirea pe scară largă a acestor tehnologii în educaţia adulţilor şi, în
special, în instruirea profesorilor pe parcursul activităţii,
 accelerarea procesului de dezvoltare a infrastructurilor în domeniu în
ţările în curs de dezvoltare, precum şi răspândirea noilor tehnologii la
nivelul întregii societăţi,
 lansarea unor programe de popularizare a tehnologiei moderne, sub
patronajul UNESCO.
Tehnologiile informatice şi de comunicare sunt utilizate pe scară largă în
prestarea unor servicii de informare şi consiliere a carierei, cu o gamă largă de
aplicaţii. Tehnologiile determină transformarea serviciilor de consiliere şi orientare,
având rolul de instrument, de alternativă şi de agent al schimbării.
Investiţiile în tehnologii informatice şi de comunicare pot ameliora eficienţa
serviciilor de consiliere a carierei, preluând partea repetitivă a activităţii consilierului,
precum difuzarea informaţiilor sau administrarea unor probe de evaluare.
Programele de consilierea carierei asistată de calculator pot fi privite ca o alternativă
la serviciile care necesită contact personal sau ca un mijloc de a ameliora calitatea
acestor servicii.
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Tehnologia informaţiei şi comunicării vizează în activităţile de orientare şi
consiliere următoarele dimensiuni principale:
 observarea, analiza fluxurilor şcolare şi urmărirea individualizată a
elevilor,
 documentarea şi punerea informaţiei la dispoziţia clienţilor,
 acordarea sprijinului personalizat pentru cunoaşterea de sine, pentru
luarea deciziei, prin utilizarea unor programe cu caracter psihologic
individualizat.
Instrumentele din domeniul orientării şi consilierii utilizează informatica în
modalităţi diferite:
 în mod complet, pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor, pentru
interpretarea

rezultatelor

obţinute

şi

realizarea

unor

rapoarte

personalizate,
 parţial, doar pentru colectarea sau prelucrarea informaţiilor, apoi
acestea sunt interpretate de către consilier.
În evoluţia aplicaţiilor TIC în consilierea carierei se disting următoarele faze
(Watts, 2001):
 informaţia centralizată (de la mijlocul anilor 60 până la sfârşitul anilor
70), când au fost elaborate numeroase sisteme de orientare asistată
de calculator, care au arătat potenţialul acestor tehnologii,
 micro-ordinatorul (de la începutul anilor 80 până la mijlocul anilor 90 )
a făcut ca utilizarea interactivă să devină mai economică şi a facilitat
crearea şi difuzarea programelor simplificate; astfel, a crescut numărul
sistemelor de orientare asistată de calculator şi a utilizatorilor,
 utilizarea Internet-ului (la sfârşitul anilor 90) a permis crearea unor
site-uri accesibile pentru utilizatori şi care facilitează interconexiunile,
 etapa numerică, în care calculatorul, televizorul, telefonul fuzionează
într-un ansamblu numeric integrat.
Analiza acestor faze în evoluţia aplicaţiilor TIC, evidenţiază o serie de
tendinţe:
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 accesibilitatea crescândă a serviciilor de consiliere şi orientare, care
au devenit disponibile în centrele de consiliere, dar şi în alte locuri: la
domiciliu, la locul de muncă etc.,
 interactivitatea sistemelor, nu numai în cazul utilizatorilor, dar şi între
aceştia şi diferite tipuri de media,
 originea diversificată a dispozitivelor de informare, care a determinat o
dezvoltare importantă a activităţilor din sectorul privat în acest
domeniu, cu consecinţe asupra politicilor publice.
În prezent se constată o continuă dezvoltare şi creştere a profesionalismului
programelor de consiliere şi orientarea carierei asistate de tehnologiile informatice.
Reţelele sunt din ce în ce mai extinse şi pot fi îmbogăţite permanent cu date şi
informaţii actualizate. În activitatea consilierului, programele computerizate sunt, fie
instrumente auxiliare de evaluare şi informare, fie programe destinate utilizării
individuale. În legătură cu rata utilizării programelor există opinii diferite cu privire la
avantajele acestora: unele persoane apreciază „neutralitatea” acestora, altele
preferă discuţia cu consilierul, mai ales în cazul problemelor personale.

Delimitări conceptuale
Noile tehnologii sunt sisteme şi instrumente moderne, de un înalt nivel al
dezvoltării tehnice, care pot fi utilizate în alte domenii, cu scopul creşterii eficienţei
acestora.
Informatica este ştiinţa care se ocupă cu studiul prelucrării informaţiilor cu
ajutorul sistemelor automate de calcul. Prin aceasta se înţelege colectarea, stocarea
(memorarea), organizarea, regăsirea, distribuirea, transmiterea, tratarea informaţiilor,
cât şi studiul metodelor, mijloacelor, procedeelor şi sistemelor pentru realizarea
prelucrării informaţiilor în vederea luării unor decizii. Informatica se ocupă şi de
instrumentul cu care îşi realizează obiectivele, funcţiile, sistemul automat de calcul,
care poate fi un calculator sau un ansamblu de echipamente şi mijloace tehnice.
Informatizarea este procesul de introducere a calculatorului şi informaticii în
diferite domenii de activitate.
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Informatizarea învăţământului (Noveanu, 1993) este procesul de utilizare a
noilor tehnologii informatice în gama largă de activităţi specifice din sistemul de
învăţământ.

Informatizarea

învăţământului

reprezintă,

totodată,

o

strategie

pedagogică, adoptată la nivel de politică a educaţiei în condiţiile modelului cultural al
societăţii postindustriale, informatizate.
În cazul serviciilor de consilierea carierei, informatizarea constituie un
proces de asimilare şi valorificare a noilor tehnologii informatice în activităţile
proiectate şi realizate în acest domeniu.
Prin software se înţelege un ansamblu de programe, procedee, reguli şi
documentaţia care le este asociată, referitoare la exploatarea computerului şi la
sarcinile care trebuie urmărite.
Hardware desemnează totalitatea componentelor unui calculator: unitate
centrală, monitor, periferice.
Sistemul de operare este o interfaţă de comunicare între diferitele aplicaţii
sau programe şi utilizator.
Limbajele de programare permit crearea de programe care să răspundă
unor probleme concrete ale utilizatorilor şi sunt specializate pe diferite tipuri de
sarcini.
Software pedagogic este un program informatizat, proiectat special pentru
rezolvarea unor sarcini sau probleme educaţionale prin valorificarea tehnologiilor
proprii instruirii asistate de calculator (IAC), care asigură: memorarea datelor,
organizarea datelor în fişiere, gestionarea fişierelor, simularea, realizarea şi
evaluarea formativă a învăţării, reglarea / autoreglarea activităţii de învăţare.
Consilierea on line permite comunicarea imediată între persoane aflate la
mare depărtare în spaţiu prin utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare.
Este folosită pentru iniţierea sau completarea unei consilieri de tip „faţă în faţă”.
Internet-ul este „o cale de transmitere a datelor la nivel mondial, un
mecanism de răspândire a informaţiilor şi un mediu de interacţiune între oameni si
calculatoarele lor, făcând abstracţie de poziţia geografică." (Definiţia ICI, Institutul
Naţional de Cercetare - Dezvoltare în informatică). Internet-ul este, în acelaşi timp, şi
o reţea internaţionalã de reţele de calculatoare care cunoaşte o amploare deosebitã
datoritã unor standarde care permit ca informaţia sã poată circula între calculatoarele
conectate în reţea într-un timp foarte scurt. Internet-ul acoperă toatã lumea, are
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posibilitatea de extindere permanentã, nelimitatã şi prezintă un potenţial extraordinar
pentru tot ceea ce ţine de comunicare umana, informare, documentare şi alte
activităţi din orice domeniu academic, economic, politic etc.
Funcţiile Internet-ului vizează următoarele aspecte:


comunicarea între două sau mai multe persoane / web site-uri,



informarea, accesul la baze de date şi calculatoare aflate la distanţă,



publicarea unor materiale proprii pentru o mare varietate de
beneficiari.

Sampson (2002) în articolul Quality and Ethics in Internet-Based Guidance
face sugestii pentru iniţiatorii de proiecte, practicieni, utilizatori, cercetători, evaluatori
în vederea ameliorării felului în care se desfăşoară orientarea şi consilierea cu
ajutorul Internet-ului, prin raportarea la o perspectivă care insistă asupra menţinerii
calităţii şi eticii în acest domeniu. Realizatorii de programe sunt responsabili, în mod
special, cu menţinerea calităţii aplicaţiilor realizate, iar practicienii cu respectarea
eticii şi standardelor de calitate în cadrul serviciilor furnizate.
În această ordine de idei, consilierii au rolul:
 de a recomanda cele mai potrivite aplicaţii în orientarea şi consilierea
cu ajutorul Internet-ului, în funcţie de nevoile utilizatorilor,
 de a furniza consiliere pentru acele persoane care au nevoie de sprijin
în utilizarea aplicaţiilor cu ajutorul Internet-ului,
 de a crea web site-uri metodologice şi organizatorice, în sprijinul
practicienilor; acestea având rolul de a realiza un dialog interactiv, în
cadrul căruia utilizatorii îşi identifică nevoile dintre mai multe opţiuni,
apoi sunt furnizate resurse în sprijinul nevoilor identificate,
 de a implementa în cadrul organizaţiilor, instituţiilor aplicaţiile în
orientarea şi consilierea cu ajutorul Internet-ului.
Sampson (1996) distinge următorii paşi în implementarea aplicaţiilor ICT (spre
exemplu, site-urile de orientare cu ajutorul Internet-ului): evaluarea, selecţia,
integrarea programului (software), formarea personalului, testarea, funcţionarea şi
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evaluarea programului. Autorul menţionat, clasifică aplicaţiile în consilierea cu
ajutorul Internet-ului în:
 aplicaţii individuale (stand alone), care se referă la o singură activitate:
evaluare, informare, pregătire rezumate, CV etc.,
 aplicaţii integrate, care combină mai multe funcţii ale orientării (spre
exemplu, sistemele de furnizare a informaţiilor despre carieră).

Instrumente şi modele de consilierea carierei asistată de calculator
Domeniul consilierii carierei se confruntă astăzi cu numeroase provocări, iar
pentru a ţine pasul cu schimbările şi nevoile impuse de apariţia societăţii
postindustriale teoreticienii şi practicienii trebuie să regândească paradigmele şi
conceptele, să elaboreze abordări, teorii şi tehnici noi. Tractenberg (2002) descrie o
serie de direcţii şi tendinţe noi în domeniul consilierii carierei, în perspectiva societăţii
postindustriale. Una dintre acestea, este nevoia de a ţine pasul cu noile tehnologii.
Tehnologiile oferă consilierilor instrumente noi pentru intervenţiile din acest domeniu,
precum:
 sistemele de consiliere a carierei asistată de computer,
 software multimedia,
 jocuri de simulare,
 casete video despre ocupaţii,
 o varietate de servicii pentru carieră şi pentru găsirea unei slujbe,
disponibile pe Internet, cum ar fi: baze de date cu locuri de muncă,
servicii oferite de consilierii carierei sau informaţii despre ocupaţii, ca
instrumente necesare pentru luarea deciziilor în carieră şi găsirea unui
loc de muncă.
Cea mai mare parte a sistemelor de consilierea carierei asistate de calculator
au fost concepute pentru a putea fi utilizate în mod autonom, fără sprijinul
consilierului. Tocmai de aceea, se impune integrarea acestor sisteme în cadrul
serviciilor mai largi de orientare, pe baza unor modele:
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 modelul în cadrul căruia utilizatorul necesită sprijin înainte şi după
utilizarea sistemului,
 modelul integrat, când sistemul este utilizat în cadrul unei alte
intervenţii de orientare, consiliere (curs, şedinţă de consiliere),
permiţând consilierului şi persoanei consiliate să-l utilizeze împreună,
 modelul progresiv, când utilizarea sistemului este precedată sau
urmată de alte tipuri de intervenţii (convorbirea, consilierea de grup).
Dintre rolurile tehnologiei informaţiei şi reţelelor de comunicare în cadrul
organizaţiilor (Gheorghe, 2002), menţionăm:
 permit stocarea unei cantităţi uriaşe de informaţii în volume extrem de
mici (suportul magnetic înlocuind suportul pe hârtie),
 procesează informaţiile la niveluri mari de complexitate, le transmit în
timp real altor persoane, echipe, organizaţii şi pot primi răspuns
aproape instantaneu,
 sprijină căutarea informaţiilor în baze de date multiple,
 realizează analize şi previziuni, cu un grad mare de fidelitate, asupra
unor fenomene naturale, psihosociale, organizaţionale sau economicfinanciare,
 promovează valori, cum ar fi: precizia, miniaturizarea, varietatea
informaţiilor, viteza, comunicarea.

Clasificarea programelor de consilierea carierei asistată de calculator
Programele care utilizează tehnologiile informatice şi de comunicare în
consiliere şi orientare pot fi clasificate pe baza unor criterii de tipul: scopul urmărit,
structura şi conţinutul informaţiilor stocate, procedura de utilizare (autonomă sau
asistată de consilier), modelul teoretic care fundamentează aplicaţia, suportul tehnic
utilizat, raţionalitatea şi profesionalismul, populaţia ţintă vizată (Jigău, 2001).
Jigău (2001, apud Offer, 1992, 1998) identifică următoarele tipuri de programe
informatice, utilizate în consiliere şi orientare:
 jocuri şi simulări : sunt programe cu rol educativ sau de formare,
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 programe de „punere în corespondenţă”, care au rolul de a selecta
dintr-o listă slujba potrivită în funcţie de caracteristicile individului,
 profile personale obţinute prin autoevaluare (se realizează un profil
psihologic cu ajutorul unor chestionare),
 programe de căutare a informaţiilor, care permit regăsirea acestora cu
ajutorul unor criterii sau programe de furnizare a informaţiilor,
 programe de informare cu privire la instituţiile de educaţie şi formare,
 programe de sprijinire a luării deciziilor, analizează factorii de care se
ţine cont în luarea unei decizii, propun soluţii şi căi de urmat,
 programe de sprijin în elaborarea unui CV, redactarea unei scrisori de
prezentare sau completarea unor formulare,
 programe pentru dezvoltarea aptitudinilor de căutare a unei slujbe,
 aplicaţii cross-curriculare,
 teste psihometrice pentru măsurarea unor aptitudini, trăsături, etc.,
 sisteme multimedia: programe complexe care includ mai multe tipuri
de date (sunet, imagini, texte), realizate în sprijinul dezvoltării/alegerii
carierei.
Conger (1993) oferă o viziune de ansamblu şi exemplifică felul în care
tehnologiile informatice pot fi utilizate în practica consilierii şi orientării. Prin
raportarea la diferite domenii, se diferenţiază:
 consilierea personală,
 consilierea carierei,
 îndrumarea academică,
 testarea / evaluarea,
 gestiunea documentelor,
 formarea consilierilor.
Programele informatizate de consiliere personală au rolul de a sprijini
indivizii sau grupurile să rezolve dificultăţi referitoare la: consumul de droguri, valori,
personalitate,

managementul

timpului,

comunicare interpersonală etc.
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controlul

stresului,

luarea

deciziilor,

În cazul consilierii carierei programele includ aspecte referitoare la
conceptele utilizate în domeniul dezvoltării carierei, furnizează informaţii despre
ocupaţii, asistă autoevaluarea, descriu abilităţile necesare pentru a găsi o slujbă sau
pentru a te prezenta la un interviu etc.
Programele de îndrumare academică facilitează selectarea ofertelor de studii
şi a instituţiilor, pregătirea pentru testare, managementul timpului, educaţia continuă
şi alegerea unei profesii.
Programele de testare / evaluare permit administrarea, codarea şi
interpretarea

performanţelor,

aptitudinilor,

intereselor,

testarea

personalităţii,

diagnosticarea educativă, psihologică şi pregătirea pentru testare.
În gestiunea informaţiilor şi documentelor utilizate în activitatea de
consiliere şi orientare se folosesc programe de editare a textelor, de elaborare şi
gestiune a bazelor de date.
În ceea ce priveşte formarea consilierilor, programele se axează pe
dezvoltarea abilităţilor necesare unui consilier, fiind exemplificate interviurile clinice şi
jocurile de rol.
Tehnologiile informatice şi de comunicare determină creşterea eficienţei
serviciilor de consiliere şi orientare, prin acordarea sprijinului la desfăşurarea
următoarelor activităţi: autoevaluare, diagnostic; furnizarea unor informaţii despre
educaţie, formare, locuri de muncă; realizarea unor fişe electronice pentru evidenţa
clienţilor; sprijinirea luării deciziilor şi în planificarea dezvoltării carierei; formarea
practicienilor în domeniul consilierii carierei.
Watts (1994) realizează o sinteză a programelor de orientare şi consiliere
a carierei asistată de calculator, existente în ţările din Comunitatea Europeană.
Criteriul utilizat se referă la scopul urmărit: cunoaşterea de sine, cunoaşterea
oportunităţilor, învăţarea luării deciziilor, pregătirea pentru tranziţie.
Conform criteriului referitor la cunoaşterea de sine, se disting următoarele
tipuri de programe:
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 profilele de autoevaluare, care includ un chestionar de interese
profesionale, ce permite definirea unui profil corespunzător unei familii
de ocupaţii;
 testele psihometrice, care constituie versiuni informatizate ale
testelor creion-hârtie şi măsoară capacităţi intelectuale, aptitudini,
caracteristici de personalitate.
Pe baza criteriului privind cunoaşterea oportunităţilor, există programe
precum:
 sistemele de cercetare documentară, care sunt baze de date, ce
includ informaţii despre posibilităţile de studii şi formare, despre slujbe
şi angajatori; acestea utilizează „motoare” de căutare sau cuvinte
cheie, care permit utilizatorilor să găsească informaţiile necesare,
 jocuri şi simulări ale activităţii profesionale, ce permit utilizatorilor să
realizeze experimente exploratorii în sfere profesionale determinate.
 pe baza ambelor criterii menţionate, se disting şi sistemele de
„punere în corespondenţă”, ce permit realizarea unor corelaţii între
profilurile individuale şi slujbele existente cu scopul obţinerii unei liste
cu posibilităţile de angajare.
Învăţarea luării deciziilor se referă la programele de sprijinire a utilizatorilor
în luarea deciziilor prin analiza factorilor care intervin în aceste situaţii.
Pregătirea pentru tranziţie evidenţiază:
 programele de formare pentru căutarea unei slujbe care se referă
la pregătirea pentru a participa la un interviu sau pentru a redacta o
scrisoare de intenţie,
 programele specializate, care sprijină elaborarea unui CV sau
completarea formularelor de căutare a unei slujbe.
În Franţa, în cadrul Centrelor de Informare şi Orientare au fost create
numeroase instrumente informatizate, care sprijină activitatea de orientare şi
consiliere, precum:

32

 programe documentare şi baze de date, care conţin în principal
informaţii despre formare şi profesii,
 programe de punere în corespondenţă / sisteme analogice, bazate pe
descrierea caracteristicilor personale şi a caracteristicilor ocupaţiei în
termeni asemănători, care să permită corelaţia între aceştia,
 programe de educaţie a alegerii şi de sprijin în luarea deciziei, care
pun accentul pe utilizarea metodelor de luare a deciziilor,
 sisteme mari care integrează primele trei tipuri de programe şi care
vizează întreg procesul de orientare, facilitează cunoaşterea de sine,
a profesiilor şi a mediului socio-economic.
Ecoutin şi Quesnel (1996) a realizat o sinteză a informaţiilor multimedia
utilizate în activitatea de orientare şi consiliere, insistând în mod special asupra
programelor, casetelor video şi jocurilor.
Dintre programele menţionate, se diferenţiază:
 programele de analiză a personalităţii, care vizează studiul intereselor,
comportamentelor,

atitudinilor,

capacităţilor

de

comunicare

şi

organizare,
 programele pentru luarea deciziilor, care realizează corelaţii între
caracteristicile unei persoane şi cele ale unor profesii,
 programele de dezvoltare a capacităţii de inserţie, care urmăresc
dezvoltarea unor capacităţi metodologice necesare în activitatea de
orientare,
 programele de informare asupra meseriilor.
Casetele video includ conţinuturi referitoare la tehnicile de recrutare, evaluare
profesională şi interviu, bilanţul competenţelor, tehnicile de căutare a unei slujbe.
Jocurile (jeux plateaux) abordează teme, cum ar fi: tehnicile de inserţie,
profesiile şi mediul socio-economic, proiectul profesional.
Tehnologiile informatice şi de comunicare sunt instrumente de sprijin şi de
ameliorare a calităţii serviciilor de consiliere şi orientare; astfel, practicienii realizează
mai puţine sarcini repetitive (de tipul administrarea probelor de evaluare sau
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difuzarea informaţiilor) şi se focalizează asupra aspectelor procesului de consiliere,
care le evidenţiază calităţile specific umane.
Ca principale avantaje ale utilizării programelor de orientare asistate de
calculator se diferenţiază:
 flexibilitatea modului de prezentare a informaţiilor, selectarea rapidă a
acestora cu ajutorul criteriilor multiple, cuvintelor cheie,
 personalizarea timpului de acces la informaţii şi sporirea gradului de
autonomie a beneficiarilor faţă de consilieri,
 creşterea posibilităţilor de stocare, regăsire, manipulare şi corelare a
informaţiilor despre persoane, ocupaţii, instituţii pentru a răspunde
nevoilor unui public numeros,
 ameliorarea raportului număr de clienţi/consilier şi scăderea costurilor
sociale ale consilierii şi orientării.
Dintre dezavantaje, menţionăm:
 sensibilitatea redusă a programelor de consiliere la diferenţele
individuale ale clienţilor,
 dificultatea utilizării acestor programe în instituţiile care nu au resurse
pentru achiziţionarea echipamentelor informatice,
 depersonalizarea actului consilierii prin „mecanizarea comunicării”,
 apariţia erorilor de programare sau a căderilor de tensiune,
 receptarea pasivă a informaţiilor de către clienţi,
 dezinformarea, în cazul apariţiei unor erori prin omisiune,
 apariţia riscului de a face interpretări false sau de a nu relativiza
informaţia, în condiţiile în care nu se realizează şi o discuţie cu
consilierul.
Tendinţa actuală este de a realiza programe complexe, care să parcurgă toate
etapele, de la autoevaluare, informare despre cursurile de formare existente, piaţa
muncii, luarea deciziei, până la identificarea locului de muncă vacant şi angajare
(Jigău, 2001). Se recunoaşte necesitatea utilizării tehnologiilor informatice în
consiliere şi orientare, în mod special pentru efectuarea de calcule statistice,
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corelaţii, probabilităţi sau stocarea informaţiilor despre clienţi, instituţii educative sau
întreprinderi.

Alte tipuri de programe
Programele de testare psihologică cu ajutorul calculatorului sunt eficiente în
condiţiile în care psihologul selectează şi interpretează testele semnificative pentru
luarea unor decizii realiste cu privire la carieră.
Ca avantaje ale utilizării computerului în testarea psihologică se disting
următoarele (Mitrofan, 2001):
 scurtarea timpului de aplicare, incluzând toate etapele şi, mai ales,
operativitatea interpretării rezultatelor,
 prelucrarea, afişarea şi tipărirea rezultatelor, timpul câştigat în acest
fel poate fi destinat convorbirii individuale dintre consilier şi consiliat,
 posibilitatea de a comunica interactiv cu computerul şi de a efectua
comparaţii rapide, de a nuanţa rezultatele şi de a analiza interacţiunea
datelor,
 reducerea costurilor (costul unui computer pe care pot fi stocate un
număr nelimitat de probe psihologice este mai mic decât cel al
probelor psihologice de tip clasic),
 adaptarea itemilor testului în funcţie de răspunsul subiectului (de
exemplu, computerul este programat să nu prezinte un item cu grad
crescut de dificultate, dacă subiectul nu a răspuns corect la doi itemi
succesivi cu un nivel de dificultate inferior sau să termine testarea în
condiţiile în care subiectul nu răspunde corect la 5 itemi consecutivi de
un anumit nivel de dificultate),
 abordarea cu ajutorul computerului a unor abilităţi care nu au figurat în
obiectivele testelor tradiţionale,
 redactarea raportului psihologic, care formulează predicţii despre
subiect,
 alegerea tipului de consiliere, psihoterapie, a programului de instruire
potrivit pentru fiecare subiect,
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 construirea propriu zisă a testelor psihologice.
Programele care utilizează preponderent imaginea se referă, în mod
special, la meserii şi realizează simularea unor situaţii concrete, ilustrează
chestiunile tehnice şi le fac mai uşor de înţeles. Ca limite ale acestor programe, pot
apărea: manipularea clientului, prin idealizarea anumitor meserii sau prin insistarea
pe aspectele pozitive şi neglijarea celor negative în prezentarea acestora; existenţa
băncilor de imagini incomplete, deoarece nu pot fi incluse toate ocupaţiile.
Programele interactive în consilierea şi orientarea asistată de calculator
vizează integrarea activităţii individului în procesul de informare, orientare şi
consiliere asistată de calculator. Sunt folosite în cadrul jocurilor, aplicaţiilor hypertext,
imagine sau multimedia.
În aplicaţiile multimedia eficienţa presupune: utilizarea unor mijloace adecvate
conţinuturilor de prezentat, orientarea utilizatorilor într-o manieră potrivită, sugestivă
şi integrarea acestora în sistemul de informaţii deja existent

Categorii de informaţii şi beneficiari
Pe baza analizei de conţinut, informaţiile furnizate prin intermediul
programelor de consilierea carierei prin TIC vizează următoarele aspecte:
 studii, instituţii filiere, profile, specializări, programe, facilităţi oferite
etc.,
 formare, monografii, adrese ale instituţiilor de formare, tipuri de cursuri
oferite,
 meserii, ocupaţii, locuri de muncă: monografii profesionale, descrierea
analitică a meseriilor, profile ocupaţionale, cerinţe şi condiţii de lucru,
 tehnici de căutare a unei slujbe, de recrutare, de (re)inserţie etc.,
În cazul utilizării formei drept criteriu se disting următoarele tipuri:
 informaţii sub formă de text scris,
 informaţii sub formă de imagini,
 informaţii sub forma unor programe didactice,
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 informaţii sub formă de jocuri.
Tendinţa actuală este de a grupa diferite tipuri de produse în aplicaţii
multimedia mai mult sau mai puţin integrate.
În ceea ce priveşte utilizatorii programelor de orientare şi consiliere cu ajutorul
calculatorului, Sampson (1999) distinge următoarele niveluri ale serviciilor:
 în cazul persoanelor care sunt foarte bine pregătite pentru a lua o
decizie, există servicii de căutare autonomă, şi anume, săli de
documentare profesională şi web site-uri pe Internet concepute cu
scopul de a sprijini alegerea, localizarea şi utilizarea diferitelor
mijloace cu sau fără ajutorul personalului specializat,
 persoanele care sunt la un nivel intermediar de pregătire se pot
adresa unor servicii de sprijin punctual; în acest caz, beneficiază de
sprijinul specialiştilor în folosirea tehnologiilor informatice şi pot fi
implicate în cadrul unor activităţi de grup,
 persoanele care sunt insuficient pregătite pentru luarea deciziei vor fi
orientate către serviciile de consiliere individuală sau de grup.
Tehnologiile informatice şi de comunicare au un rol deosebit de important în
sprijinirea persoanelor care locuiesc în zone izolate sau care prezintă anumite
handicapuri, care nu au posibilitatea să ajungă în centrele de consiliere. Tehnologiile
pot elimina constrângerile referitoare la timp şi spaţiu.
Tradiţional, serviciile de orientare şi consiliere a carierei utilizau tehnici cum ar
fi, convorbirea sau interviul. În ultimele decenii, este utilizat un model profesional
deschis, care presupune diversificarea tipurilor de intervenţie, precum grupurile de
lucru, programele de învăţare, mijloacele informatizate, iar individul reprezintă un
agent activ în procesul de consiliere a carierei (Watts, 2001).
Principalele categorii de beneficiari ai serviciilor de consiliere a carierei
asistată de calculator sunt:
 elevii din învăţământul gimnazial, liceal, în vederea informării acestora
şi pregătirii pentru luarea unor decizii realiste;
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 elevii în ani terminali (clasele a VIII-a, a XII-a), care se află în situaţia
de a alege dintre diferite instituţii, filiere, specializări, profiluri,
 elevii din învăţământul profesional,
 studenţii din învăţământul de stat şi particular,
 tinerii care au abandonat studiile şi sunt în căutarea unei slujbe sau a
unor cursuri de calificare profesională,
 adulţii care caută un loc de muncă, cursuri de formare sau care
doresc să iniţieze o afacere.
Consilierea şi orientarea se vor desfăşura individual (în cabinetul de
consiliere) sau în grup (în cadrul lecţiilor sau activităţilor desfăşurate în săli de clasă,
puncte de informare, centre de prezentare a bursei locurilor în licee sau universităţi,
târguri ale locurilor de muncă).
În cazul elevilor din învăţământul gimnazial, sunt foarte importante activităţile
de informare şi orientare pe termen mediu şi lung, precum: sensibilizarea în legătură
cu profesiile prin folosirea unor jocuri, informarea în ceea ce priveşte sectoarele şi
domeniile profesionale, condiţiile / cerinţele de lucru etc.
Pentru elevii din licee se recomandă a se desfăşura activităţi care vizează
cunoaşterea de sine prin utilizarea unor chestionare de interese, teste de
personalitate. Se va pune accentul pe dezvoltarea reprezentărilor profesionale,
oferirea unor informaţii punctuale (adrese ale instituţiilor de învăţământ, condiţii de
admitere etc.).
Pentru elevii din învăţământul profesional se vor aborda în cadrul orelor de
orientare şi consiliere subiecte privitoare la piaţa forţei de muncă, inserţia
profesională, cursurile de (re)calificare.
Pentru elevii din anii terminali vor avea prioritate activităţile pe termen mediu şi
scurt, prin oferirea unor informaţii despre filiere de formare suplimentară, diplome,
locuri de muncă, adrese ale instituţiilor.
Studenţii vor fi informaţi cu privire la piaţa forţei de muncă, cerinţele,
contraindicaţiile unor locuri de muncă în vederea alegerii rutei profesionale şi
plasarea pe piaţa forţei de muncă.
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Pentru tineri şi adulţi vor fi oferite informaţii personalizate, pe termen scurt în
vederea realizării inserţiei profesionale, continuării studiilor, alegerii unor cursuri de
formare sau iniţierii unor afaceri.
Pe baza tipologiei personalităţii a lui Holland, Sampson (1999) consideră că
persoanele care preferă să cerceteze, care au abilitatea de a găsi şi rezolva
probleme într-o manieră independentă preferă utilizarea calculatorului pentru a
obţine informaţii, iar cele care identifică soluţii prin relaţionarea cu alte persoane, vor
alege să discute cu un consilier şi cu alte persoane în cadrul centrelor de informare,
orientare şi consiliere.
Evaluarea sistemelor informatice utilizate în consiliere şi orientare a arătat că
actul consilierii este mai eficient atunci când clientul beneficiază nu doar de utilizarea
programelor informatice, ci şi de şedinţe de consiliere individuală.
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TEHNOLOGIILE INFORMATICE ÎN ACTIVITATEA CONSILIERULUI
CARIEREI
Speranţa CÎRLEA
Introducere
Internet-ul şi reţelele de calculatoare au revoluţionat comunicarea, comerţul şi
toate domeniile vieţii sociale, culturale, profesionale. Relaţionarea dintre indivizi a
suferit modificări majore. Cu ajutorul unui calculator dotat cu modem accesul la
aceste servicii este nelimitat. Societatea informaţională şi tehnologiile avansate pe
care le promovează este una a calculatoarelor, o lumea virtuală a celor 3 W
(WWW), a Internet-ului şi adreselor electronice (e-mail). Toate acestea fac deja
parte din modul nostru obişnuit de a ne raporta la profesie, la ceilalţi, la societate în
ansamblu.
Ştiinţele socio-umane au resimţit şi ele influenţa exercitată de tehnologiile
informatice. Consilierea prin intermediul Internet-ului câştigă în ultimii ani teren faţă
de consilierea faţă în faţă. Se estimează că la ora actuală mii de consilieri utilizează
în mod curent Internet-ul pentru oferirea serviciilor (Bloom & Walz, 2000; Grohol,
1998). Cei mai mulţi profesionişti din acest domeniu utilizează acest mijloc pentru a
comunica (cu clienţi, colegi) sau pentru a face publicitate propriilor servicii. Numărul
celor care oferă efectiv servicii de consiliere prin intermediul Internet-ului pare a fi,
însă, destul de redus, fără a depăşi câteva sute.
Sunt utilizate mai multe denumiri pentru serviciile de consiliere oferite cu
ajutorul tehnologiilor informatice: e-consiliere, consiliere online, consiliere mediată cu
ajutorul computerului, servicii bazate pe utilizarea Internet-ului, cyber-consiliere.
Acest domeniu nou şi complex implică discuţii pe numeroase teme neacceptând
rezolvări simpliste. Spre exemplu, întrebările legate de cum şi dacă reţelele
informaţionale computerizate ne vor uşura viaţa sau ne vor „înlocui” pe piaţa forţei de
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muncă au creat controverse. Pe de o parte, se situează cei care deţin cunoştinţe de
utilizarea calculatoarelor şi promovează folosirea acestora. De cealaltă parte, sunt
cei cărora le este teamă de tehnologie şi de schimbările pe care le poate aduce.
Diferenţa de puncte de vedere asupra efectelor pe care tehnologiile şi societatea
informaţională le vor avea asupra carierelor / profesiilor şi, implicit, asupra consilierii
carierei au generat nevoia de cercetare în profunzime a acestui domeniu.
Ne aflăm în ceea ce se numeşte „a treia frontieră a revoluţiei tehnologice”
(Patterson, 1985; Hansen, 1993). A nega ceea ce deja există şi se întâmplă în
societatea noastră nu mai este posibil. Este foarte important însă să încadrăm
tehnologiile informaţionale într-un context care să permită o maximizare a beneficiilor
şi o minimizare a aspectelor negative pe care le-ar putea aduce. Cu atât mai util este
acest demers în cadrul consilierii carierei.
Încă din 1942, Rogers propunea introducerea aparaturii audio pentru
înregistrarea şedinţelor de consiliere şi terapie, în vederea analizei ulterioare şi
supervizării. Nouă la vremea aceea, tehnica a produs reacţii. În mod similar, au
existat controverse legate de introducerea tehnologiilor informatice în consilierea
carierei. După cum arată Noll and Graves, “tehnologiile şi modificarea acestora
afectează fiecare aspect al vieţii profesionale şi cotidiene, iar consilierea carierei nu
este o excepţie”. Recunoaştem influenţa pe care fax-ul, e-mail-ul, bazele de date
electronice, buletinele online (ca să amintim numai câteva elemente) o au asupra
calităţii serviciilor oferite. În momentul de faţă nu se mai pune problema influenţei din
partea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale asupra domeniului consilierii
carierei. Aceasta, după cum am remarcat, există şi este resimţită de către toţi
practicienii. Este necesară însă, o clarificare a impactului produs de utilizarea
calculatoarelor şi Internet în oferirea serviciilor de consilierea carierei.

Utilizarea calculatoarelor in consilierea carierei
Utilizarea calculatoarelor în consilierea carierei depinde, în mare măsură, de
scopul demersurilor de consiliere. De exemplu, unul dintre scopurile serviciilor de
consilierea carierei îl reprezintă însoţirea clientului pe parcursul procesului
decizional, astfel încât decizia finală să fie una adecvată intereselor, aspiraţiilor şi
posibilităţilor clientului, cât şi realităţilor pieţei muncii. În acest caz, va fi necesară
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oferirea de date relevante pentru informarea clientului. Calculatoarele au un rol
important în acest proces, prin informaţiile care pot fi stocate şi reutilizate rapid, ori
de câte ori este nevoie. În ultimii ani, a crescut gradul de acceptare a utilizării
calculatoarelor în acest scop, datorită aportului imens adus în uşurarea efortului
consilierului carierei de a disemina informaţiile către beneficiari. De asemenea,
bazele de date cu informaţii despre oportunităţile de studiu şi piaţa muncii sunt din
ce în ce mai utilizate. De obicei, acestea conţin şi o componentă de auto-evaluare,
element deosebit de avantajos datorită reducerii costurilor necesare evaluării
intereselor / abilităţilor.
Se consideră că în demersul de consiliere a carierei sunt importante nu numai
informaţiile, ci şi dezvoltarea abilităţilor de luare a unei decizii. De aceea,
calculatoarele pot rula programe de pregătire a clienţilor pentru luarea unei decizii
eficiente. Au existat numeroase controverse legate de acest subiect. Pe de o parte,
se consideră că interacţiunea şi feed-back-ul, elemente foarte importante în luarea
unei decizii, pot fi asigurate de calculatoare prin intermediul jocurilor de simulare. Pe
de altă parte, au existat păreri potrivit cărora interacţiunea cu un calculator este
minimă, clientul putând foarte uşor să ignore informaţiile pe care calculatorul le
oferă. Totodată, s-a pus întrebarea dacă un calculator poate ţine cont de
multitudinea factorilor care în mod real influenţează procesul decizional? Consilierul
carierei nu oferă informaţii pur şi simplu, ci şi motivează şi sprijină clientul.
Gati (1994) consideră că “multe elemente ale interacţiunii faţă în faţă nu pot fi
reproduse”. Într-adevăr, dacă se pune în discuţie o situaţie complexă (relaţiile
interumane, managementul stresului, abilităţile de negociere a conflictelor),
calculatoarele nu mai sunt la fel de performante în a analiza toate variabilele care
intervin şi a ghida individul pentru depăşirea unui obstacol.
În acelaşi context al discuţiilor se situează şi controversele cu privire la
testarea prin programe pe calculator a aptitudinilor şi intereselor. Scorurile rezultate
pot fi un indicator pentru individ, dar se recomandă discutarea rezultatelor în cadrul
şedinţelor faţă în faţă şi corelarea acestora cu alte date / informaţii despre client.
În concluzie, este recunoscută utilitatea calculatoarelor ca instrumente de
lucru în consilierea carierei. Se subliniază însă, faptul că acestea nu pot înlocui, în
totalitate, consilierea directă. TIC sunt foarte utile în direcţia informării (prin baze de
date), testării / evaluării, dar trebuie văzute ca instrumente complementare abordării
directe.
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Utilizarea Internet-ului în consilierea carierei
Numărul celor care utilizează Internet-ul s-a triplat în ultimii trei ani şi se
aşteaptă o continuă creştere a potenţialilor utilizatori. Internet-ul a devenit o
necesitate a vieţii cotidiene şi profesionale, indispensabil pentru lumea afacerilor.
Mangelsdorf (1998) spunea ”o putem numi revoluţie. Bine sau rău, 1994 a marcat
anul în care lumea virtuală, după un efort de ani de zile, a intrat în conştiinţa
populară”.
Internet-ul a fost definit ca o largă reţea care conectează calculatoarele din
întreaga lume. Multe din instrumentele consilierii carierei se găsesc pe Internet şi pot
fi utilizate direct de către client, prin accesarea unor adrese / pagini web. Cu ajutorul
acestora, pot fi investigate interesele, opţiunile privind cariera, pot fi obţinute
informaţii cu privire la dinamica forţei de muncă, şomaj, oportunităţile educaţionale şi
posturile vacante de pe piaţa muncii. Pe lângă multiplele beneficii care ţin, în
principal, de accesibilitatea informaţiilor, există şi anumite riscuri: informaţii prea
multe, nu toate de o bună calitate, timp şi efort pentru a găsi informaţiile relevante.
De asemenea, „dependenţa” de calculator reprezintă un risc, în condiţiile în care
studiile (Sleek, 1998) au arătat că utilizarea îndelungată a Internet-ului poate
contribui la instalarea unui sentiment de singurătate şi izolare. Tocmai de aceea,
relaţionarea cu un consilier este foarte importantă, iar Internet-ul văzut, cu
necesitate, ca instrument complementar consilierii faţă în faţă.
Pe lângă unele inconveniente, Internet-ul aduce însă, foarte multe beneficii
pentru consilierea carierei. Astfel, multe firme sunt interesate să angajeze personal
cu abilităţi de utilizare a calculatorului. Aproape că nu mai există meserie în care să
nu fie necesare abilităţi de operare pe computer. Dacă până acum acestea
constituiau apanajul absolvenţilor unei facultăţi de specialitate, astăzi constituie
deprinderi esenţiale pentru a face faţă solicitărilor multor profesii. Găsirea unei
meserii prin intermediul Internet-ului poate constitui un indicator al faptului că viitorul
angajat dispune de astfel de abilităţi.
O altă realitate o constituie faptul că multe posturi sunt afişate numai online,
ceea ce face ca şansele de găsire a unei slujbe pentru cei care utilizează Internet-ul
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să fie mai mari. De asemenea, clienţii pot completa formulare de solicitare a unei
slujbe direct pe Internet şi pot verifica informaţii despre firma la care doresc
angajarea, pentru a vedea dacă există o compatibilitate între stilul de lucru,
pregătirea profesională şi alte exigenţele personale ale solicitantului etc.
Astfel, putem concluziona că Internet-ul furnizează consilierilor carierei şi
beneficiarilor acestor servicii un mod interactiv de comunicare şi accesul la informaţii
actualizate. Pentru a putea pune aceste resurse la îndemâna clienţilor, consilierii
trebuie, la rândul lor, să cunoască modalităţile de utilizare a Internet-ului. Niles
(1997) consideră că utilizarea tehnologiilor se află pe poziţia 11 într-o listă cu
competenţele necesare consilierului carierei. Consilierul trebuie să fie însă, conştient
de faptul că Internet-ul reprezintă doar o resursă, un instrument pentru facilitarea
muncii sale, iar nu un înlocuitor al acesteia.

Resurse TIC pentru consilieri şi clienţi
Paginile web: oferire de informaţii, diseminare.
Trebuie ţinut cont de faptul că nu toate informaţiile necesare sunt disponibile
pe Internet. De asemenea, nu este garantat accesul gratuit la acestea. Multe pagini
web îşi modifică adresele, conţinutul, iar autorii, sursele şi credibilitatea acestora
sunt greu de verificat.
Adresele electronice (e-mailul) utilizate, în special, pentru: corespondenţa
client-consilier, desfăşurarea şedinţelor de consiliere, solicitare / oferire de informaţii,
follow-upI etc.
Video-conferinţele: permit comunicarea sincronă audio-video, în timp real.
Deşi utilizate relativ rar (Day & Schneider, 2000; Magaletta, Fagan, & Ax, 1998;
Rabasca, 2000), pot deveni alternative viabile pentru procesul consilierii carierei
atunci când problemele tehnice şi financiare vor fi rezolvate (Sussman, 1998). În
acest caz, s-a pus problema relaţionării consilier-client, cum şi dacă aceasta este
afectată de către mijloacele informatice. S-a constatat că interacţiunea faţă în faţă şi
video-conferinţa reprezintă modalităţi similare de desfăşurare a procesului
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comunicaţional, dar nu identice. În timpul video-conferinţei, participanţii sunt mai
focalizaţi asupra sarcinilor şi mai atenţi la aspectele fizice, comparativ cu consilierea
faţă în faţă (Oravec, 1996). O altă întrebare interesantă este aceea dacă interacţiune
din timpul video-conferinţei poate ajuta clientul în aplicarea unor teste / chestionare
sau poate contribui la rezolvarea problemelor şi schimbarea comportamentelor.
Rezultatele subliniază faptul că eficienţa unor astfel de servicii depinde de
maximizarea efectelor pozitive şi diminuarea celor negative datorate, în principal,
problemelor de ordin tehnic.
Listele de discuţii: utilizate pentru oferire de informaţii, consultaţii, schimb de
resurse şi materiale pe suport electronic pentru unele grupuri interesate.
Motoarele de căutare şi bazele de date: cercetare, informare, resurse,
biblioteci electronice. În general, informaţiile dorite pot fi accesate pornind de la „date
cheie” cum ar fi: anul de apariţie al unei anumite publicaţii, autorul, titlul, cuvintecheie din conţinutul materialelor.
Jurnalele electronice: reprezintă variante electronice ale periodicelor editate
de diferite organizaţii. Este important de cunoscut faptul că prin Internet pot fi
accesate, de cele mai multe ori, rezumate ale materialelor din aceste jurnale,
accesul la întregul text fiind condiţionat de înscrierea prin nume de utilizator şi parolă,
plată sau apartenenţa la anumite asociaţii profesionale.
Simulările computerizate: pentru supervizare şi dezvoltarea abilităţilor.
Programe specializate permit simularea unui mediu de lucru sau a unei situaţii
problematice, permiţând utilizatorului să experimenteze şi să dezvolte abilităţi pe
care să la aplice apoi în situaţii noi, reale.
Serviciul de chat: informare, suport, desfăşurarea şedinţelor de consiliere.
Reprezintă o modalitate de comunicare sincronă, care permite desfăşurarea
şedinţelor de consilierea carierei / informarea clientului şi răspuns / feedback imediat.
Softwrare: pentru auto-aplicare de teste / chestionare.

46

Consilierii carierei trebuie să aibă abilitatea de a găsi informaţiile necesare
clienţilor lor. În societatea modernă, multe dintre informaţii se găsesc pe Internet, dar
pentru a le identifica rapid şi, mai ales, a şti unde să le găseşti sunt necesare
cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a motoarelor de căutare a paginilor web sau bazelor
de date.
Pentru aceasta este necesară introducerea în curriculum-ul pregătirii
consilierilor a unei tematici referitoare la abilităţile de identificare şi utilizare a
informaţiilor existente pe Internet. Acestea pot contribui la pregătirea profesională
continuă, învăţarea independentă, cercetare în domeniul de interes. Rader (1997)
consideră că „cei care utilizează informaţiile de pe Internet sunt cei care au învăţat
cum să înveţe”. În opinia sa, această învăţare trebuie să fie:
 interactivă şi integrată,
 bazată pe resurse informaţionale ale lumii reale,
 colaborativă,
 să utilizeze tehnologiile media.

Repere etice în practica serviciilor de consiliere prin Internet
Aceste repere etice ar trebui să guverneze practica activităţilor de consiliere şi
pot fi utile consilierilor, clienţilor sau organizaţiilor care oferă servicii de consiliere prin
Internet. O principală caracteristică a respectivelor norme etice este că acestea
trebuie revizuite periodic, în conformitate cu dezvoltarea tehnologiilor informatice.
Relaţia de consiliere
 În situaţiile în care este dificil de verificat identitatea clientului, este
important să-i fie comunicate îngrijorările cu privire la această situaţie.
 Consilierul, în cazul minorilor, trebuie să ceară acordul părintelui /
tutorelui pentru desfăşurarea şedinţelor de consiliere. Dacă acesta
este transmis prin intermediul Internet-ului, este necesară verificare
identităţii părintelui / tutorelui.
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 Consilierul trebuie să explice clientului modalităţile de contact în
cazurile când legătura pe Internet nu este activă (offline). Pentru
consilierea asincronă, trebuie informat clientul asupra periodicităţii
verificării mesajelor electronice de către consilier.
 Trebuie explicate posibilităţile de blocare / întrerupere a comunicării
din cauza limitelor tehnologice şi să fie stabilite de comun acord
modalităţi alternative de contact.
 Este necesar să fie explicate modalităţile de depăşire a neînţelegerilor
de mesaj datorate lipsei mijloacelor de comunicare directă / vizuală.
 Consilierul trebuie să colaboreze cu clientul pentru identificarea unor
profesionişti la nivel local care să poată oferi asistenţă, consiliere în
situaţii de criză.
 Consilierul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa clientului
posibilitatea accesării libere pe Internet a unor resurse (informaţii,
modalităţi de evaluare).
 Consilierul are obligaţia de a nu face discriminări în ceea ce priveşte
accesul la serviciile de consiliere prin Internet a persoanelor cu
disabilităţi.
 Consilierul trebuie să fie conştient de faptul că anumiţi clienţi pot
comunica în altă limbă, pot locui în zone geografice cu alt fus orar, pot
avea perspective culturale diferite sau pot exista anumite condiţii
locale, contexte cu impact asupra clientului.
Confidenţialitatea
 Consilierul trebuie să informeze clientul asupra modalităţilor de
protecţie a informaţiilor / comunicării în procesul de consiliere. Dacă
acestea nu pot fi asigurate, clientul trebuie informat.
 Consilierul trebuie să informeze clientul asupra duratei şi modalităţilor
de stocare a datelor (e-mail, rezultate ale testelor, înregistrarea
sesiunilor audio-video, informaţii cu privire la discuţiile dintre consilier
şi supervizor).
Aspecte legale
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 Consilierul trebuie să ia în considerare aspectele legale şi să respecte
codul etic care reglementează buna practică în domeniu.
 Pagina web a consilierului trebuie să ofere legături către alte asociaţii
sau organizaţii acreditate care îşi desfăşoară activitatea în domeniul
protecţiei clienţilor.

Concluzii
A fost atrasă atenţia asupra posibilelor efecte pozitive sau negative pe care le
poate avea consilierea prin intermediul mijloacelor informatice (Bloom & Walz, 2000;
Duncan & Watts, 1999; Griffiths, 2001; Gutterman & Kirk, 1999; Jerome et al., 2000;
Lee, 1998; Sampson, Kolodinsky, & Greeno, 1997).
Dintre beneficiile serviciilor de consiliere oferite prin intermediul Internet-ului,
amintim:
 este un canal comunicare util, în special celor care, din anumite
motive, nu solicită consiliere faţă în faţă şi care, astfel, pot câştiga
încredere în potenţialul consilierii de a-i ajuta în problemele lor
(Griffiths, 2001; Lee, 1998),
 oferă accesul la servicii profesionale persoanelor din arii rurale /
defavorizate sau persoanelor a căror condiţie fizică sau psihică nu
permite deplasare şi contact faţă în faţă (Childress, 1998; Holmes,
1999; Sleek, 1995).
De asemenea, au fost evidenţiate şi câteva riscuri, printre care:
 lipsa unor modele teoretice sau practice şi absenţa unei cercetări
coerente în domeniu care să evidenţieze calitatea şi circumstanţele
care să permită utilizarea responsabilă (Rabasca, 2000),
 confidenţialitatea nu poate fi întotdeauna asigurată,
 pot apărea probleme tehnice care să împiedice stabilirea contactelor
sau desfăşurarea procesului de consiliere,
 dificultatea de a controla adevărata identitate a unei persoane (fie
client, fie consilier),
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 dificultatea de a intra în contact cu persoane care prezintă risc pentru
sine sau pentru ceilalţi.
Nu sunt multe cercetări sistematice în acest domeniu, dar cele existente au
relevat rezultate pozitive ale consilierii prin intermediul Internet-ului în combaterea
stresului (Cohen & Kerr, 1998; Lange et al., 2000) şi în reducerea credinţelor
iraţionale despre carieră (Kovalski & Horan, 1999). Rezultatul unei alte cercetări
(Powell, 1998) a arătat că profesioniştii care oferă astfel de servicii le descriu mai
mult ca informare decât consiliere efectivă.
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PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATIZATE DE CONSILIEREA
CARIEREI (SICC)
Petre BOTNARIUC
Argument
Societatea cunoaşterii ridică cerinţe stringente legate de posibilitatea obţinerii
de informaţii relevante.
Consiliul Europei întrunit la Lisabona în 2000 a stabilit ca obiectiv major
strategic: „e-Europa - Europa să devină cea mai competitivă şi dinamică economie
bazată pe cunoaştere, capabilă de dezvoltare strategică durabilă care să ofere mai
multe slujbe şi de o calitate superioară, cât şi o mai mare coeziune socială.” Acest
fapt presupune utilizarea noilor TIC pentru ameliorarea muncii în toate domeniile de
activitate. Vorbim astfel, de concepte deja consacrate precum e-learning, ecounselling, e-business, e-commerce, e-governance, e-tourism.
Accesul la informaţii este dependent de suportul tehnologic şi, deşi în
momentul actual nu toate şcolile dispun de dotările necesare, politica de dezvoltare a
învăţământului presupune dotarea cu calculatoare, cât mai curând posibil, a tuturor
şcolilor. În acelaşi timp, este necesară şi compatibilizarea bazelor de date naţionale,
astfel încât, să existe modalităţi electronice de căutare similare în diferite ţări. Nu
este suficient ca bazele de date să conţină informaţii complete despre posibilităţile
de studiu dintr-o ţară, ci pentru ca acestea să poată fi utilizate şi de către străini,
trebuie să ofere şi o interfaţă într-o limbă de circulaţie internaţională.
Un exemplu de astfel de instrument de informare cu acoperire internaţională îl
reprezintă PLOTEUS (Portal for Learning Opportunities throughout European Space
/ Portalul ofertelor de studiu în spaţiul European) care oferă o interfaţă de
comunicare în mai toate limbile UE.
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Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare în Carieră (NCDA - USA) a inclus în
lista competenţelor necesare consilierilor în carieră şi abilităţii de utilizare a
tehnologiei informaţiei precum:
 pentru evaluare individuală şi de grup, consilierii trebuie să dispună şi
de cunoştinţe de utilizare eficace şi adecvată a programelor
informatizate de evaluare,
 cât priveşte cunoştinţele din domeniul juridic şi al eticii profesionale
consilierul trebuie să cunoască aspectele etice şi juridice referitoare la
utilizarea sisteme informatizate de consilierea carierei,
 în ceea ce priveşte tehnologia, consilierii trebuie să dispună de
cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a tehnologiei considerate esenţiale în
a ajuta clienţii în planificarea carierei, cunoştinţe despre sistemele
informatizate de consilierea carierei disponibile şi diferitele servicii
disponibile pe Internet,
 consilierii trebuie să cunoască, totodată, şi metodele de utilizare
adecvată a sistemelor informatizate de consilierea carierei.
Prin Sisteme Informatizate de Consilierea Carierei înţelegem orice tip de
program informatizat care răspunde unei nevoi de consiliere, indiferent dacă este
vorba de simple programe de căutare în baze de date sau de luarea deciziilor.
Sistemele informatizate de consiliere a carierei cunoscute, după criteriul
complexităţii, cuprind o arie largă, de la sisteme comprehensive care acoperă mai
multe tipuri de servicii de consiliere până la programe care răspund unor cerinţe
specifice.
Dezvoltarea unui sistem cuprinzător de tipul Choises sau Discover (de
exemplu) presupune costuri enorme şi un personal înalt specializat şi numeros.

Fundamente şi standarde în proiectarea SICC
Asociaţia pentru Sisteme Informatizate de Informare in Carieră (ACSCI 2001)
a dezvoltat un set de standarde de calitate pentru SICC.
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Standarde ale sistemelor comprehensive de informare pentru carieră
Sistemele comprehensive de informare în carieră oferă informaţii relevante
despre piaţa muncii şi oportunităţile de educaţie printr-o platformă care răspunde, în
acelaşi timp, mai multor categorii de beneficiari, cu garantarea fidelităţii rezultatelor şi
asigurarea unui sprijin pentru utilizatori. Există şi standardele specifice pentru diferite
subcomponente ale sistemelor comprehensive.
Standarde ale programelor de informare
Aceste standarde se referă la instrumentele comune de informare care
facilitează utilizarea informaţiilor în dezvoltarea carierei. Aceste instrumente pot fi
oferite

ca

produse

separate

sau

ca

subcomponente

ale

unor

sisteme

comprehensive.
În ceea ce priveşte facilităţile de căutare şi sortare, întrucât indivizii au nevoie
de metode de a căuta oportunităţile de dezvoltare a carierei şi a face opţiuni în
moduri sistematice, programele de acest gen trebuie să specifice şi ce facilităţi de
căutare şi sortare oferă programul şi să includă o descriere a logicii şi limitelor
programului.
O exigenţă foarte importantă a acestor tipuri de programe este relevanţa listei
de rezultate, cât şi numărul suficient de caracteristici de căutare, adică mecanismul
de căutare / sortare trebuie să utilizeze caracteristici suficiente şi adecvate pentru a
asigura o valorificare optimă a listei de rezultate. Trebuie evitată încărcarea
programului cu opţiuni redundante, iar interfaţa trebuie să fie „user friendly”, iar
structura cât mai simplă.
În cazul în care căutarea se face în baze de date ale altor furnizori de
informaţii, utilizatorul trebuie avertizat cu privire la faptul că responsabilitatea pentru
rezultatele afişate revine unei alte instituţii.
Definirea rezultatelor presupune că programul oferă informaţii clare despre
aria de aplicabilitate a listei de informaţii regăsite. Dacă, de exemplu, la căutare s-au
folosit trei criterii de diferenţiere, iar in lista rezultatelor nu se regăsesc rezultate
decât pentru două dintre acestea, utilizatorul trebuie sa fie înştiinţat despre acest
fapt. Un alt exemplu: dacă utilizatorul doreşte să caute instituţii de învăţământ
superior din Sibiu ce oferă specializare în domeniul ştiinţelor socio-umane şi dacă în
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lista rezultatelor se regăsesc profilurile filologie, filosofie, dar nu şi psihologie, acest
lucru trebuie să fie evident în lista rezultatelor.
Instrumente de informare cu privire la oportunităţile de educaţie
Acestea trebuie să ofere o descriere a nivelului respectiv de învăţământ,
condiţiile de admitere, alternative posibile, alte surse de informare, recomandări cu
privire la pregătirea dinaintea admiterii şi date de contact ale instituţiilor respective.
Aspecte referitoare la şcoală
Aceste instrumente trebuie să ofere informaţii care ar fi de interes pentru acei
ce vor să schimbe şcoala. Informaţii utile despre o unitate de învăţământ sunt:
numele şcolii, adresa, web site, de preferat numele unei persoane de contact pentru
informaţii suplimentare despre şcoală, tipul de şcoală, calificări şi certificate oferite,
afiliere, acreditare, descriere, programul cursurilor, politica şcolii, cerinţe de înscriere,
posibilităţi de cazare, costurile implicate de studiul la şcoala respectivă, burse oferite,
servicii oferite elevilor & studenţilor, rata de angajare şi programe suplimentare
oferite.
Criterii de includere
Instituţia dezvoltătoare a instrumentului de informare trebuie să facă o
declaraţie cu referire la politica de includere sau excludere a unităţilor de învăţământ
din lista de rezultate cu referire la criteriile care stau la baza includerii sau excluderii
acestora.
Uniformitatea
Lista rezultatelor trebuie să aibă o formă comună de afişare a acestora astfel
încât să permită compararea facilă a avantajelor şi dezavantajelor diferitelor
alternative.
Perioada de timp de aplicabilitate
Intervalul de timp cât informaţiile sunt actuale şi aplicabile trebuie specificat,
acolo unde este cazul.
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Instrumentele de informare cu privire la profesii
Acestea includ caracteristicile de bază ale unor meserii, îndatoririle, nivelul de
responsabilitate şi capacităţile, cunoştinţele şi cerinţele fizice necesare exercitării
acelei profesii. Acestea trebuie să specifice şi mediul (sectorul public, sectorul
privat), să ofere minimul necesar de informaţii relevante (succintă descriere a
ocupaţiei, activităţile de muncă implicate şi cerinţe pentru a profesa acea ocupaţie).
Se recomandă ca pe lângă acestea să se detalieze şi instrumentele de muncă
utilizate, condiţiile de muncă, aspectele fizice, capacităţile si abilităţile cerute,
practicile tipice de angajare, calificarea şi diplomele cerute, salarizare, oportunităţile
de angajare şi sursele pentru obţinerea mai multor informaţii.
Aceste instrumente trebuie să asigure o anumită uniformitate de prezentare a
informaţiilor pentru a face posibilă compararea facilă a diferitelor profesii prin
utilizarea unor resurse construite după criterii, cu conţinut şi aspect similare. Se
menţionează sursa şi data publicării.
Standarde pentru programe de evaluare Acestea sunt aplicabile programelor
care măsoară atribute personale, trăsături de personalitate, interese şi alţi factori
implicaţi in procesul luării deciziilor. Acestea trebuie să fie însoţite de instrucţiuni
clare, recomandări pentru o utilizare adecvată, si prezentarea limitelor, sau situaţiilor
în care programul nu este aplicabil.
Acestea trebuie să specifice, de asemenea, şi situaţia tipică pentru care a fost
construit să răspundă programul, cărei categorii de populaţie este destinat, cine este
abilitat să utilizeze programul, dacă poate fi folosit doar de profesionişti in domeniu,
sau de către orice persoană.
În cazul în care rezultatele aplicării acestor instrumente sunt reţinute pentru
diferite scopuri (statistici etc.) clientul trebuie informat despre acest fapt. Programul
trebuie să specifice normele după care a fost elaborat, cât şi costurile implicate
pentru realizarea acestuia.
Standarde pentru programe de proces în planificarea şi managementul
carierei. Aici sunt incluse programele de descoperire, investigare a posibilităţilor şi
întocmire a planurilor pentru carieră, redactarea CV-urilor, găsirea locurilor de muncă
şi analiza bilanţului realizărilor şi produselor profesionale.
Programele de asistenţă pentru luarea deciziilor în planificarea carierei trebuie
să permită utilizatorului un proces de luare a deciziilor în conformitate cu datele
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cunoaşterii de sine şi ale explorării oportunităţilor. Instrumentele de planificare a
carierei trebuie să aibă facilităţi de adăugare, modificare şi ştergere a informaţiei. Se
vor include în ghidul de utilizare şi informaţii despre cine va avea acces la
documentele de planificare sau rezultate, perioada de acces şi privilegii de acces.
Trebuie precizate toate condiţiile de utilizare, cât şi costurile presupuse de utilizator
înainte de utilizare. Sistemele de management al carierei trebuie să permită în orice
moment posibilitatea clientului de a se retrage din sistem şi de a-şi şterge
documentele, intervenţiile sau articolele postate pe platformă în timp real.

Fundamentarea psihologică a proiectării SICC
Fără a ne referi la programele de gestionare a bazelor de date, de luare a
deciziilor şi jocurilor, majoritatea SICC se întemeiază pe anumite fundamentări
conceptuale şi teorii ale consilierii şi orientării, precum teoria trăsăturilor şi factorilor,
care conduce la ideea potrivirii indivizilor cu oportunităţile existente. Totuşi,
adaptarea în formă electronică a vechilor chestionare în format hârtie nu este o bună
strategie de dezvoltare a SICC şi „reprezintă abordări didacticiste şi prescriptive
indiferent cât de user friendly ar fi interfaţa acestora” întrucât pornesc de la premisa
eronată că pot acoperi toate oportunităţile disponibile la ora actuală pe piaţa muncii
(Plant, 2002).
În societatea actuală caracterizată de flexibilitate, creşterea importanţei
iniţiativei private şi a „oamenilor cu portofoliu” nu se pot face afirmaţii foarte exacte
cu privire la piaţa muncii, dar chiar şi profilul personal identificat de programe este
îndoielnic în termeni de fidelitate, în anumite situaţii. Societatea nu prezintă
suficientă stabilitate şi predictibilitate care să ofere calculatoarelor posibilitatea de a
stoca informaţiile despre piaţa muncii şi a le oferi clienţilor ca sigure pe durate lungi
de timp. Se ridică problema modului în care înţeleg consilierii să utilizeze
calculatorul: fie ca un instrument suplimentar în consilierea carierei, fie ca un mijloc
pentru dezvoltarea profesională. Profesorul Peter Plant de la Danish University of
Education recomandă a doua variantă, întrucât accesul liber şi deschis la informaţii
oferit de calculator a eliminat monopolul informaţional asupra opţiunilor în carieră, cât
şi pentru că programele de punere în corespondenţă a indivizilor cu oportunităţile de
dezvoltarea carierei trasează într-o lume a flexibilităţii posibilităţi mai largi de
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investigare. „A indica cu fermitate o anumită slujbă ca opţiune predictibilă pentru
indivizi ar reprezenta o întreprindere hazardată în ziua de astăzi” (Plant, 2002). Alt
argument în favoarea opţiunii de a trata calculatorul ca un mijloc de dezvoltare
profesională şi nu ca o alternativă la formele tradiţionale de consiliere este faptul că
programele de consilierea carierei sunt construite după anumite concepte de
consiliere, utilizarea lor determinând o mai mare înţelegere a teoriilor pe care
acestea se fundamentează, această înţelegere facilitând dezvoltarea profesională.
Proiectarea sistemelor informatizate de consilierea carierei ar trebui, prin
urmare, să pornească de la această înţelegere a calculatorului ca un mijloc de
dezvoltare. Această abordare presupune, în viziunea lui Plant „a oferi noi moduri de
a ajuta clientul să îşi construiască propria concepţie asupra realităţii, să exploreze şi
să abordeze realitatea proprie percepută cu ajutorul accesului facil la diferite tipuri de
informaţii, a unor programe complexe de luarea deciziei, a unor consilieri dedicaţi şi
empatici”.

Probleme de ordin tehnologic
Utilizarea eficace a tehnologiei informatice în consilierea carierei presupune
identificarea software-ului disponibil, facilităţilor oferite şi aprecierea modurilor de
utilizare a acestuia în activitatea concretă de consiliere.
Întrucât există pe piaţă o ofertă mare de software pentru consilierea carierei
problema care se ridică este: care din acestea poate răspunde cel mai bine nevoilor
noastre?
Programele informatizate de consiliere a carierei se pot clasifica în
următoarele categorii:
 baze de date cu informaţii, programe care stochează datele oferind
facilităţi de căutare după criterii relevante, acestea putând fi
actualizate în mod regulat,
 programe de autocunoaştere sau chestionare de interese, destinate
sprijinirii persoanei în procesul alegerii unei profesii,
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 programe de autoprezentare pentru asistenţa persoanei în căutarea
unei slujbe prin redactarea CV-ului sau scrisorilor de prezentare,
pregătirea pentru prezentarea la interviu sau planificarea acţiunilor.
 software multimedia pe suport CD-ROM, care combină într-o formă
grafică prietenoasă baze de date şi chestionare de interese.

Avantaje şi limitele ale SICC
Avantaje
Din aria activităţilor de consilierea carierei calculatorul poate prelua cu succes
activităţi precum:
 stocarea unor cantităţi enorme de informaţii după diferite criterii,
 regăsirea informaţiilor cu rapiditate şi acurateţe,
 actualizarea informaţiilor cu rapiditate şi uşurinţă,
 asigură posibilitatea de a schimba şi face publice informaţiile.
În multe ţări oferta de programe informatizate pentru consilierea carierei este
extrem de mare. În România amintim:
 SEMM (Serviciul electronic de mediere a muncii) – www.semm.ro
 Estia http://estia.ise.ro
 Eurostage,
 InterOPTIONS,
 CNROP (www.cnrop.ise.ro),
 Portalul PLOTEUS (Portal for Learning Opportunities throughout
European Space) http://ploteus.net.
Pe lângă avantajele generice oferite de calculator în activitatea de consiliere
sistemele informatizate de consilierea carierei prezintă avantaje specifice.
În primul rând, trebuie precizat că scopul SICC este de a ajuta procesul
consilierii tradiţionale sporindu-i eficacitatea şi eficienţa, şi nu de a-l substitui pe
consilier.
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Utilizarea SICC sporeşte accesul la aceste tipuri de servicii întrucât, în
general, tinerii sunt pasionaţi de utilizarea calculatorului, iar, pe de altă parte, unele
persoane dau dovadă de reticenţă în a-şi împărtăşi problemele unui consilier şi
preferă interacţiunea cu un program de calculator care ar putea să-l ajute în
identificarea oportunităţilor de studiu, muncă sau în clarificarea intereselor
profesionale etc.
Utilizarea programelor de consiliere în carieră pot reprezenta o bună pregătire
înaintea unui interviu de orientare. Clienţii care au reuşit să-şi exploreze şi dezvolte
cunoştinţele despre sine, despre profesii şi oportunităţile existente etc. prin programe
SICC adecvate se vor prezenta mult mai eficient la interviul de orientare permiţând
consilierului să se concentreze mai mult asupra aspectelor de orientare.
Interviul poate începe de la un alt nivel, mult mai productiv în acest caz,
întrucât aspectele şi informaţiile de bază au fost obţinute deja. Astfel, în cadrul
şedinţei de orientare, consilierul nu mai pierde un timp preţios cu explorarea
împreună cu clientul a oportunităţilor de formare, muncă, ci îl poate ajuta pe acesta
să-şi clarifice diferite aspecte cu privire la opţiunile proprii pe baza rezultatelor
investigării personale cu ajutorul programului.
Anumite SICC permit o anumită formă de interactivitate, punând pe utilizator
într-un rol mai activ în cadrul constrângerilor unei structuri fixe a programului. Astfel,
sub diferite forme de prezentare grafică a multiplelor opţiuni posibile, programul
permite alegerea traseului dorit de urmat.
Structura simplă a bazei de date permite viitoare adaptări pentru extinderea
interfeţei de utilizare şi într-o limbă străină sau într-un sistem mai complex de
consiliere.
Compatibilitatea cu majoritatea sistemelor informatice poate duce la
acoperirea unor întregi reţele de unităţilor şcolare de diferite niveluri.
Utilitatea SICC constă în:
 faptul că răspund cerinţelor noii pieţe unice europene,
 interoperabilitatea bazelor de date naţionale,
 promovarea şi dezvoltarea abilităţilor de luarea deciziei, cunoaşterii
oportunităţilor, autocunoaşterii etc.,
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 tipărirea informaţiilor într-o formă personalizată care ar putea motiva
pe clienţi să analizeze cu atenţie informaţiile obţinute şi să
implementeze planul de acţiune pentru carieră,
 faptul că oferă informaţii conform preferinţelor clienţilor.
Limite
Programele de calculator nu pot evalua multe caracteristici personale ce ţin de
personalitate şi caracteristicile fizice, factori care condiţionează potrivirea persoanei
cu o anumită profesie etc.
De asemenea, există pericolul tratării instrumentelor informatizate ca scop în
sine nu ca un mijloc. Întotdeauna obiectivele şi politica unei instituţii de consiliere în
carieră trebuie să determine alegerea instrumentelor informatizate adecvate şi nu să
se recurgă la utilizarea anumitor programe dacă acestea nu răspund cerinţelor
specifice acelei organizaţii.
Alt pericol este reprezentat de ignorarea accesibilităţii acestor programe.
Dacă se dezvoltă o bază de date care nu poate fi instalată pe calculatoarele
utilizatorului, atunci costurile dezvoltării acestui produs nu se justifică. Deşi unele
statistici arată că o majoritate covârşitoare a instituţiilor de învăţământ din România
sunt dotate cu calculatoare, nu întotdeauna acestea sunt suficient de performante
pentru a permite instalarea unor programe actuale sau acestea nu sunt suficiente
pentru nevoile unei şcoli întregi. Sigur că, această problemă ţine şi de
managementul laboratorului de informatică; pot fi întâlnite situaţii în care există o
dotare corespunzătoare, dar cei interesaţi nu au acces la aceste calculatoare.
Problema accesului este corelată şi cu problema supervizării utilizării
acestora.
Nu este suficient ca o şcoală să dispună de calculatoare accesibile elevilor,
dar unii poate că nu au abilităţile necesare pentru a le utiliza, de aceea, trebuie să
existe în permanenţă cineva care să ofere asistenţă elevilor în utilizarea acestor
programe.
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Recomandări
Atunci când se apelează la calculator pentru servicii de consiliere trebuie
definit cu claritate ce se aşteaptă de la programele SICC şi modul în care aceste
aşteptări pot fi realizate cu ajutorul calculatorului.
Scopurile trebuie să fie realiste, adică să fie realizabile cu ajutorul resurselor
existente.
Consilierii trebuie să înveţe utilizarea tuturor facilităţilor oferite de program, pe
lângă aceasta este de dorit ca ei să se familiarizeze cu programe comune de
calculator, precum procesoare de text, lucrul cu foi de calcul tabelar etc.
Se recomandă instalarea acestor programe pe calculatoarele disponibile
pentru elevi din cadrul laboratoarelor de informatică ale şcolilor.
Deşi programul este destinat consilierilor şcolari, el poate fi utilizat cu succes
de către toţi profesorii, de diriginţi sau elevi ca instrument de auto-informare, cât şi
pentru învăţarea utilizării programelor de căutare în baze de date.
Această posibilitate este deschisă prin publicarea programului pe site-ul
CNROP.
Cercetările arată că în implementarea unui SICC intervin mai multe categorii
de factori de care trebuie să se ţină seama (Sampson, 1997):
Factori de personal
 încurajarea

participării

personalului

la

luarea

deciziilor,

şi

cointeresarea în implementarea SICC (programul Educaţia 2003 oferă
facilităţi de găsire rapidă a informaţiilor relevante despre şcoli din
România),
 asigurarea pregătirii consilierilor în utilizarea programului,
 luarea

în

considerare

a

rezistenţei

consilierilor

în

utilizarea

programului,
 definirea clară a rolurilor consilierilor în utilizarea programelor,
 alocarea unui timp suficient pentru implementarea programelor.
Factori organizaţionali
 obţinerea sprijinului din partea conducerii,
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 adoptarea unei atitudini generale pozitive cu privire la măsurile de
schimbare, combinată cu o atitudine precaută şi realistă asupra
introducerii noilor tehnologii în consiliere,
 credinţa că programele de calculator au darul de a îmbunătăţi
performanţele unei organizaţii,
 anticiparea impactului organizaţional potenţial al unei aplicaţii pe
calculator,
 integrarea programelor informatizate cu eforturile organizaţionale
existente,
 utilizarea expertizei unor persoane specializate,
 tratarea tehnologiei ca mijloc, şi nu ca scop, ca instrument şi nu ca
soluţie magică,
 corelarea implementării cu planificarea strategică,
 evitarea invaziei de oferte de software între care profesorii sunt puşi
să aleagă.
Factori de proces
 adoptarea unui plan concret pentru implementare,
 tratarea implementării ca un proces permanent,
 crearea unor aşteptări în termeni de beneficii pe termen lung şi
termen mediu din partea aplicaţiilor tehnologice (nu trebuie să se
aştepte beneficii numai pe termen scurt),
 stabilirea unui desfăşurător realist al activităţilor,
 crearea unei bune documentaţii despre roluri şi proceduri,
 considerarea evaluării ca parte a implementării.
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PROGRAME TIC ÎN CONSILIEREA CARIEREI
Luminiţa TĂSICA
Programele informatice de orientare şi consiliere a carierei
Programele informatice de orientare şi consiliere a carierei au fost puternic
influenţate de tendinţele resimţite în evoluţia orientării carierei.
Faptul că procesul orientării şi consilierii s-a extins pe tot parcursul vieţii active
(şi chiar dincolo de ea) a determinat scăderea vârstei de adresabilitate spre
consiliere a populaţiei ţintă către primii ani ai vieţii (4 – 5 ani) la un pol, şi cuprinderea
loturilor de beneficiari de vârsta a III - a, la celălalt pol.
Aceste programe răspund totodată şi tendinţei de a-l situa pe client pe locul
central în procesul orientării, asigurându-i un rol activ în propria modelare a carierei.
Tendinţa de a europeniza natura serviciilor de orientare şi consiliere a avut ca
impact apariţia unor programe informatice transnaţionale cu caracter de reţea
europeană şi globalizarea acestor servicii.
Prin urmare, de avantajele noilor tehnologii informatice şi de comunicare se
bucură acum nu numai sistemele educaţionale ci şi cele de orientare şi consiliere.
„Tehnologiile informatice nu sunt un scop în sine sau o alternativă modernă la
serviciile oferite de consilier, ci doar un instrument de care acesta se poate servi
pentru ca de actul consilierii şi orientării să beneficieze cât mai mulţi clienţi şi în mod
eficient” (Jigău, 2001).
„Istoria utilizării informaticii în consilierea şi orientarea şcolară şi profesională
este strâns legată de procesul tehnologic în acest domeniu, de apariţia de
calculatoare puternice cu mari resurse de memorie capabile să stocheze baze de
date importante, de utilizare a CD-ROM-urilor, a sistemelor multimedia şi conectările
prin cablu ale calculatoarelor” (Jigău, 2001).
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În cele ce urmează vom prezenta o serie de programe informatice utilizate în
consilierea carierei în plan mondial şi în ţara noastră, clasificate în următoarele
categorii:
 jocuri şi simulări,
 profile de auto-evaluare,
 teste psihometrice,
 programe in ajutorul consilierului,
 programe de căutarea informaţiilor,
 programe de punere in corespondenta,
 programe de sprijin pentru luarea deciziilor,
 programe de formare pentru căutarea unei slujbe,
 programe tutoriale si sisteme multimedia,
 programe informatice româneşti de consilierea carierei.

Jocuri şi simulări
Jocurile şi simulările (games and simulations, jeux et simulations) sunt
programe create pentru a fi folosite ca „jocuri comerciale”, de formare în şcoli
profesionale, cu tematică educativă, conexă carierei profesionale.
Le ludo des metiers (1998)
Acest program software, de provenienţă franceză, inspirat de o versiune mai
veche (Dico des metiers) lansată de ONISEP în 1996, este conceput pentru a oferi o
viziune panoramică asupra meseriilor şi ocupaţiilor şi pentru a suscita, astfel,
interesele elevilor pentru lumea meseriilor. Acesta se prezintă ca un joc (căutare şi
descoperire) sau ca un dicţionar (investigare intuitivă şi structurată) şi se adresează
elevilor de 12 – 15 ani.
Planete metiers et les satelites
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Este un alt program francez software multimedia interactiv de explorare a
lumii ocupaţiilor şi de introducere în atmosfera de lucru a unor întreprinderi. Elevul
„vizitator” pătrunde într-un decor de oraş al viitorului prin mai multe intrări:
 prin clădirea ONISEP (unde i se prezintă misiunea şi sarcinile acestei
instituţii),
 prin clădirea Contactelor (coordonate de Centrele de informare şi
orientare),
 prin imobilul Regiunilor (sub coordonarea delegaţiilor regionale ale
ONISEP),
 sau prin clădirea Meseriilor (unde pot explora peste 300 meserii).
Fiecare meserie este prezentată după următoarea schemă: descriere, formare
(pregătire) necesară, profil, promovare, mediu de lucru, publicaţii.
SAIS-JE (Sante Adolescents Informations Social Justice Education)
Este un program de auto-evaluare în domeniul educaţiei civice, cu accesul
liber al publicului, conceput într-o manieră ludică, având ca mediu viaţa cotidiană a
adolescenţilor din Franţa (sau spaţiul francofon), centre sociale, licee, colegii,
Centrele de informare şi orientare etc.
Programul începe cu un chestionar de tip adevărat / fals, cu un meniu pe cinci
subiecte: sănătate, drept, societate, şcolaritate, pregătire / educaţie, formare.

La station spatiale
Acest program integrat multimedia serveşte la conştientizarea sinelui: acesta
conţine un chestionar de interese bazat pe tipologia Holland, care permite realizarea
corespondenţei între preferinţele clientului şi recomandările programului. În acest
scop este evocată o situaţie fictivă de izolare la bordul unei staţii de deplasare în
spaţiu ca prilej de a stimula răspunsuri la o serie de întrebări care vitează diferite
activităţi, calităţi personale (caracteristici) şi meserii (ocupaţii).
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Sinteza rezultatelor permite consultarea unei diagrame de organizare a
intereselor clientului şi de întocmire a unui viitor plan de acţiune (furnizând
consilierului elemente de interpretare).

Programe de auto-evaluare
Profilele personale obţinute prin auto-evaluare (self-assessment profiles,
profiles d’auto-evaluation) sunt programe care „realizează un profil psihologic pe
baza unor chestionare”.
Career directions inventory (CDI)
Publicat în 1989 de către Buros Institute, Universitatea din Nebraska şi
adaptat ca versiune soft în 1990, CDI este un inventar de interese care identifică
preferinţele clientului pentru anumite ocupaţii dintr-o largă listă de alternative
posibile. Acest inventar are o aplicabilitate extinsă în populaţie (grupuri-ţintă: elevi şi
studenţi din colegii, universităţi, adulţi) şi beneficiază de un vocabular accesibil. Este
util în planificarea şi schimbarea carierei, mai ales în domeniul serviciilor, cel tehnic,
tehnologic şi pentru acele profesii care necesită pregătire universitară.
Jackson vocational interest inventory (JVIS)
Acest instrument a fost elaborat de N. D. Jackson în 1984 în versiune creion –
hârtie. Apărut în 1989 la Buros Institute, Universitatea Nebraska, este adaptat ca soft
pentru uz computerizat în 1992.
JVIS măsoară interesele vocaţionale prin scalarea preferinţelor cu ajutorul a
289 de perechi de întrebări referitoare la situaţii şi activităţi profesionale, fără a ţine
seama de pregătire sau experienţă profesională.
Este recunoscut ca un instrument care încorporează proceduri psihometrice
foarte riguroase (fidelitate, validitate), fiind standardizat pe loturi reprezentative foarte
diverse.
Raportul scorurilor pe varianta soft conţine 6 scale administrative, o scală de
orientare academică, indici care înseriază 17 domenii universitare şi 32 clasificări
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ocupaţionale. Acesta este destinat elevilor, studenţilor şi adulţilor care se află în faţa
unor opţiuni educaţionale sau vocaţionale; este, de asemenea, necesar în procesul
de luare a deciziilor.
Kuder occupational interest survey (KOIS DD/PC)
Apărută în 1993, versiunea computerizată MS-DOS a celebrului inventar de
interese elaborat de F. Kuder (la Chicago în 1977 şi revăzut în 1979, 1989 şi 1991) a
fost foarte repede solicitată de numeroase instituţii atât în SUA cât şi în Europa.
Forma KOIS DD/PC este mult îmbunătăţită, oferă materiale suplimentare, explicaţii
clare şi utile a scalelor de scoruri şi poate fi utilizată în asociere cu Codurile Holland
şi cu Dicţionarul SUA al Ocupaţiilor. KOIS continuă să fie un instrument la îndemâna
elevilor, studenţilor şi adulţilor de orice vârstă, util în auto-explorare, conştientizarea
sinelui şi în evaluarea intereselor.
Ohio vocational interest survey (OVIS II)
Este un instrument elaborat de Psychological Corporation, San Antonio, SUA.
Scopul acestui chestionar este „de a ajuta clienţii să-şi aprecieze interesele şi să le
coreleze cu lumea ocupaţiilor.” (Winefordner 1983 apud Cambell V. 1984).
Rezultatele obţinute sunt descrise clar, iar scorarea este imediată şi raportul
final poate fi disponibil simultan pentru 35 clienţi examinaţi. Programul combină un
inventar de interese cu un chestionar de planificare a carierei şi un formular de date
personale care oferă consilierului informaţii de bază pentru interpretarea scorurilor
obţinute în timpul acordării asistenţei în elaborarea planului de acţiune.
Self-directed search (SDS Holland)
SDS

este

un

instrument

de

consiliere

vocaţională

care

poate

fi

autoadministrat, auto-scorat şi auto-interpretat şi poate identifica preferinţele
ocupaţionale ale unui subiect. Acesta a fost conceput de John Holland pentru a servi
o foarte largă categorie de populaţie ce doreşte informare şi consiliere în carieră (de
la adolescenţa timpurie până la adulţii aproape de pensionare). Se prezintă ca o
structură de tip booklet (foarte populară atât în SUA cât şi în alte ţări) care dirijează
69

investigarea concordanţei dintre trăsăturile de personalitate şi mediul de activitate
specific ocupaţiei / meseriei.
Intenţia (reuşită) a autorului a fost ca prin acest instrument să dovedească
validitatea teoriei „trait–factor” (potrivirea trăsături personale – factori de mediu),
după tipologia RIASEC: Realist, Investigativ, Artistic, Social, Întreprinzător,
Convenţional.
Varianta soft a SDS este compatibilă pentru Forma R cu programul Apple şi
IBM, iar pentru Forma CP numai cu IBM.
Ambele versiuni oferă instrucţiuni afişate pe ecran, step-by–step şi utilizează
mouse-ul. Odată completate, programele calculează scorurile RIASEC şi codul
Holland.
Computerul „investighează” o bază de date foarte extinsă asupra ocupaţiilor
profesionale şi pregăteşte un raport final personalizat (conţinând 10–20 pagini) ce
poate fi listat.
„Timpul redus de administraţie (30 minute), similar cu cel al SII (Strong
Interest Inventory) sau CDM (Career Decision-Making System) constituie, de
asemenea, un beneficiu pentru care SDS rămâne un instrument excelent în
consiliere” (Sampson, 1999 apud Holland J. L. 1987, Manual. Supplement for the
Self-Directed Search).
Strong interest inventory (SII)
Programul are la bază testul „Strong – Campbell Interest Inventory” elaborat
de Edward Strong şi C. David în 1974 la Nebraska University. Acesta este utilizat ca
un instrument de consiliere care evaluează interesele exprimate de client (de la 12 la
60 ani) pentru anumite ocupaţii şi medii de lucru, facilitează opţiunile ocupaţionale,
(in)satisfacţia profesională şi consilierea în situaţii de pensionare.
SII utilizează 325 itemi şi două categorii de scale omogene: 6 pe teme de
domenii ocupaţionale (bazate pe codurile Holland) şi 23 Scale de Interese de Bază.
Cercetările au arătat că varianta computerizată este mai fidelă decât cea
creion-hârtie şi durează mai puţin (22 minute în loc de 31 minute).
Se consideră că în prezent SII este, probabil, cel mai apreciat inventar de
interese în care autorii au investit efort de cercetare şi revizuire periodică, fiind
deschişi la critici, sugestii şi propuneri de perfecţionare permanentă.
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Teste psihometrice
Testele psihometrice (psychometric tests, testes psychotechniques) în
versiune soft sunt instrumente utilizate pentru măsurarea unor aptitudini, trăsături de
personalitate etc. administrate on-line.
Există opinia generală că noile tehnologii informatice au adus mari beneficii în
administrarea unui mare număr de teste şi chestionare de interese. Acestea ajută
mult în procesul orientării şi consilierii, spulberând neîncrederea şi prejudecăţile
clienţilor şi facilitând aplicarea lor prin economie de timp.
ACT – Career planning program (CPP)
ACT - CPP este un program (elaborat în 1986 de American College Testing
din Iowa City, SUA) destinat elevilor, studenţilor şi adulţilor. Acesta conţine o baterie
de teste de aptitudini, un chestionar de interese (UNI-ACT) şi un chestionar de
evidenţiere a relevanţei experienţei în diferite domenii de muncă. Sunt evaluate, de
asemenea, valorile acordate muncii de către client. Fiecare dintre aceste instrumente
sunt apoi interpretate.
Scopul CPP este de a spori conştiinţa de sine a celor consiliaţi, de a oferi date
despre lumea ocupaţiilor şi de a descoperi opţiunile personale în proiectarea carierei.
CPP furnizează informaţii despre 450 ocupaţii de pe piaţa muncii printr-o hartă a
profesiilor şi scurte descrieri ale acestora.
Varianta software a acestui program (ACT’s computer based career guidance
and planning system) este cunoscută sub denumirea de Discover. O formă
prescurtată în regim de auto-aplicare VIESA (Vocational Interest Experience and
Skill Assessment) este, de asemenea, disponibilă.
APTICOM
APTICOM a fost elaborat de Jeffrey Harris and Howard Dansky de la
Vocational Research Institute, Philadelphia, SUA, în 1982 şi are ca grupuri ţintă
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elevii din liceu şi adulţii cu nivel de pregătire mediu. Acesta este un sistem de
orientare şi evaluare vocaţională în variantă software pentru computer. Bateriile de
evaluare (testele de aptitudini, chestionarul de interese şi chestionarul de evaluare a
competenţelor educaţionale de bază pentru limba maternă şi pentru matematică) se
bazează pe standardele ocupaţionale ale Departamentului American al Muncii, iar
recomandările vocaţionale pe care le primesc clienţii sunt conforme cu structura
clasificării ocupaţiilor cuprinsă în Ghidul American al Explorării Ocupaţiilor.
Sistemul cronometrează, înregistrează şi sintetizează automat rezultatele la
instrumentele de evaluare şi teste pentru a identifica grupele de ocupaţii potrivite
clientului. La sfârşitul fiecărei probe se obţine un raport interpretativ şi o legendă
explicativă care pot fi listate. Programul este utilizat, de obicei, pentru elevii vorbitori
de limbă engleză şi spaniolă şi pentru adulţii defavorizaţi care au nevoie de
reabilitare / reconversie profesională.
Administrarea celor trei baterii durează 70 minute.
Bateria de teste de aptitudini APTICOM măsoară 10 aptitudini care corespund
celor din cadrul Bateriei Generale de Aptitudini GATB (General Aptitude Test
Battery) cu excepţia aptitudinii de discriminare cromatică.
Rezultatele pot fi încărcate pe un computer IBM sau listate direct de la
microcalculatorul APTICOM din cabinetele de consiliere. APTICOM poate fi
administrat chiar şi de către operatorii ne-atestaţi, dar care sunt instruiţi
corespunzător. Ei predau apoi rapoartele listate unui consilier pentru interpretare.
World of work inventory (WOWI)
WOWI a fost elaborat în 1978 de Robert E. Ripley şi modificat de K. S.
Hudson şi G. Neidert în 1987 De la Universitatea Wisconsin - Stout, SUA.
WOWI este un chestionar multidimensional de evaluare vocaţională care
oferă clientului informaţii relevante despre interesele, aptitudinile şi trăsăturile lui
temperamentale integrate într-un singur instrument. Sinteza rezultatelor urmează să
fie raportată la preferinţele ocupaţionale şi la aspiraţiile clientului cu scopul de a oferi
acestuia o satisfacţie profesională maximă.
Populaţia ţintă căreia îi este adresat este foarte largă: elevi de liceu, studenţi,
adulţi aflaţi în formare continuă, în reconversie şi reabilitare judiciară.
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Deşi sistemul conţine şi teste de aptitudini, obiectivul său este de a descoperi
interesele vocaţionale, nevoile individuale şi ocupaţiile care le-ar putea satisface.
Administrarea acestui instrument poate dura între 45 şi 230 minute cu o medie
de 2 ore. De obicei, în urma unui instructaj minim din partea consilierului testul se
auto-administrează. Formatul soft poate fi administrat fie printr-un modem interactiv,
fie prin instalarea de pe disc.
În această variantă, itemii care includ material grafic sau imagini sunt
prezentaţi în caiete tipărite, nu pe ecranul calculatorului, ceea ce presupune
schimbarea alternativă a privirii celui testat de la ecran la caiet. Clientul primeşte
după administrare un raport final care conţine informaţii despre grupele de ocupaţii
ce corespund aptitudinilor şi aspiraţiilor sale, indicatori ai satisfacţiei profesionale,
diagrame ale potenţialului de formare profesională şi o sinteză asupra celor mai
indicate forme de educaţie / pregătire. Există, de asemenea, un ghid de aplicare online a chestionarului.
California psychological inventory (CPI)
CPI este un inventar de personalitate, elaborat în 1957 (revăzut în 1987) de
Harrison G. Gough, Palo Alto, California, USA.
CPI a devenit unul din cele mai cunoscute şi cele mai apreciate instrumente
de evaluare a caracteristicilor psihologice individuale utilizate în mod obişnuit de
orice persoană pentru a înţelege şi a prevedea comportamentul său şi al semenilor.
Populaţia ţintă este cuprinsă între 14 şi 70 ani. Testul conţine 20 de scale (de
exemplu: dominanţă, autocontrol, empatie, comprehensiune psihologică) care
însumează 462 itemi. Se utilizează termeni accesibili şi universali din punct de
vedere cultural.
La cele 20 scale se adaugă încă 5 scale specifice: potenţial managerial,
orientare în muncă, capacitate de conducere, maturitate socială, potenţial creativ.
Este un instrument care poate fi administrat numai de psihologi.
Varianta software este disponibilă din 1992 şi se livrează prin contract de
concesiune pe o perioadă de 5 până la 10 ani.
Construcţia testului are la bază modelul cubului personalităţii conceput de
Gough.
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Înregistrarea scorurilor se poate face mult mai economicos prin administrarea
pe calculator. Testul poate fi foarte util în asistenţa acordată de consilier clientului,
deoarece îl ajută pe acesta în ameliorarea imaginii de sine, în procesul luării deciziei
şi în planificarea carierei.
CPI poate fi, de asemenea, util prin indiciile oferite consilierului în cazurile
unde este recomandată intervenţia psihoterapeutică.
Myers - Briggs type indicator (MBTI)
MBTI este unul dintre cele mai utilizate instrumente psihologice de evaluare a
personalităţii elaborat de I. Briggs Myers şi K. C. Briggs între 1977 şi 1984 la Palo
Alto, California.
Popularitatea

instrumentului

este

datorată

faptului că

se

adresează

persoanelor normale din punct de vedere psihic şi este foarte accesibil unui mare
număr de clienţi (elevi, studenţi, adulţi) care consideră rezultatele, evaluările şi
interpretările acceptabile, pentru că acestea nu sunt dublate de judecăţi de valoare
sau de verdicte de etichetare „ameninţătoare”.
În procesul consilierii, MBTI oferă o imagine de ansamblu asupra tipului de
personalitate a clientului, asupra preferinţelor şi propriilor opinii despre sine. În
consilierea carierei, MBTI a devenit atât de popular încât în câţiva ani s-au acumulat
mai mult de un sfert de milion de profile (în urma aplicării testului), fapt care a permis
autorilor să elaboreze „atlase” ce cataloghează profile tipice ale persoanelor ce
desfăşoară anumite categorii de profesii şi dezvoltă cariere de succes. Atlasele sunt
însoţite, din 1990, de tabele tip (standard) pentru consilieri. Varianta soft poate fi şi
auto-administrată. Timpul derulării este aproximativ 30 minute. Un raport interpretativ
al rezultatelor poate fi listat. Acest raport asupra preferinţelor în carieră poate
prezenta, la cerere, primele 50 ocupaţii recomandate ca fiind potrivite clientului şi
ultimele 25 ocupaţii care nu i-ar fi indicate. Acest gen de informaţii poate fi util în
investigarea opţiunilor pe care clientul s-ar decide să le facă.
De asemenea, sunt disponibile în variantă soft: Career assessment program
(ABCD / IBCD); Differential aptitude test (DAT); Tests of adult basic education
(TABE); The values scale (VS); Occupational stress inventory (OSI); Personality
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research form (PRF); McCarron – dial system (MDS); Prevocational assessment
screen (PAS).

Programe în ajutorul consilierului
„Există şi programe destinate să-l ajute pe consilier în procesul de orientare
prin oferirea unei strategii de abordare, a unor alternative şi soluţii considerând
procesul consilierii ca o activitate ce presupune o construcţie sistemică, raţională,
stadială şi fundamentată pe o concepţie operaţională viabilă” (Jigău, 2001).
Coach
Coach este un program computerizat care-l ajută pe consilier să depisteze
cauzele pentru care un client nu răspunde satisfăcător procesului de consiliere.
Programul permite planificarea intervenţiilor eficiente în relaţia consilier – client.
Coach conţine serii de întrebări cu privire la personalitatea clientului, a
percepţiei consilierului asupra situaţiei clientului său, întrebări cu privire la implicarea
altor persoane şi evenimente în problemele clientului.
O atenţie aparte merită setul de întrebări referitoare la utilizarea aptitudinilor
consilierului: empatia, parafrazarea, sumarizarea, concretitudinea, încurajarea, feedback-ul,

deschiderea

(receptivitatea),

reflectarea

emoţiilor,

auto-revelarea,

spontaneitatea, confruntarea.
În cazul fiecărei aptitudini, consilierul poate opta pentru una din cele 5
posibilităţi de răspuns. În funcţie de alegere, computerul oferă alternative de acţiune
în lucrul cu clientul, dar şi sugestii pentru ameliorarea demersului său profesional.
Mai există, de asemenea, seturi subsecvente de întrebări despre presiunea
mediului asupra clientului, motivaţia acestuia, punctele lui tari şi cele slabe,
capacitatea de autocontrol.
Consilierul poate utiliza şi un tutorial, în cazul în care manifestă îndoială
asupra aplicării uneia din soluţii sau a unei atitudini. El poate apela la un test
conţinând 25 întrebări pe marginea unei simulări de situaţie conflictuală în
consilierea clientului. Acestuia i se prezintă 4 variante de reacţie din partea clientului.
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Sintetizând, consilierul va primi recomandări vis-a-vis de fiecare situaţie care-l vor
ajuta să-şi exerseze aptitudinile şi să-şi îmbunătăţească strategiile profesionale.
Aceste strategii se concretizează, mai ales, asupra capacităţii de a lua decizii,
asupra învăţării de noi comportamente şi asupra capacităţii de autocontrol.
În consecinţă, Coach este atât un sistem consultativ pentru practicieni, cât şi
un program de formare a consilierilor. Programul este utilizat din 1990 în Canada.

Programe de căutarea informaţiilor
Programele de căutarea informaţiilor (information - retrieval - systems,
systèmes de recherches documentaires) sunt mecanisme de regăsirea datelor
stocate, după anumite criterii, în baze de date, de mărimi şi complexităţi variabile.
I – SEE (Information system on education and employment)
Acesta este un program sponsorizat de guvernul olandez începând cu anul
1989. A doua versiune apărută în 1991 se prezintă în condiţii mai atractive.
Programul încearcă conectarea în reţea a informaţiilor din sistemul educaţional cu
descrierea profesiilor şi pieţei muncii.
Program este un instrument destinat atât consilierilor cât şi clienţilor
adolescenţi, tineri şi adulţi (Van der Burgh, 1993).
ECCTIS (Educational counselling and credit transfer service)
ECCTIS este un consorţiu privat (cu sediul în Cheltenham) care coordonează
baza de date a tuturor formelor de instruire / formare furnizate de Departamentul
Educaţiei şi Competenţelor din Marea Britanie. Se ocupă de managementul a două
contracte de bază: Course Discover şi UK NARIC.
Course Discover este o bază de date care deţine informaţii despre 120 000 de
forme de pregătire (gimnaziale, liceale, educaţie continuă şi formare profesională) în
peste 1000 instituţii de învăţământ (colegii şi universităţi) din Marea Britanie.
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Toţi factorii educaţionali (elevi, studenţi, profesori, consilieri) pot găsi şi
informaţii despre bursele, facilităţile, cluburile şi asociaţiile oferite de colegii şi
universităţi.
Reţeaua Courses Discover este răspândită în şcoli, licee, colegii, universităţi,
biblioteci, birourile Consiliului Britanic şi, practic, poate fi accesată din orice unitate
de învăţământ din întreaga lume.
UK NARIC este baza de date a Centrului Naţional de Informare şi
Recunoaştere Academică din Marea Britanie. Se oferă informaţii despre:
oportunităţile de formare în afara spaţiului britanic, posibilităţile de perfecţionare
profesională (cursuri predate în limba engleză şi în alte limbi), servicii educaţionale
comparative, modalităţile de recunoaştere şi acreditare a diplomelor etc.
Alte programe de căutare a informaţiilor elaborate de diferite ţări: MAXI – DUE
(Danemarca), ORIEP – Système expert de recherche et information sur les etudes et
les professions (Belgia), COBER (Germania) (www.cober.org), SIOF (Portugalia)
www.unet.univie.ac.at), MICRODOORS, TAP (Training Access Points) (Marea
Britanie).

Programe de punere în corespondenţă
Programele de consens sau de „punere în corespondenţă” (matching
systems, systèmes d’apparaiment), de căutare a profesiei „potrivite” sunt menite să
aleagă pentru un client, dintr-o listă de slujbe, pe cea potrivită în funcţie de
caracteristicile individului.
Cascaid
Programele Cascaid sunt dezvoltate de firma Career Service din Marea
Britanie încă din anii ’70. Compania a început cu un simplu software pentru elevii din
gimnaziu, prin care aceştia, în urma parcurgerii unui chestionar de preferinţe, pot
obţine o listă de meserii „potrivite” aspiraţiilor lor; în prezent firma deţine dreptul de
autor asupra mai multor programe multimedia pentru toate vârstele:
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„Paws in Jobland” este un program de explorare a ocupaţiilor pentru copiii de
7-11 ani (circa 100 ocupaţii descoperite într-o manieră atractivă, prin întrebări şi
diferite posibilităţi de răspuns).
„Kudos Multimedia” este un pachet soft care oferă elevilor de gimnaziu
posibilitatea explorării a peste 660 de cariere diferite (peste 1500 meserii) plecând
de la completarea unui chestionar de interese şi preferinţe (Kuder adaptat); aceste
date sunt coroborate cu informaţii despre programele de pregătire, costuri,
oportunităţi de promovare, contacte, imagini video din diferite domenii de muncă,
interviuri şi FAQ (Frequent asked questions), acces şi rezolvare rapidă (Quick Tour).
„Adult Directions” este un program similar dedicat adulţilor care posedă în plus
un tutorial, un glosar ocupaţional, o serie de articole şi comentarii asupra pieţei
muncii şi un modul de formare cu materiale suport.
„CareerScape”, „CareerSphere” şi „CareerMatch” sunt programe software
multimedia de informare şi baze de date asupra lumii ocupaţiilor.
Recent, firma a elaborat şi două programe interactive de auto-evaluare a
nevoilor de pregătire a personalului destinat companiilor în general (Skillsolve) şi
respectiv, companiilor din domeniul comerţului cu amănuntul (RetailAbility).
Toate aceste opt programe Cascaid sunt adaptate şi conectate la Internet,
constituind live-web-uri particularizate, facilităţi de bookmarking şi e-mail.
Gradscope
Este un „pachet de corespondenţă” în domeniul carierei, lansat pe site-ul
Prospects, care este web-ul oficial de informare în carieră al absolvenţilor şi
angajatorilor din Marea Britanie.
Gradscope este un program de exerciţii - suport oferit clientului în procesul de
luare a deciziilor, de alegere a ocupaţiilor şi de investigare a propriilor interese,
aspiraţii, preferinţe etc., prin compararea răspunsurilor date la cele 39 întrebări cu o
listă de 600 de ocupaţii.
Raportul final construieşte un profil ocupaţional individual, identifică cele 20 de
ocupaţii care par a fi cele mai potrivite clientului; acest raport poate fi listat şi discutat
cu consilierul. La dorinţa clientului, Gradscope poate fi completat în întregime
împreună cu consilierul.
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JIG-CAL (Job ideas and information generator – computer assisted learning)
JIG-CAL este un program de „potrivire a slujbelor cu preferinţele” dezvoltat de
Universitatea din Edinburgh, în asociere cu London Borough din Havering şi este
destinat absolvenţilor ciclurilor terminale şi consilierilor lor, cărora le oferă sugestii
asupra unor slujbe şi cariere posibile, precum şi informaţii asupra acestora.
Programul se derulează în două etape:
 în prima etapă se descoperă cu ajutorul ghidului de interese
ocupaţionale gradul de pregătire şi tipul de ocupaţie care s-ar potrivi
clientului,
 în a doua etapă clienţii sunt chestionaţi şi asupra altor aspecte
importante pentru consiliere: mediul de muncă dorit, programul de
lucru, cerinţe fizice, condiţii de pregătire şi promovare etc.
Informaţia oferită de elevi este stocată şi interpretată de program, prin
compararea răspunsurile cu lista slujbelor din baza de date şi selectează 20 dintre
acestea care corespund alegerilor clientului.
Raportul final poate fi listat şi comentat cu consilierul.
JIG-CAL poate fi utilizat de elevi cu orice nivel de pregătire. Acesta oferă un
program structurat de autoevaluare, furnizează informaţii riguroase asupra lumii
muncii, necesare atât copiilor cât şi părinţilor lor. Programul este un instrument util şi
profesorilor, deoarece poate fi integrat în curriculum-ul şcolar, furnizând material de
verificare şi testare la clasă, fără să necesite echipament special pentru aplicare.
Acest program este însoţit de manuale de utilizare accesibile şi de programe de
formare care nu solicită cunoştinţe deosebite de folosirea calculatorului. Totodată, nu
se cer echipamente electronice deosebite, programul este ieftin şi uşor de instalat pe
calculatoarele personale şi în reţea. Cu toate acestea, JIG-CAL rămâne un
instrument destinat a fi utilizat numai în prezenţa consilierilor şi profesorilor cu o
pregătire de bază adecvată.
BIZ este un program german care poate fi accesat la www. all-biz.com
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Programe de sprijin pentru luarea deciziilor
Programele de sprijinire a luării deciziilor (decision-aids, systèmes d’aide a la
décision) sunt programe care-i ajută pe utilizatori în analizarea factorilor ce
influenţează sau de care trebuie ţinut cont în luarea unei decizii, „propunând” căi şi
variante de urmat.
Decaid (Decision analysis program)
Decaid este un program de ghidare a clientului în procesul de luarea deciziei
în carieră. Utilizează modelele aditive şi multiplicative care apar în teoria utilităţii
atributelor multiple dezvoltată de Keeney şi Raiffa (1976) şi descrisă de Pitz şi
McKillip (1984). Versiunea soft a fost lansată în anul 2001 de firma Two Rivers
Software din Marea Britanie (http://www.unc.edu/~gpitz/psyc135/decaid.html).
Pe ecran, fereastra principală afişează două structuri arborescente: pe partea
stângă este plasat arborele (lista) opţiunilor şi consecinţele probabile ale acestora. O
opţiune constă dintr-o secvenţă de evenimente, iar consecinţa ei posibilă conturează
un scenariu. O astfel de structură este denumită arbore decizional.
Partea dreaptă afişează, simultan, scopurile pe care şi le propune clientul care
face opţiunea şi căile de evaluare (apreciere) a acestor scopuri. Dacă la începutul
procesului scopurile sunt generale, treptat ele devin obiective, din ce în ce în ce mai
precise, specifice şi operaţionale. Structura scopurilor şi obiectivelor şi căile de
evaluare alcătuiesc arborele valoric.
Pas cu pas, clientului i se cere să identifice şi să-şi formuleze probleme, să-şi
detalieze scopurile în obiective, să le evalueze prin atribute cantitative şi calitative, să
compare două opţiuni prin scenariile consecinţelor probabile, eliminând în final acel
scenariu mai puţin avantajos pentru viitorul său vocaţional.
Programul adaptează în manieră dinamică un model clasic de luare a deciziei
şi antrenează clientul să-şi facă, astfel, alegerea în carieră:
 identificarea

principalelor

variante

consecinţelor lor,
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ale

acţiunii

şi

estimarea

 ierarhizarea efectelor posibile, pe căile de acţiune conturate, în urma
aprecierii lor prin prisma utilităţii (subiective) sau a valorii sociale
(obiective),
 estimarea probabilităţilor de reuşită sau eşec pentru fiecare variantă
de acţiune,
 adoptarea strategiei de acţiune,
 reducerea variantelor de acţiune până la „structurarea alternativelor”,
 înlăturarea structurii alternativelor şi investirea uneia dintre variantele
de acţiune cu atributul de „optimă”.

Programe de formare pentru căutarea unei slujbe
Acest tip de programe (job-seeking instructional programs, programmes de
formation a la recherche d’emploi) pregătesc clientul şi-i dezvoltă aptitudinile pentru
procesul de căutare a unei slujbe.
Planit
Planit a fost elaborat de Stuart Conger, Canada, în anul 1986 şi reactualizat în
1996. Programul se adresează elevilor şi studenţilor din ciclurile terminale care se
află în căutarea unui loc de muncă. După ce aceştia au făcut deja o alegere
vocaţională, pot accesa programul Planit. El prevede o suită de 46 etape ce trebuie
parcurse pentru a atinge scopul: alegerea unui program de pregătire (nivel de
instruire / educaţie) adecvat, achiziţionarea de noi deprinderi de ucenicie, aptitudini
sociale, pregătirea unui buget şi, în final, găsirea unei slujbe.
Programul constituie un sprijin în depistarea unor posibile obstacole de care
clientul încă nu-şi dă seama şi care ţin de mediul din care provine sau de
cunoştinţele sale insuficiente. I se cere, astfel, clientului să răspundă la întrebări
grupate în funcţie de: educaţie şi program de pregătire, natura instituţiei / şcolii
absolvite, oportunităţi de pregătire la locul de muncă, competenţe sociale şi
intelectuale, metode de căutare a slujbei, posibilităţi financiare.
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După obţinerea unui bilanţ (ce poate fi listat), se trece la o a doua etapă, un
alt set de întrebări care trasează drumul necesar pentru a se califica în vederea
angajării / obţinerii locului de muncă dorit.
În acest sens, Planit invită clientul să răspundă la întrebări cu privire la:
 importanţa domeniului ales.
 dificultatea îndeplinirii sarcinilor,
 posibilitatea promovării,
 plăcerea de a-şi exercita activitatea / atribuţiile,
 controlul asupra propriei cariere,
 progresul în evoluţia profesională,
 vizibilitatea eforturilor în mediul profesional,
 entuziasmul echipei şi colegilor,
 dificultăţile întâmpinate,
 natura demoralizatoare a unor sarcini,
 rapiditatea / urgenţa realizării lor,
 prestigiul aşteptat în urma realizării sarcinilor.
Acele întrebări la care clientul nu poate răspunde sunt listate pentru a fi
discutate cu consilierul. Urmează o listă de defecte comportamentale dintre care
clientul trebuie să şi le indice pe ale sale.
În final, clientului i se propune un „contract” cu sine care menţionează acele
sarcini rămase restante şi obstacolele pe care trebuie să le depăşească în viitor.
Contractul cuprinde spaţii albe pentru eventualele recompense acordate lui însuşi în
cazul realizării scopurilor propuse, pentru numirea acelor persoane care i-ar putea
acorda ajutor şi a modurilor / metodelor de a depăşi obstacolele (dificultăţile).
Un contract similar poate fi întocmit cu un membru al familiei, un prieten sau
chiar cu consilierul care-i acordă asistenţă în realizarea lui.
În general, după ce parcurge programul Planit, clientul va avea un dialog cu
consilierul care-l va sprijini în clarificarea punctelor din program rămase
nesoluţionate. În fapt, aceste contracte stabilesc etapele pe care clientul trebuie să
le străbată în realizarea opţiunii sale profesionale.
Program similar: ISEEK (SUA): http://www.iseeksolutions.org/press
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Programe tutoriale şi sisteme multimedia
Sistemele multimedia (comprehensive learning systems, didacticiels intégrés)
sunt programe complexe care înglobează mai multe categorii de date (sunet,
imagini, texte) destinate alegerii / dezvoltării carierei.
COMPAS (Computer - assisted placement system)
COMPAS este un sistem computerizat de orientare profesională lansat în
Germania care monitorizează plasarea tinerilor în „ucenicie” prin găsirea unui loc de
muncă sau prin continuarea studiilor într-o formă de învăţământ vocaţional. Căutarea
pentru o plasare adecvată începe numai după ce deja tânărul şi-a făcut deja propria
alegere vocaţională.
Serviciile de plasare cu ajutorul sistemului de informare COMPAS pot fi oferite
la nivel local, regional sau naţional.
Încă din 1984, COMPAS operează la nivel naţional, sporind viteza şi
eficacitatea plasamentului prin actualizarea periodică a datelor preluate de pe piaţa
muncii.
Cu ajutorul acestui program, sunt înregistrate atât informaţiile solicitărilor
provenind de la firme şi companii, cât şi preferinţele vocaţionale ale aplicanţilor. Este
necesară, totuşi, asistenţa consilierului de orientare în procesul de consultare a
programului.
Sistemul oferă avantaje clientului companiei angajatoare şi consilierului:
 clientul beneficiază de plasare, consiliere personalizată şi direcţionată.
 compania beneficiază de o selecţie şi o plasare adecvată a
aplicanţilor,
 consilierul primeşte informaţii rapid şi detaliate despre piaţa muncii,
este degrevat de sarcinile de rutină, beneficiază de mai mult timp
pentru a contacta companiile şi pentru serviciile acordate clienţilor,
poate proceda la o evaluare şi o sinteză a activităţii de plasare a
clienţilor.
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KURS
KURS este baza de date naţională a sistemului de învăţământ german şi a
pieţei forţei de muncă din Germania. Prin acest program se oferă informaţii despre
învăţământul general, cursuri de calificare, educaţie de bază, formare continuă,
calificări şi specializări, formare profesională şi ucenicie, cursuri de scurtă şi lungă
durată, cursuri de formare pentru adulţi, cursuri universitare, formarea formatorilor,
cursuri de reeducare, formare continuă la nivel universitar, cursuri adiţionale.
KURS oferă multe detalii importante pentru o opţiune profesională: cerinţe,
durată, conţinut, absolvire, costurile cursurilor, burse (ajutor financiar). Accesarea
bazei de date este gratuită şi se actualizează de patru ori pe an.
Choices
Choices este unul dintre cele mai răspândite şi mai reprezentative programe
interactive

utilizate

în

orientare

şi

consiliere.

Adresa

site-ului

este:

http://www.careerware.com/products/US/choices.html.
Programul este cotat ca „maxi-sistemic” deoarece este structurat pe
subcomponente care vizează realizarea unei investigări multidimensionale a
clientului. Acesta este elaborat de compania canadiană „Careerware”, ISM Corp.
(ultima actualizare în 1998) în trei versiuni: Choices (general), Choices Jr. (pentru
elevi de gimnaziu şi liceu), şi Choices CT (pentru studenţi şi adulţii care-şi schimbă
locul de muncă).
Anterior abordării programului la calculator, clientul este rugat să completeze
cu ajutorul unui ghid, un profil vocaţional ale cărui secvenţe solicită opţiuni din mai
multe variante de răspuns: educaţie,

mediul de activitate, cerinţe fizice,

temperament, salarizare, aptitudini, interese, perspective profesionale, tipologie
Holland, contraindicaţii, program de lucru, domenii de activitate.
Clientul va traversa succesiv următoarele patru compartimente: explorare,
descrierea ocupaţiilor, ocupaţii înrudite, comparare.
Profilul va fi introdus în componenta explorare (explore), iar calculatorul îi va
oferi clientului lista de ocupaţii potrivite cu elementele profilului (triate succesiv până
rămân 25).
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Componenta meserii înrudite (related) extinde lista anterioară la familiile de
ocupaţii care se află în legătură cu cele pentru care clientul manifestă interes.
Descrierea ocupaţiei (specific) poate oferi informaţii complete despre orice
ocupaţie dorită iar comparare (compare) este secvenţa care pune în balanţă, la
cerere, caracteristicile a două sau mai multe ocupaţii.
Raportul final poate fi listat şi comentat împreună cu consilierul care-l asistă
pe client în întocmirea unui plan de acţiune necesar parcurgerii traseului educaţional
/ profesional.
O variantă a programului Choices (dintre numeroasele adaptări în ţările
europene) este Choix France ’98 - ’99.
La fel de actuale şi utile sunt şi sistemele: JKI – Job, Computer – Job, Jobskill,
Countdown, Decider, Survive, Discover, Coin, Sigi Plus, Vision Plus, C – Lect.
(http://www.fsu.edu/~career/center/html).

Programe informatice româneşti de consilierea carierei
SEMM (Serviciul electronic de medierea muncii)
Programul este o aplicaţie de punere în relaţie a deprinderilor şi
competenţelor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri) cu cererile
angajatorilor. Intermedierea, recrutarea şi plasarea se proiectează on-line, cu
ajutorul Internet-ului.
Programul SEMM (www.semm.ro).este o adaptare completă a aplicaţiei
canadiene ELE (Electronic Labour Exchange) ca urmare a unui proiect de cooperare
româno-canadian, derulat între 1999-2001, între Ministerul Muncii, Agenţia Naţională
de Ocupare şi Formare Profesională, Departamentul Resurselor Umane din Canada
(Human Resources Development Canada) şi Agenţia Canadiană de Dezvoltare
Internaţională (Canadian International Development Agency).
Principiile de funcţionare ale programului vizează:
 medierea cererii şi ofertei de forţă de muncă ale şomerilor şi
angajatorilor cu ajutorul formularelor de înregistrare a competenţelor,
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 automatizarea medierii electronice a muncii,
 respectarea Clasificării Ocupaţiilor din România (COR),
 confidenţialitatea informaţiilor.
ELE a fost modificat în vederea operării în România. Cele 525 grupe de bază
ale ocupaţiilor canadiene NOC (National Occupational Classification) au fost
modificate pentru a fi echivalate cu cele 415 grupe de bază româneşti din COR
(Clasificarea Ocupaţiilor din România).
Au fost adaptate codurile aplicaţiei pentru o bază de date Oracle, cu server
Web Oracle. S-au operat diferenţele în materie de studii, certificarea forţei de
muncă, distribuţia geografică a agenţiilor judeţene şi structurile pieţei muncii la nivel
local.
Fiind destinat unei reţele naţionale (a fost implementat în 50 centre de
ocupare), programul oferă o bogată bază de date despre piaţa muncii din România,
utilă factorilor de decizie cu privire la cursurile de calificare cerute pe piaţă şi a
tipurilor de servicii care trebuie furnizate pentru a veni în sprijinul şomerilor (prin
reducerea numărului acestora şi a duratei şomajului). Prin mijlocirea acestui program
se estimează că:
 va creşte eficienţa integrării în muncă printr-o atentă selecţie a
angajaţilor,
 se vor reduce costurile firmelor care încearcă să găsească personal
calificat.
După accesarea programului (prin conexiune Internet), utilizatorul trebuie să
parcurgă următoarele etape:
 să selectează zona geografică şi domeniul de activitate de care este
interesat;
 să consultă lista ocupaţiilor descrise pe care calculatorul le-a selectat,
 să se înscrie în baza de date prin completarea unui formular ce
cuprinde

rubrici

profesionale,

despre

vechimea

nivelul
în

muncă,

studiilor,

gradul

experienţei

limbile

străine

cunoscute,

deprinderile / competenţele specifice şi suplimentare.
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Programul oferă posibilitatea modificării, salvării şi imprimării datelor
înregistrate. Există, de asemenea, o secvenţă de ajutor şi FAQ (cele mai frecvente
întrebări). Acest program este foarte solicitat la nivel naţional şi există pericolul de
blocaj la nivel de server şi dificultăţi de operare în reţea.
În România există şi numeroase companii private ce oferă servicii de mediere,
consultanţă şi plasarea în muncă:
JobsResurseUmane.Ro ( http://resurseumane.ro/),
Resurse (http://www.christiansen.go.ro/resurse.htm),
My Job (http://www.myjob.ro/),
BestJobs (http://bestjobs.club.ro/nb/index.ph),
Bursa Muncii (http://www.bursamuncii.ro/),
Centrul pentru dezvoltarea resurselor umane (http://www.cedru.ro).
InterOPTIONS (Canadian Work Preference Inventory)
Acest program - InterOPTIONS - este versiunea soft a Chestionarului
Canadian de Preferinţe pentru Ocupaţii (CWPI - Canadian Work Preference
Inventory).
Instrumentul a fost preluat de la Oficiul Canadian pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane (Human Resources Development Canada) şi adaptat pentru
România în anul 1997, în cadrul Proiectului Informare şi Consilierea Carierei.
Chestionarul este utilizat pentru evaluarea intereselor profesionale ale elevilor,
studenţilor şi adulţilor care caută un loc de muncă. Acesta conţine 50 de afirmaţii
despre diferite tipuri de activităţi ce prezintă interes pentru clienţi în cariera lor
profesională.
După ce se fac alegeri, pe o scală cu 5 grade, la cei 50 itemi (nu mi se
potriveşte deloc, puţin, nehotărât, destul de bine, foarte bine), clientul primeşte, în
urma prelucrării datelor prin programul InterOPTIONS, o listă cu sugestii de ocupaţii
care se potrivesc profilului său de preferinţe.
Programul oferă, de asemenea, posibilitatea explorării şi consultării a cinci
domenii de interes: directiv, inovativ, metodic, obiectiv, social (fundamentate pe
tipologia RIASEC a lui John Holand).
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Rezultatele obţinute în urma parcurgerii chestionarului şi a domeniilor de
interes sunt centralizate într-un raport final care-i afişează clientului, cu ajutorul unor
diagrame şi grafice, trei secvenţe:
 un profil comparativ între auto-aprecierile decise de client şi evaluările
rezultate din prelucrarea răspunsurilor la chestionar,
 ariile de interes minim şi maxim redate prin diagrame cu bare
orizontale şi,
 lista de ocupaţii propuse.
Raportul poate fi tipărit la dorinţa clientului. Pot fi examinate la cerere şi alte
ocupaţii suplimentare (din cele 897 identificate în Clasificarea Canadiană a
Ocupaţiilor), pe care le oferă baza de date. Acestea pot fi, de asemenea, imprimate
la sfârşitul sesiunii.
InterOPTIONS prezintă mai multe avantaje faţă de alte chestionare cu scop
similar:
 administrare rapidă (cca 20 minute),
 este accesibil majorităţii populaţiei ţintă,
 este elaborat riguros şi adaptat datelor obţinute de la un eşantion mixt
de populaţie,
 poate fi obţinut imediat un raport final tipărit.
InterOPTIONS rămâne, totuşi, doar un instrument auxiliar ale cărui rezultate
constituie un start în investigarea traseului profesional. De aceea este recomandată
asistenţa consilierului pentru interpretarea rezultatelor obţinute.
Programul este deja disponibil în şcoli, Centre de informare şi consiliere şi
Centre de asistenţă psihopedagogică din reţeaua naţională.
BTPA (Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini)
Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini este o aplicaţie soft care permite
administrarea on-line a unei serii de probe de evaluare a aptitudinilor relevante
pentru diverse domenii profesionale.
Acest program va fi lansat în iulie 2003.
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BTPA este elaborată de un colectiv de cercetători, psihologi şi informaticieni
de la Catedra de Psihologie a Universităţii din Cluj-Napoca, de la Asociaţia de Ştiinţe
Cognitive din România în colaborare cu firma S. C. Cognitrom, Cluj-Napoca.
Principalele categorii de aptitudini care pot fi evaluate prin testele bateriei
sunt:
 abilitatea generală de învăţare (funcţii executive, raţionament analitic,
capacitate de inhibiţie cognitivă, transfer analogic, categorizare),
 aptitudinea verbală (vocabular, construcţia sintaxei, înţelegerea
limbajului scris),
 abilităţi funcţionăreşti (atenţie concentrată, interferenţă, memorie de
dlucru, perceperea detaliilor din materiale scrise şi tabele, identificarea
diferenţelor dintre copii, observarea şi corectarea cuvintelor în text),
 percepţia formei (analiză perceptuală complexă, perceperea detaliilor
obiectivelor şi materialelor grafice, efectuarea de comparaţii vizuale),
 aptitudinea spaţială (generare de imagini mintale, transformarea
imaginilor mintale prin rotire),
 aptitudinea numerică (calcul matematic),
 alte aptitudini - rapiditate în reacţii (timp de reacţie auditiv şi vizual,
timp de reacţie discriminativ auditiv şi vizual, timp de reacţie auditiv /
vizual de scanare).
Pentru fiecare componentă specificată există sarcini specifice de evaluare.
Manualul de aplicare descrie fiecare test al bateriei, aptitudinea testată,
modalitatea de aplicare şi cotare a itemilor (cu exemple).
Bateria BTTA îşi va asigura fidelitatea itemilor prin corelarea aplicării
succesive a testelor şi prin metode statistice alternative. Obiectivitatea şi
standardizarea rezultă din construcţia instrucţiunilor de administrare şi cotare care se
pot face atât de către operatorul uman cât şi de către computer.
Testul răspunde cerinţelor practice oferind maximum de informaţie într-un timp
cât mai scurt. Administrarea fiecărui test necesită câteva minute, iar parcurgerea
întregii baterii durează în medie 30 minute.
Testele pot fi aplicate integral, ca baterie sau separat, câte unul sau mai
multe, în funcţie de cerinţe.
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După evaluarea performanţelor la teste (scorate gradat, pe categorii, ca
superioare, medii sau inferioare), programul oferă o listă de profesii în care
aptitudinea respectivă este importantă. Lista ocupaţiilor este descrisă în concordanţă
cu cea din COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România).
Versiunea software poate fi utilizată on-line şi off-line. Etaloanele oferite de
populaţia românească vizează ambele variante ale testului. Rezultatele la teste pot fi
imprimate.
Populaţia ţintă cuprinde trei grupuri de vârstă (elevi 12 – 15 ani, adolescenţi
16 – 18 ani şi adulţi) de ambele sexe.
Produsul este compatibil cu MS Office 2000 Professional, Windows 98,
versiunea românească. Construcţia itemilor ţine seama de matricea culturală a
populaţiei româneşti.
EDUC 2000
Prin acest program se oferă informaţii despre reţeaua unităţilor şcolare de
nivel preuniversitar din România: licee, şcoli profesionale şi şcoli postliceale.
Programul a fost elaborat de Centrul Naţional de Resurse pentru Orientare
Profesională cu sprijinul Uniunii Europene.
Programul face, totodată, o prezentare generală a structurii instituţionale a
sistemului educaţional din România.
Baza de date conţine informaţii referitoare la 1500 de unităţi de învăţământ
româneşti şi oferă date de bază despre instituţiile şcolare alese de utilizator după
următoarele criterii:
 nivelul de învăţământ (profesional, liceal, postliceal, alte unităţi
precum grupuri şcolare, şcoli speciale),
 profilul unităţii, judeţul, localitatea.
În sistem sunt inserate şi prevederi legale cu privire la fiecare nivel. Ghidarea
pentru utilizarea programului este asigurat de un tutorial de ajutor (help).
EDUC 2000 va deveni, după actualizare, EDUC 2003.
Agendă electronică
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Această „Agendă electronică pentru persoane, instituţii şi publicaţii” a fost
elaborată de Centrul Naţional de Resurse pentru Orientare Profesională ca un
instrument util specialiştilor şi consilierilor în activitatea lor la nivel individual, dar şi în
reţeaua naţională sau europeană.
Agenda este, de fapt, o structură în Microsoft Access având ca elemente trei
baze de date: a persoanelor, instituţiilor şi publicaţiilor.
Pagina de intrare - ieşire permite deschiderea oricăreia dintre cele trei baze de
date dorite prin activarea butonului corespunzător. Utilizatorul este ghidat prin
tutorialul de ajutor asupra modului de folosire a programului. Se oferă prin program,
totodată, şi informaţii succinte despre natura şi conţinutul unei baze de date
(înregistrare, câmpuri, gestionare) şi structura ecranului.
Gestionarea oferă date asupra căilor de înregistrare (inserare, ştergere,
modificare, sortare, selectare). Se diferenţiază selectarea generală de cea specială.
Se definesc condiţiile de alegere a valorilor dorite pentru câmpurile căutate.
Programul poate permite, de asemenea, elaborarea de statistici ale accesului
la toate înregistrările din bazele de date.
Agenda electronică oferă avantajul stocării şi sistematizării unui mare volum
de date cu privire la cele trei conţinuturi necesare utilizatorului.
PLOTEUS (Portal on Learning Opportunity Throughout Europe)
Este un portal de acces la o imensă bază de date conţinând informaţii extinse
despre sistemele educaţionale şi posibilităţile de formare din fiecare ţară europeană.
PLOTEUS (www.ploteus.net).a fost creat ca urmare a întrunirilor Consiliului
European de la Lisabona (2000) şi Stockholm (2001) care invita Comisia Europeană
şi statele membre să genereze o reţea de servicii care să furnizeze pentru cetăţenii
din întreaga Europă informaţii despre posibilităţi de formare, studii şi oferte de
muncă.
Obiectivul fundamental al portalului este acela de a concretiza dreptul la
libertatea de mişcare a tuturor europenilor, punându-le la dispoziţie un bagaj
informaţional impresionant necesar mobilităţilor transnaţionale.
În forma sa actuală, PLOTEUS permite navigarea pentru găsirea surselor de
informare şi posibilităţilor de formare din fiecare ţară.
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Activitatea de identificare şi clasificare a acestora este desfăşurată de către
Centrele Naţionale de Resurse pentru Orientare Profesională din fiecare ţară
(National Resources Centres for Vocational Guidance) care alcătuiesc reţeaua
Euroguidance.
PLOTEUS este un proiect finalizat în martie 2003; acesta va fi actualizat şi
extins permanent.
Comisia Europeană împreună cu autorităţile naţionale pregătesc un protocol
comun care va permite interconectarea la nivel de reţea europeană a bazelor de
date naţionale şi regionale, în scopul unui acces unificat, direct şi liniar la fiecare
bază de date naţională.
Realizarea Portalului PLOTEUS este coordonată de Directoratul General
pentru Educaţie şi Cultură al Comisiei Europene şi finanţat de programul DG
Enterprise IDA (Interchange of Data between Administration).
PLOTEUS este destinat elevilor, studenţilor, profesorilor, şomerilor şi
consilierilor în carieră.
În acest Portal există informaţii despre furnizorii de educaţie de nivel superior,
centre şi instituţii de formare de toate nivelurile, atât publice cât şi private. Pot fi
consultate, de asemenea, profilurile fiecărei instituţii, condiţiile de studiu, disciplinele,
facilităţile, cerinţele, schimburile posibile, bursele şi grant-urile acordate. Limbile de
acces sunt cele ale fiecărei ţări partenere şi limba engleză.
Rezultatele finale ale navigării pot fi editate la imprimantă.
Alte reţele europene la care România participă:
EURES http://europa.eu.int/eures/index.jsp,
ESTIA (http://estia.ise.ro, www.estia.educ.goteborg.se),
EUROGUIDANCE (www.euroguidance.org.uk),
CEDEFOP (http://www.cedefop.eu.int),
NARIC (http://europa.eu.int/comm/education/socrates/adnaric.html),
ENIC (http://www.enic-naric.net),
EURYDICE (http://www.eurydice.org),
EUROSTAGE (http://www.eurostage.org).
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BUNE PRACTICI ÎN UTILIZAREA TIC ÎN CONSILIEREA CARIEREI
Diana GHINEA
De la consilierea asistată de calculator la consilierea carierei prin
Internet
Utilizarea tehnologiei informatice în consilierea carierei a devenit o coordonată
de bază a activităţilor de orientare şi consiliere a carierei, care presupune abilităţi
specifice, atât din partea consilierului cât şi a clientului. În ce măsură schimbă
Tehnologiile Informatice şi de Comunicare (TIC) natura procesului de consiliere şi
rolul consilierului s-a arătat deja, acest capitol propunându-şi trecerea în revistă a
câtorva bune practici în această direcţie. Înainte de a trece însă la specificarea
menţionată dorim să subliniem, o data în plus, importanţa standardelor etice şi de
calitate în utilizarea TIC în consilierea carierei. Acest lucru a fost semnalat încă din
primele faze de dezvoltare a acestei arii şi constituie o preocupare constantă a
cercetătorilor şi profesioniştilor din domeniu. Nu vom reveni aici asupra criteriilor de
calitate şi standardelor etice deoarece au fost tratate în altă parte a studiului, ci vom
enumera doar câteva din motivele general acceptate şi care constituie tot atâtea
avantaje pentru utilizarea TIC:
 învăţare deschisă şi la distanţă;
 acces rapid la informaţie;
 acces la un număr mai mare de clienţi;
 creşterea accesului la resurse de calitate;
 reducerea costurilor (gratuitatea accesului la sursele localizate în web
site-uri);
 accesul direct la resurse.
În cele ce urmează vom face referire la patru tipuri de bune practici,
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structurate după cum urmează:
 utilizarea telefonului în consilierea carierei;
 utilizarea CD-ROM în consilierea carierei;
 utilizarea sistemului de video-conferinţe în consilierea carierei;
 utilizarea Internet-ului / web site-ului (web-based guidance) în
consilierea carierei.
Aceste practici sunt rezultatul, în cele mai multe cazuri, a proiectelor
transnaţionale de tip Socrates sau Leonardo da Vinci, însă nu sunt excluse nici
iniţiativele individuale - rezultat fie al politicilor naţionale sau al sectorului de afaceri.

Utilizarea telefonului în consilierea carierei
Utilizarea telefonului este o abordare ce s-a bucurat de rezultate şi care încă
suscită interesul în consilierea la distanţă (de exemplu, proiectul Leonardo da Vinci
„Distance Counseling by Phone” demarat în 2001 şi coordonat de Germania).
Utilizarea telefonului prin crearea de linii deschise (help lines) este un fenomen
răspândit în multe ţări Europene şi, în special, în Marea Britanie. Un astfel de
exemplu este LearnDirect - cu LearnDirect help line - care, prin operatorii săi, oferă:
 acces la o bază de date cu 750 de cursuri organizate de LearnDirect;
 oferă gratuit informaţii şi consultanţă referitoare la peste 500 000 de
cursuri pe de tot cuprinsul ţării;
 oferă informaţii despre burse şi posibilităţi de finanţare a studiilor;
 oferă informaţii despre carieră.
Această facilitate de consilierea carierei prin telefon a demarat în 1998 şi de
atunci până în 2000 a înregistrat peste 2,4 milioane de apeluri.
LearnDirect este o iniţiativă privată şi este concepută ca o afacere, oferind
atât servicii gratuite, cât şi contra cost. Acest serviciu este unul complex şi accesibil
la adresa <http://www.learndirect.co.uk>.
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Utilizarea CD-ROM în consilierea carierei
Utilizarea CD-ROM ca instrument de consilierea a carierei oferă o serie de
avantaje celor care nu au acces la Internet, prin natura diversă a informaţiei pe care
o poate înmagazina: baze de date, programe interactive, instrumente de
autocunoaştere (teste, jocuri etc.), programe tip matching („potrivirea” trăsătură factor). Datorită acestor avantajate, majoritatea proiectelor de consilierea cariere cu
finanţare din partea Uniunii Europene aleg CD-ROM-ul ca modalitatea cea mai
eficientă de diseminare a rezultatelor, fără a menţiona că în multe cazuri obiectul /
rezultatul însuşi este producerea unui CD-ROM. Pentru a exemplifica acest lucru am
ales două proiect ce si-au propus să producă un astfel de CD-ROM: Fit for Europe şi
ADAPT.
Fit for Europe este un proiect Leonardo da Vinci iniţiat de Germania, conceput
ca o bază de date cu informaţii detailate, în şapte limbi (germană, engleză, franceză,
greacă, italiană, portugheză, spaniolă) despre posibilităţile de lucru, educaţie şi
formare profesională în ţările membre ale Uniunii Europene, precum şi informaţii
referitoare la UE.
ADAPT este un proiect finanţat de European Social Fund - Community
Initiave, cu o durată de 3 ani (1997-2000) care a dezvoltat un program interactiv de
tip trăsătură-factor, intitulat Park Skills, disponibil pe CD-ROM şi care poate fi folosit
în orientarea profesională a şomerilor. Programul constă în realizarea unei matrice
ce cuprinde patru tipuri de abilităţi: abilităţi practice, informaţie, persoane,
performanţe.

Utilizarea sistemului de video-conferinţe în consilierea carierei
Utilizarea sistemului de video-conferinţe (V-C) în consilierea carierei este o
metodă mai costisitoare şi complicată din punct de vedere tehnic, însă care reţine cel
mai mult din ideea clasică a consilierii, putând asigura contactul (virtual) personal
consilier-client. Deşi caracterul de noutate al acestei tehnologii s-a mai estompat,
utilizarea sa în consiliere nu a cunoscut dezvoltarea aşteptată, rămânând în stadiul
de pilotare. Ca exemplu de bună practică, menţionăm, totuşi, cazul Finlandei (una
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din ţările cu cele mai bune experienţe în utilizarea TIC în consilierea carierei), care a
construit

un

ghid

de

utilizare

a

sistemului

de

video-conferinţe

(<http://www.cimo.fi/estia/video.html>) şi este un participant activ în deblocarea
acestui drum. De asemenea, acest mod de comunicare a fost utilizat constant între
partenerii proiectului ESTIA, la care ne vom referi ulterior. În consiliere, această
metodă poate fi utilizată în diferite moduri, după cum urmează:
 oferirea directă de informaţii şi orientare, de către consilier, unui client
sau unui grup;
 organizarea de seminarii de discuţii;
 posibilitatea realizării interviurilor de angajare, organizate de consilier.

Utilizarea Internet-ului / web site-ului în consilierea carierei
Cele mai multe iniţiative de utilizare a Internet-ului în consilierea carierei au în
vedere, mai degrabă, oferirea de informaţie şi mai puţin transferarea procesului
autocunoaştere şi de luare a deciziei în spaţiul web. Pe plan european există totuşi
un exemplu de web site care transpune cu succes principiile consilierii constructiviste
în această dimensiune, printr-o serie de mici programe concepute special. Este
vorba despre CareerStorm, o iniţiativă privată ce oferă atât servicii gratuite, cât şi
contra cost, în funcţie de motivaţia clientului.
În domeniu ofertei de informaţie, menţionăm ca exemplu de bună practică
proiectul ESTIA, un proiect Leonardo da Vinci iniţiat de Suedia în 1996 şi care,
datorită caracterului său inovator şi modului profesionist de structurarea a
informaţiei, a fost multiplicat de două ori: în 1997 şi 1999. Iniţial, proiectul a fost
dezvoltat în patru ţări: Suedia, Finlanda, Marea Britanie şi Franţa şi a constat în trei
componente:
 realizarea unui web site;
 testarea utilizării Internet-ului şi al sistemului de video-conferinţe;
 dezvoltarea competenţelor consilierilor.
Din aceste trei componente, numai prima a făcut obiectul multiplicării
ulterioare, în final realizându-se un web site care funcţionează ca un portal, oferind
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informaţii despre sistemul de educaţie, piaţa muncii şi posibilităţi de lucru în 25 de
ţări europene. Caracterului inovator al acestei realizări nu constă numai în gruparea
informaţiilor într-un singur loc, ci în faptul că toate paginile naţionale au aceeaşi
structură şi acelaşi mod de prezentare. Putem spune că ESTIA a reprezentat prima
tentativă de realizare a unui portal în domeniu, iar importanţa sa este subliniată de
faptul că stă la baza unui proiect de anvergură desfăşurat de Comisia Europeană
(DG Employment şi DG Education and Youth) şi anume, realizarea unui portal
european cu informaţii despre educaţie şi piaţa muncii - Ploteus. Astfel, ESTIA este
poate cel mai elocvent exemplu de bună practică pe care îl avem, ilustrând perfect
caracterul şi impactul unei experienţe transferabile.
O iniţiativă asemănătoare este On the Move, un instrument interactiv de
orientare adresat tinerilor care doresc să studieze sau să lucreze în Europa. Tehnica
utilizată este de tip întrebare-răspuns, ambele venind din partea utilizatorului şi
ajutându-l pe acesta să-şi contureze posibilităţile. Acest instrument a fost iniţial
dezvoltat în cadrul proiectului ENIGMA (1993-1995), fiind ulterior continuat şi
îmbunătăţit în cadrul unui proiect Leonardo da Vinci cu acelaşi nume (1997),
coordonat de Islanda (On the Move II). Rezultatul a fost îmbunătăţirea şi a
instrumentului şi realizarea sa în două versiuni - Internet şi CD-ROM, în opt limbi. În
1999, Marea Britanie a preluat iniţiativa şi a realizat On the Move III, având în vedere
realizarea a 26 de versiuni naţionale, inclusiv ţările Europei Centrale şi de Est.
Tot ca exemplu de bună practică menţionăm un proiect care surprinde prin
ideea sa inovatoare în această direcţie, şi mai puţin prin caracterul tehnologic:
proiectul Leonardo da Vinci „The Social Partners and Vocational Guidance for
Lower-Paid Workers” (“Parteneri sociali şi orientare profesională pentru adulţii cu
venituri reduse”), care se constituie într-un parteneriat European ce îşi propune să
adune

şi

disemineze,

prin

intermediul

unui

web

site

-

http://www.gla.ac.uk/wg/index.htm - exemple de bune practici în orientarea
profesională a adulţilor cu venituri modeste. Beneficiarii acestui proiect sunt
angajatorii, sindicatele şi serviciile de consiliere şi orientare.
Prin cele câteva exemple succint prezentate în acest studiu am încercat, mai
degrabă, o precizare a posibilităţilor oferite de tehnologiile informaţiei şi comunicării
în domeniul orientării şi consilierii carierei, decât o reprezentare exhaustivă şi
detaliată a iniţiativelor existente (aceasta poate constitui obiectivul unui proiect mai
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larg, de realizare a unui ghid în domeniu). Am ales în mod deliberat să nu ne
concentrăm pe multitudinea de soft-uri de orientare care au fost dezvoltate anterior
Internet-ului, când se vorbea de CAGS Systems (Computer-Assisted Career
Guidance) şi nu de web-based guidance. Motivul pentru care am ales să ignorăm
această arie, chiar dacă reprezintă primul pas în direcţia analizată aici este dublu:
 am considerat, ca ipoteză de lucru, că în absenţa Internet-ului
computerul reprezintă mai puţin o modalitate de comunicare şi mai
mult un instrument de lucru;
 costurile ridicate ale drepturilor de autor pentru utilizarea unor astfel
de soft-uri, spre deosebire de caracterul predominant gratuit oferit de
world wide web (www).
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PARAMETRI ŞI CRITERII DE CALITATE ÎN CONSILIEREA CARIEREI
Mihaela CHIRU
“Epoca inteligenţelor interconectate nu aparţine maşinilor deştepte, ci
oamenilor care, prin reţelele construite, pot să-şi combine inteligenţele, cunoştinţele
şi creativitatea pentru a culmina în bunăstare şi dezvoltare socială” (Tapscott, apud
Jarvis, 1997).
În ultimii 30 de ani, Internet-ul tinde să devină infrastructura de bază a
societăţii. Cariera este unul dintre domeniile care par să intereseze pe toată lumea,
într-un mediu ocupaţional dinamic care cuprinde în mod egal vârstele, genurile,
domeniile de muncă. Informaţia referitoare la formare profesională riscă, în aceste
condiţii, să devină masivă şi inconsistentă, manevrată de instanţe neautorizate,
potrivit unor interese partizane.
Provocarea pentru societatea în ansamblu, ca şi pentru domeniul consilierii,
este uzul TIC în maniere care să suplimenteze şi prelungească potenţialul uman mai
degrabă decât să-l restricţioneze sau înlocuiască.
Acest fapt impune introducerea şi respectarea unor standarde de calitate în
actul de consiliere, care să afirme întâietatea nevoilor clientului şi abilităţilor
consilierului. Clientul, prin explorarea pe cont propriu a bazelor de date şi paginilor
web gratuite, poate obţine informaţii despre piaţa muncii, angajare, programe de
formare, tehnici de căutare a unui loc de muncă, autoevaluare şi altele de interes
pentru carieră. Însă numai contactul cu un consilier îl poate ajuta să dea sens setului
de informaţii astfel dobândite şi să găsească elementele relevante pentru ecuaţia sa
profesională. La rândul său, consilierul trebuie să petreacă în mod regulat timp pe
web, să se menţină la curent cu resursele de acest tip (experimentare, validare,
interpretare), ceea ce diversifică nevoile sale de pregătire în profesie şi prestare a
serviciului de consiliere. O formă de asigurare a controlului calităţii este supervizarea
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colegială realizată prin intermediul World Wide Web. Un exemplu este pagina web
http://crccanada.org “creată de consilieri pentru consilieri” (Turcotte et al., 2000),
unde se structurează şi împărtăşesc informaţii esenţiale pentru profesie şi
profesionişti. Site-ul este organizat pe patru domenii (a te ajuta singur, a ajuta clienţii,
a se ajuta unul pe altul, a ajuta pentru viitor), ca loc de întâlnire virtuală a
preocupărilor reale din sfera consilierii pentru carieră.
O serie de întrebări se pot formula în legătură cu democratizarea accesului la
informaţie pe Internet:
 Cum se pot asigura clienţii că sursele de informare, orientare şi
consiliere sunt calificate?
 Cum se diferenţiază ofertanţii buni de cei mediocri şi de impostori?
 În ce măsură şi la ce parametri se acordă asistenţă on-line?
În acest sens este nevoie de stabilirea unor înţelegeri / protocoale de lucru,
care să prevadă modul de realizare a consilierii prin Internet, liste de indicatori,
standarde de calitate etc. Pe lângă informaţie şi servicii structurate, clientul este
îndreptăţit să afle date despre consilier (calificări, portofoliu, recomandări), pentru a
realiza o alegere conştientă şi asumată, mai ales în situaţia probabilă de a nu-l
întâlni vreodată în persoană.
Informaţia de pe platforma World Wide Web presupune un concept unitar şi
coerent pe care să îl impună şi respecte înşişi ofertanţii de consiliere, ca standard de
practică în relaţie cu clienţii. În lipsa unor reglementări interne de breaslă, oricine
poate lansa informaţie şi oferi servicii on-line, inclusiv în domeniul consilierii. Acest
fapt este în măsură să afecteze atât prestigiul comunităţii consilierilor, cât şi
încrederea clienţilor în sursele de specialitate, într-o reţea care se presupune că
deserveşte “mai rapid, eficient şi ieftin ca niciodată” un număr tot mai mare de
persoane (Jarvis, 1997).
Indiferent de avansul considerabil al tehnologiei, rolul consilierului rămâne
important în facilitarea “întâlnirii minţilor umane”. Nevoile fundamentale ale indivizilor
care îşi plănuiesc viitorul, oriunde pe acest pământ, sunt similare, angajarea
consilierilor în asistarea devenirii umane spre potenţialul maxim este o chestiune de
principiu profesional, iar tehnologia reprezintă un sprijin pentru micşorarea
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distanţelor în spaţiu şi timp, între culturi şi limbi.
“Problema este calitatea practicii de consiliere, nu natura specifică a consilierii
cu ajutorul TIC” (Offer, 2003).

Istoric şi dezvoltare în consilierea asistată de calculator
Istoria sistemelor de consiliere asistate de calculator poate fi împărţită în două
epoci (cf. Harris-Bowlsbey, 1989 apud. Watts 1996, p. 269-283):
 1965-1980, perioada demonstraţiei şi a implementării limitate –
principalul actor era computerul de mare viteză şi mari dimensiuni
(mainframe computer), a cărui accesare era costisitoare şi nu asigura
interacţiunea directă cu utilizatorul; singurele sisteme care s-au
dovedit accesibile erau cele care procesau concomitent datele,
respectiv chestionarele completate în cabinetele de consiliere şi
expediate centrelor computerizate, iar apoi rezultatele trimise înapoi la
sediile consilierilor; această procedură avea caracter static şi implica
riscul întârzierilor,
 din

1981,

perioada

microcomputerele

au

difuzării
contribuit

şi
la

implementării
realizarea

unei

extinse

–

interacţiuni

economicoase şi au facilitat dezvoltarea şi comercializarea pachetelor
de soft.
Tehnologiile moderne oferă noi posibilităţi pentru aplicaţiile sistemelor
computerizate de consiliere (de ex., dezvoltarea CD-ROM-urilor a mărit semnificativ
capacitatea sistemelor de a stoca informaţii, viteza de accesare, potenţiala scară de
operare, puterea). În plus, folosirea graficii color, a “ferestrelor” şi celelalte opţiuni au
contribuit la atractivitatea şi flexibilitatea afişajului pe ecran. În acelaşi timp,
programele multimedia şi hipermedia interactive dau posibilitatea adăugării de
fotografii, secvenţe video şi sunet la texte şi grafică.
“În timp ce tehnologia video interactivă nu este o resursă uzuală folosită în
sistemele de consiliere asistate de computer, reducerile semnificative ale costurilor la
hardware care se prefigurează în următorii ani ar trebui să transforme această
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tehnologie într-o componentă comună a sistemelor de consiliere” (Sampson, apud.
Watts, 1996).
Pe termen lung, se prevede ca oportunităţi neaşteptate să fie oferite de
computer (de ex., simulări ale lumii fizice şi imaginare, cu posibilităţi de a extinde
accesul spre experienţă): aceasta înseamnă că explorarea carierei va fi tot mai mult
condusă de asemenea experienţe şi tot mai puţin de formele reprezentate ale lumii
şi imagini vizuale.
Aceste dezvoltări şi posibilităţi accentuează importanţa întrebărilor referitoare
la “proprietatea asupra acestor sisteme”. În contextul actual, mini-sistemele pot fi larg
comercializate, deşi este necesară asigurarea standardelor de calitate pentru
protejarea intereselor clienţilor. În cazul “maxi-sistemelor”, nivelul investiţiei
financiare este mult mai înalt şi astfel puterea şi cuprinderea lor arată că au o mai
mare implicaţie asupra organizaţiei şi structurii programelor de consiliere în care se
folosesc.
Aceasta înseamnă un rol tot mai mare pentru stat, ca principal finanţator al
serviciilor publice de consiliere, precum şi pentru practicieni, ca ofertanţii acestui tip
de servicii.
Computerele accentuează problema proprietăţii profesionale şi accesului
individual. Proprietatea profesională poate fi înţeleasă ca protejarea intereselor
clienţilor şi ale consilierilor. Dacă cererea de astfel de sisteme de tip “expert“ este
suficient de mare, se poate crea o piaţă în care structurile de consiliere existente
sunt eludate. Provocarea ce se ridică înaintea consilierilor este să demonstreze că
integrarea propriu-zisă a sistemelor computerizate în programele tradiţionale
ameliorează în mod semnificativ calitatea ajutorului oferit clienţilor:
 există sisteme care operează cu constructe obiective sau subiective;
 odată cu atenţia acordată dezvoltării “maxi-sistemelor”, în sensul
desprinderii avantajelor din folosirea computerului, trebuie acordată
atenţie şi utilizării de soft autorizat care să permită individului fie
structurarea propriului dosar al dezvoltării carierei, incluzând foile
matricole, planurile de acţiune şi alte informaţii de gen, fie
descărcarea materialelor din alte sisteme.
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Perspective în consilierea informatizată
Consilierul contemporan îşi asumă rolul de tehnolog. Domeniile pentru care
Internet-ul oferă resurse practic nelimitate sunt “autoevaluarea şi managementul
carierei, dezvoltare profesională la distanţă, soft şi abordări tip realitate virtuală a
experienţelor în diferite medii de muncă, informaţia standardizată despre ocuparea
forţei de muncă în sistemele naţionale şi transferarea acestora în baze electronice
multilingve cu circuit transnaţional” (Herr, 1996).
Pentru sec. al XXI-lea, în domeniul consilierii carierei se prevede o
expansiune a mijloacelor tehnice menite să sporească disponibilitatea specialistului
sau abilitarea lui în crearea unui mediu de învăţare favorabil explorării şi planificării
carierei la elevi / studenţi şi adulţi. Mijloacele tehnice pot fi de forma: jocurilor,
eşantioanelor de muncă, filmelor, kit-urilor tip rezolvare de probleme, sistemelor
interactive computerizate de autoevaluare.
Sistemele de consiliere a carierei asistate de calculator (CACG) par să devină
rapid elementul central al serviciilor de consiliere şcolară din America de Nord, ca şi
în multe alte naţiuni din Asia şi Europa, în mare măsură datorită deschiderii tot mai
mari către utilizatori şi versiunilor disponibile şi în alte limbi decât engleza.
Tehnologia computerizată este aplicabilă şi în afara sistemelor de consiliere
propriu-zise, respectiv în sfere ca psihodiagnoza, administrarea şi interpretarea
testelor, managementul serviciilor, cercetarea şi evaluarea departamentală.
Comitetul Naţional al Consilierilor Atestaţi (National Board for Certified
Counselors,

NBCC

-

(http://www.nbcc.org/ethics/webethics.htm)

stabileşte

următoarele standarde etice pentru consilierea prin Internet, cu menţiunea că
situaţiile să fie raportate la sistemele de consiliere existente în perioada la care se
face referire şi nu la cea a adoptării standardelor:
Relaţia de consiliere
 Dacă identitatea clientului este dificil de verificat, adresarea se face
prin nume de cod sau numere.
 Consilierul

hotărăşte

dacă

un

client

minor

are

nevoie

de

consimţământul părinţilor / tutorilor; în caz că da, identitatea persoanei
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care acordă consimţământul trebuie verificată.
 Consilierul explică modalitatea prin care poate fi contactat off-line şi,
în cazul consilierii asincrone, cât de des îşi verifică mesageria
electronică.
 Consilierul avertizează asupra riscului producerii unor defecţiuni
tehnice şi prezintă moduri alternative de comunicare în asemenea
cazuri.
 Consilierul explică cum să se procedeze cu eventualele neînţelegeri,
în situaţia că nu există semnale vizuale corespunzătoare.
 Consilierul colaborează cu clientul pentru identificarea profesioniştilor
care să asigure asistenţă locală (inclusiv intervenţie în criză), linii
telefonice de urgenţă.
 Consilierul are obligaţia să aducă la cunoştinţa clientului punctele de
contactare gratuită a Internet-ului, în vederea accesării resurselor web
de evaluare, informare şi învăţare.
 Consilierul are obligaţia, în limita tehnologiei disponibile, să facă din
pagina sa web un mediu accesibil clienţilor cu dizabilităţi.
 Consilierul este conştient că limba de comunicare, fusul orar,
perspectiva culturală, condiţiile locale îi influenţează clienţi.
Confidenţialitatea în consilierea prin Internet
 Consilierul îl informează pe client despre metodele de codificare
folosite pentru a asigura securitatea comunicării. Metodele respective
trebuie folosite ori de câte ori este posibil; în caz contrar, clientul să fie
avertizat despre riscul ca şedinţele de consiliere să fie monitorizate
(transmise, înregistrate) neautorizat.
 Consilierul informează clientul dacă, în ce mod şi pentru cât timp sunt
păstrate datele şedinţelor de consiliere. Datele pot include e-mail-urile
dintre consilier şi client, rezultatele testărilor, înregistrările audio /
video ale şedinţelor, notele din timpul şedinţelor. Posibilitatea păstrării
datelor electronice este mai mare datorită uşurinţei şi costurilor reduse
ale înregistrării, în consecinţă creşte posibilitatea folosirii lor în
supervizare, cercetare şi urmărire juridică.
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 Consilierul acţionează corespunzător în cazul dezvăluirii de informaţii
către alte surse electronice de informare. Din cauza uşurinţei cu care
mesajele e-mail pot fi transmise mai departe altor surse (formale sau
informale), consilierul trebuie să asigure confidenţialitatea relaţiei de
consiliere prin Internet.
Observaţii legale, licenţă şi certificare
 Consilierul revizuieşte statutele locale, regionale, naţionale şi codurile
de practici ale organizaţiilor membre, structurilor profesionale de
certificare, comitetelor regionale sau naţionale de acordare a
licenţelor. Consilierul face referiri la regulile locale privind vârsta
consimţământului şi declararea abuzurilor asupra copiilor, integrarea
consilierii prin Internet în activităţile asigurate.
 Pe pagina web a consilierului se află legături la autorităţile care se
ocupă cu certificarea şi acordarea licenţei, în vederea protejării
clientului.

Tipologia activităţilor de consiliere la distanţă
Sampson şi Pyle (în Watts, 1996) afirmă următoarele aspectele ale procesului
de consiliere care sunt mai bine rezolvate cu ajutorul computerului: chestiuni
repetitive ale procesului de consiliere (diseminarea informaţiei), sau cele care
urmăresc o succesiune uniformă de secvenţe (instruirea asupra procesului
decizional), administrarea instrumentelor de evaluare; aspecte ale procesului de
consiliere mai bine rezolvate cu ajutorul consilierului: explorarea naturii preocupărilor
clientului, facilitarea înţelegerii factorilor implicaţi, identificarea şi urmărirea
strategiilor de acţiune.
Ca

schemă

de

referinţă,

iată

clasificarea

activităţilor

de

consiliere

(http://www.nbcc.org/ethics/webethics.htm) potrivit relaţiei dintre consilier şi client.
Important este că ponderea TIC se determină pe un continuum de tipul:
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 Consilierea faţă în faţă:
 Individuală,
 De cuplu,
 De grup;
 Consilierea asistată tehnologic:
 Teleconsiliere (prin telefon),
 Consilierea prin Internet:
 E-mail,
 Chat,
 Videoconferinţă.
În condiţiile distanţelor spaţiale considerabile, este relevantă experienţa
canadiană a consilierii la distanţă (Cahill şi Martland, 1997), folosind următoarele
proceduri:
 Audio-teleconferinţa cuprinde, în general, 8-12 tele-conferinţe, fiecare
de câte 90-120 minute. Majoritatea clienţilor participă la şedinţe în
locaţii temporare, dotate cu echipament portabil care este anterior
trimis comunităţilor gazdă. Kit-urile pot fi instalate în orice sediu care
beneficiază de un post telefonic (spitale, şcoli, instituţiilor publice). În
timpul şedinţei, clienţii folosesc unul dintre microfoanele conectate
pentru a face declaraţii consilierului şi participanţilor din alte
comunităţi; fiecare sediu are o boxă-speaker astfel încât participanţii
se pot auzi între ei. Sistemul asigură confidenţialitatea, ceea ce este
vital pentru promovarea discuţiei libere şi deschise pe teme personale.
Consilierul poate invita totodată vorbitori la conferinţă. În Canada,
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tinerelor femei de la ţară le-au fost prezentate ocupaţii netradiţionale
prin includerea unor modele de rol în tele-conferinţe; apoi li s-au oferit
informaţii

despre

iniţiativele

rurale

prin

prezentarea

panel

a

reprezentanţilor comunitari şi guvernamentali; au participat invitaţi
aflaţi în casele sau birourile lor, ca persoane resursă.
 Mijloacele audio-video (ex.: videoplayer-ele) permit consilierilor să
prezinte deprinderi utile în dezvoltarea profesională, să stimuleze
discutarea unor chestiuni delicate. În colaborare cu dramaturgi locali,
s-au produs casete pentru părinţi despre cum îşi pot ajuta copiii în
explorarea opţiunilor profesionale, pentru încurajarea tinerelor femei,
pentru mamele adolescente, pentru persoanele indecise în carieră,
pentru congeneri şi consilierii aspiranţi.
 Materialele tipărite abordează probleme de dezvoltare profesională şi
strategie, iar în acelaşi timp se oferă clienţilor posibilitatea de a-şi nota
permanent gândurile şi experienţele. În materialele provenite de la
instituţii publice şi private se regăsesc informaţii utile despre piaţa
locală a forţei de muncă şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.
Ghidurile pentru consilieri oferă sugestii despre desfăşurarea
programului şi explicaţii detaliate pe marginea diverselor componente.
Consilierii pot adăuga propriile lor materiale în vederea adaptării
programului la orice comunitate şi intenţie formativă.
Factori care influenţează conceperea şi desfăşurarea programelor la distanţă
de consiliere a carierei:
 Parteneriatul – Partenerii comunitari trebuie să se implice activ pe tot
parcursul programului. În alegerea partenerilor, consilierul trebuie să
se asigure că programul promovat este compatibil cu mandatul şi/sau
cu activităţile organizaţiilor locale vizate. Posibili parteneri sunt:
conducerile şcolilor, asociaţiile cooperatiste, organismele de afaceri,
asociaţiile profesionale, sindicatele, grupurile de tineret etc. Consilierii
trebuie să evalueze realist efortul pe care îl estimează din partea
partenerilor, să sprijine adecvat întregul proces, să stabilească o
comunicare periodică pentru monitorizarea progresului, să abordeze
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problemele, să dezvolte sentimente reciproce de încredere şi
apartenenţă.
 Conţinutul programului – Programul trebuie să rămână flexibil şi
adaptabil la specificul comunităţii, în sensul că anumite aspecte pot
impune consilierului să adauge, elimine sau modifice părţi de conţinut,
într-un cadru general unitar.
 Desfăşurarea programului – Numeroase asociaţii comunitare sunt
încântate să permită accesul la facilităţile proprii (spaţii, echipamente,
servicii).
 Administrarea programului – Unele sarcini administrative pot fi
delegate coordonatorilor locali, buni cunoscători ai problemelor din
teritoriu şi al atitudinii faţă diferite tipuri de abordare.

Integrarea sistemelor computerizate în programele de consiliere
Relaţia dintre sistemele computerizate şi programele de consiliere se poate
concepe în trei moduri (Watts, 1986):

 ca instrument suplimentar în program
Sistemele computerizate sunt considerate un tip de resursă media în
alcătuirea programelor de consiliere, alături de cele tipărite şi audio-video. Din
această unică perspectivă, apare pericolul să nu fie folosite pe scară la fel de largă
ca materialele tipărite, fiindcă nu pot fi consultate rapid şi în orice context:

 ca alternativă la unele elemente ale programului
Sistemele computerizate sunt modalităţi de înlocuire a unor elemente din
program (de ex. oferirea de informaţii repetitive în locul interviului de consiliere).
 ca agent de schimbare a design-ului programului
Programele de consiliere pot fi reformate cu ajutorul sistemelor computerizate;
astfel, posibilităţile tehnice sunt regândite periodic pe baza nevoilor organizaţionale,
iar structurile organizaţionale, la rândul lor, sunt periodic reconsiderate în lumina
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noilor dezvoltări tehnice.
În general, “mini-sistemele” care modelează o anumită parte a procesului de
consiliere pot fi apreciate ca instrumente adiţionale, pe când “maxi-sistemele” care
influenţează întregul proces de consiliere sunt de înţeles ca “alternative” sau “agenţi
de schimbare”.
Consilierii trebuie implicaţi pe deplin în deciziile asupra sistemului, să aibă
ocazia de a se familiariza cu acestea şi să-şi revizuiască serviciile curente în lumina
lor. Sampson (în Watts, 1996) propune introducerea unui model cuprinzând şapte
etape, în care fiecare etapă presupune o legătură optimă între sistemul computerizat
şi programul ca întreg:
 evaluarea programului;
 selectarea softului;
 integrarea softului;
 formarea personalului;
 folosirea de probă;
 operarea;
 evaluarea.
În situaţia deciziilor legate de carieră, unde componenta cognitivă şi identitară
sunt importante, interviul este considerat esenţa programului de consiliere, pentru că
oferă clientului ocazia de a se reflecta şi de a-şi confrunta propria identitate prin
consilier. Un studiu american (Sampson et al., în Watts, 1996) relevă faptul că –
până şi în cazurile când clienţii percepeau sistemele computerizate ca fiind
comparabile cu persoana consilierului în oferirea de informaţii specializate – totuşi
cele două instanţe nu sunt echivalente în “atracţia” (privirea pozitivă) şi “încrederea”
(recunoaşterea că lucrează pentru interesul clientului) pe care le exercită asupra
clienţilor. Este cert că un computer nu poate interveni modulat în aspectele afective
şi profund personale ale deciziei în carieră.
Relaţia cu consilierul este mai mult decât un proces de reflectare a identităţii
clientului: este, într-o anumită măsură, o relaţie de putere. Unii utilizatori ai
sistemelor computerizate admit că acestea nu le dau sentimentul neputinţei, cum li
se întâmplă cu unii consilieri, ci îi fac să se simtă în control asupra procesului de
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consiliere, nediscriminaţi faţă de alţi utilizatori (sisteme obiective, imparţiale).
“Combinaţia dintre computer şi interacţiunea directă cu consilierul este mai
indicată decât fiecare dintre acestea în parte”.
Impactul sistemelor computerizate asupra actului de consiliere poate lua
următoarele forme:
 creşterea convergenţei dintre aceste sisteme şi alte intervenţii de
consiliere

având

caracteristicile

computerului

(logică

perfectă,

dominanţă cognitivă) şi care treptat le influenţează pe cele din urmă;
 accentuarea divergenţei, cu presupoziţiile celorlalte intervenţii puse în
slujba completării efectelor sistemelor computerizate.
Mai nou, două sunt rolurile consilierului carierei (Watts, 1996):
 consilier, în sensul strict al cuvântului, care sprijină clienţii în
exprimarea şi explorarea sentimentelor, reflectarea informaţiei pe care
au adunat-o, depăşirea dificultăţilor legate de deciziile în carieră (şi
care

deseori nu

suplimentare).

pot

fi depăşite prin oferirea de informaţii

Paradoxal,

dar

computerul

poate

întări

poziţia

consilierului în interviu prin atacarea rolului central pe care îl are
interviul în programul de consiliere;

 manager al resurselor de consiliere – resursele se referă la sisteme
computerizate, consiliere individuală, activităţi de grup, programe de
învăţare experienţială etc. Cea mai importantă abilitate a consilierului
în această privinţă este să gestioneze aceste resurse în aşa fel ca
indivizii să găsească singuri mijloacele prin care nevoile lor pot fi mai
bine îndeplinite.
Aceste două roluri complementare permit consilierului să-şi fundamenteze
munca pe abilităţi de ordin superior celor din trecut; în acelaşi timp, trebuie să
demonstreze că, prin trăsăturilor speciale pe care le deţin, pot oferi servicii de
calitate superioară celor oferite de computere în sine. Computerele pot, cel puţin, să
asigure standarde verificate şi consistente. Nu este deloc evident faptul că în mod
curent consilierii sunt capabili de atitudine standard (de ex., grad înalt de empatie,
căldură şi autenticitate). Avântul luat de computer le furnizează ocazia şi motivaţia
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de a face întocmai.

Direcţii de profesionalizare a utilizatorilor de TIC în consilierea carierei
În anul 2000, prognoza Biroului Internaţional al Muncii privind rata de ocupare
a forţei de muncă în industriile producătoare de TIC şi serviciile asociate
(echipamente de comunicare, software) era extrem de optimistă pentru ţările
industrializate şi în curs de industrializare (Lee, 2000, p. 34-39). Pentru S.U.A.,
estimările de până în anul 2008 arătau că următoarele trei ramuri industriale:
echipamente de computer şi birotică, componente şi accesorii electronice, servicii
informatice şi procesare de date vor avea o rată de creştere de peste 10%,
considerabil mai mare decât media anuală a PIB de 3% şi se va instala concomitent
cu declinul industriilor din “vechea economie”.
Aceste schimbări în organizaţiile de muncă şi creşterea “economiei
cunoaşterii” presupun că o parte tot mai mare a muncitorilor vor trebui să fie minimal
alfabetizaţi computerial, ca o condiţie preliminară de adaptare la procesele de
producţie şi sistemele de administrare. Abilităţi precum cea de a folosi email-ul şi alte
căi moderne de comunicare, de a manevra resursele de informaţie de pe Internet, de
a folosi computerul pentru procesarea textelor şi informaţiilor numerice vor deveni
treptat cerinţe standard pentru obţinerea slujbelor din categoria “gulerelor albe”. La
un nivel superior de profesionalizare, abilităţi complexe precum programarea, analiza
sistemelor, administrarea bazelor de date vor fi tot mai cerute şi vor înregistra rata de
creştere cea mai mare în decada 2000-2010.
Intrarea în competiţie a computerului şi preluarea de către computer a unor
sarcini de muncă va duce la declinul unor ocupaţii slab calificate precum dactilograf,
operator telefoane, contabil, operator bancar.
Abilităţile de utilizare a TIC pentru consilierii din domeniile şcolar şi profesional
(Offer, 2003):
1. Abilităţi generice
 Să folosească tastatura cu viteză minimă – importantă mai ales în
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spaţiul chat, unde comunicarea este condiţionată de un anumit ritm.
 Să folosească mouse-ul – în căutarea pe web sau accesarea
programelor multimedia.
 Să deţină cunoştinţe despre formele specifice de TIC, competenţă şi
familiaritate în aplicarea acestora, cunoştinţe despre cum se pot face
anumite lucruri cu ajutorul TIC.
1.1 Abilităţi esenţiale
 Folosirea procesorului word şi a bazelor de date, salvarea informaţiilor
pe o dischetă sau mecanism similar şi transferarea pe hard disc.
 Utilizarea e-mail (unu la unu sau unul către mai mulţi, inclusiv
folosirea listelor pentru discuţii), ataşarea fişierelor la un mesaj sau
descărcarea fişierelor ataşate mesajelor primite.
 Intrarea pe chat, inclusiv moderarea discuţiilor din spaţiul chat cu mai
mult de o persoană.
 Participarea la forumuri de discuţie, iar la nevoie a le construi şi
modera folosind soft-ul disponibil.
 Căutarea web – inclusiv cu motoare de căutare şi directoare,
descărcarea de documente şi soft de pe web, copierea şi lipirea unor
paragrafe din paginile web, marcarea unei pagini sau notarea ca
favorită, crearea de scurtături pe desktop la paginile de uz regulat,
crearea de fişiere cu pagini marcate sau favorite care pot fi
descărcate şi folosite în altă contexte.
 Instalarea unui program de pe dischetă sau CD-ROM ori prin
descărcarea de pe web.
 Înţelegerea necesităţii de a aplica măsuri antivirus, de a folosi soft
antivirus pentru verificarea unui fişier sau a hard-ului.
1.2 Abilităţi dezirabile
 Folosirea programelor de calcul.
 Crearea de pagini web simple cu programe de editare html sau
similare.
 Descrierea în termeni comuni a specificului Internet şi World Wide
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Web, principiilor de funcţionare a computerului, inclusiv a naturii şi
scopului unei baze de date.
 Comunicarea cu colegii şi clienţii prin videoconferinţă.
 Folosirea tehnologiei telefoniei mobile pentru accesarea Internet şi
World Wide Web.
 Folosirea serviciului de mesagerie scrisă pe telefonul mobil (SMS).
 Integrarea TIC în contexte de învăţare pentru consilieri.
2. Abilităţi specifice consilierii
 Familiarizarea consilierului cu programul sau tehnologia folosite,
pentru a putea sprijini eficient clientul (ce tip de software, pagini web,
instrumente de comunicare sunt disponibile şi cum pot fi relevante
pentru nevoile clienţilor, conţinutul şi facilităţile acestor soft-uri, pagini
web, instrumente de comunicare cu clienţii).
 Corelarea rezultatelor învăţării prin consiliere şi nevoilor clienţilor cu
tipologia resurselor TIC (de ex.: ce tip de soft sau pagină web poate
oferi informaţie relevantă pentru consiliere, ce se poate aştepta de la
anumite tipuri de resurse).
 Revizuirea şi evaluarea critică a resurselor în lumina standardelor
profesionale, cercetarea eficienţei lor practice faţă de posibilele
alternative.
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ANEXA 1

ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE ÎN CONSILIEREA LA DISTANŢĂ PRIN
TELEFON1
Mihai JIGĂU
Cel puţin câţiva factori fac necesară adoptarea de standarde etice şi de
calitate în consilierea carierei ce utilizează TIC:
 nivelul inconstant al calităţii serviciilor de informare, consiliere şi
orientare oferite de consilierii carierei prin diferite mijloace tehnologice,
 nivelul sporit de exigenţă a beneficiarilor cu privire la calitatea
serviciilor furnizate prin TIC,
 impunerea de niveluri ridicate de calitate şi eficienţă pentru serviciile
de consilierea carierei ce presupun utilizarea TIC de către instituţiile şi
programele finanţatoare,
 nivelurile diferite de formare profesională iniţială, de experienţă şi
motivaţie ale consilierilor implicaţi în proiectarea programelor de
Consilierea Carierei cu implicarea TIC,
 diversitatea nevoilor clienţilor şi cerinţa acestora faţă de programele
de consilierea carierei prin TIC de a avea răspunsuri cât mai aproape
de nevoile lor personale, situaţiile lor reale de ambianţă socioprofesională.

1

Textul «Etică şi deontologie în consilierea la distanţă prin telefon» - redactat de Mihai Jigău - este contribuţia
parteneriatului reprezentat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei la proiectul iniţiat de Germania «Consilierea la
distanţă prin telefon».
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Asigurarea calităţii sistemelor de consilierea carierei care utilizează TIC este
posibilă prin acţiunea sinergică a mai multor actori motivaţi pentru aceasta: consilieri
practicieni, finanţatori, decidenţi politici, programatori, utilizatori.
De regulă, agenţiile de stat care au ca misiune gestionarea resurselor umane,
au cele dintâi, interesul să utilizeze orice mijloace pentru a diminua rata şomajului şi
a folosi eficient forţa de muncă disponibilă. Finanţările acestora pentru a crea servicii
de informare, consiliere şi orientare care să utilizeze TIC în gestiunea resurselor
umane sunt importante, dar şi exigenţele lor, de cele mai multe orie, sunt ridicate şi
vizează lucruri precise din această arie: identificarea locurilor de muncă vacante şi
prezentarea lor potenţialilor solicitanţi, apoi instrumente de management personal
pentru clienţi: autoevaluare, prezentare prin CV, la un interviu sau probe de lucru etc.
(această situaţie o putem exemplifica prin Sistemul Electronic de Medierea Muncii www.semm.ro şi Interoptions - Chestionarul de preferinţe pentru ocupaţii din
România, ambele finanţate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă).
Finanţarea de către stat a unor astfel de programe de consilierea carierei prin
TIC este important şi pentru că se poate, astfel, asigura gratuitatea acestor servicii
şi, deci, accesul larg al beneficiarilor.
Piaţa liberă în sfera ofertei de programe de consilierea carierei cu utilizarea
resurselor TIC stimulează calitatea acestora şi prin:
 competiţia naturală dintre diferiţii ofertanţi ai unor astfel de facilităţi,
 imperativul centrării pe nevoile individuale ale clienţilor (în special în
situaţii de tranziţie), pe dezvoltarea lor personală în planul carierei),
 atenţia acordată utilizării depline a programelor prin proiectarea de
mecanisme speciale de implementare, diseminare şi alfabetizare
funcţională a unor categorii de clienţi,
 introducerea celor mai noi inovaţii tehnologice rapid în practica
consilierii carierei prin TIC, a unor software performante,
 presiunea publicului utilizator a acestor resurse pentru actualizarea
permanentă a datelor şi diversificarea modurilor de prezentare a
informaţiilor,
 nevoia consilierilor de a se perfecţiona şi a-şi rafina metodele,
tehnicile şi instrumentele de lucru cu clienţii,
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 includerea în aceste programe de componente tutoriale, pentru
învăţarea utilizării web site-urilor, de „hărţi” ale acestora, de liste cu
răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale clienţilor, chestionare de
evaluare a potenţialului şi progresului în învăţare etc.,
 demararea de activităţi de evaluare externă a web site-urilor pentru
stimularea calităţii acestora („evaluarea reprezintă standardele în
acţiune” – Offer, Sampson, 1999).
Consilierii care lucrează în domeniul Consilierii la Distanţă prin Telefon (CDT)
sunt persoane cu o pregătire profesională specifică (inclusiv cu stagii de specializare
în acest domeniu) ce-şi propun să sprijine clienţii care le solicită servicii de informare,
consiliere şi orientare pentru luarea unor decizii personale, pentru a le facilita
optarea către o anumită alternativă mai avantajoasă cu privire la educaţie şi formare,
pentru rezolvarea unor situaţii de criză. Aceste servicii sunt menite să faciliteze
clienţilor buna integrare socială şi profesională.
Codul Etic are ca scop să-i asigure pe consilierii care acordă servicii de
consiliere prin telefon că procedează corect din punct de vedere profesional şi că
respectă în orice situaţie, interesul, demnitatea şi unicitatea clienţilor.
Trebuie precizat că domeniul consilierii la distanţă este o aplicaţie a consilierii
carierei „clasice”, adaptată la cerinţele sociale şi economice actuale şi la cerinţele
dinamice ale clienţilor.
Actul consilierii carierei la distanţă poate face apel la: telefon, e-mail, web siteuri pe Internet, chat, forum de discuţie, scrisori trimise prin poştă, conferinţe video şi
audio, programe de tip screen touch şi, prin extensie, materiale tipărite: ghiduri,
manuale, pliante, broşuri.
Consilierea la distanţă prin telefon este o dezvoltare suplimentară a consilierii
la distanţă care utilizează telefonul ca mijloc specific de realizare a procesului
consilierii carierei.
CDT este un demers de consilierea carierei maximal democratic pentru că nu
este îngrădit de nici o restricţie sau limitare pentru client: el este cel care decide dacă
telefonează sau nu, dacă va continua convorbirea sau dacă oferă date despre sine
sau nu etc.
CDT are toate caracteristicile un serviciu telefonic de tip help line.
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Consilierea la distanţă (inclusiv prin telefon) este un mijloc de a oferi servicii
de informare, consiliere şi orientare în alte formă decât face-to-face (adică prin
comunicare sincronă, în timp şi spaţiu real), prin mijloace tehnice sau prin alte forme
de comunicare sincronă sau asincronă, decalată temporal şi spaţial şi, adesea,
derulată într-un context non-organizaţional.
CDT presupune - cu toate avantajele sale în anumite situaţii şi pentru anumiţi
clienţi - o relativă schematizare a actului consilierii carierei.
Avantajele CDT constau, în principal, în:
 operativitatea, promptitudinea, spaţiul temporal redus între apariţia
nevoii de consiliere şi rezolvarea situaţiei,
 anonimatul clientului (situaţie favorabilă clienţilor anxioşi, timizi),
„siguranţa” clientului în situaţii neplăcute, posibilitatea de a expune şi
situaţiile mai „delicate”, facilitarea învingerii „barierei” de comunicare şi
de către cei mai emotivi etc.,
 anularea inconvenientelor legate de distanţă pentru a comunica cu un
consilier (mai ales pentru clienţii aflaţi la distanţe mari de un cabinet
de consiliere),
 focalizarea mai precisă a clientului pe problema şi nevoile sale
(exceptând cazurile de indecizie, criză etc.).
În situaţia CDT se constată, în principal, următoarele elemente de dificultate a
consilierii:
 lipsa proximităţii fizice a participanţilor (consilier – consiliat),
 "medierea" comunicării prin mijloace tehnice,
 reducerea elementelor de feedback al comunicării, imposibilitatea
observării clientului şi a comportamentelor sale de comunicare
(absenţa comunicării non-verbale, contactului vizual, atitudinilor
posturale, gesturilor, mimicii, stilului vestimentar),
 reducerea elementelor paraverbale (ton, ritm, modularea vocii,
articulare etc.) datorită dependenţei de condiţiile tehnice ale
convorbirii, fidelitatea şi sensibilitatea microfonului şi căştii telefonice,
 dificultatea asigurării confidenţialităţii depline a comunicării cu clientul
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faţă de interceptarea acesteia - fortuite sau intenţionate - de terţe
persoane.
La acestea de mai sus se adaugă unele dificultăţi suplimentare ale CDT:
 lipsa sau insuficienta alfabetizare funcţională în utilizarea telefonului
(în unele cazuri),
 dificultatea comunicării clienţilor care nu au un post telefonic sau
mijloace suficiente pentru a utiliza unul public sau mobil,
 lipsa de încredere în sine, timiditatea, emotivitatea excesivă, nivelul
înalt al stării de criză, bariere morale, dificultăţi de vorbire, nivel redus
de instruire, cunoaşterea insuficientă a limbii majoritare,
 dificultatea pentru consilier de a identifica rapid nevoilor clientului şi a
găsi imediat celei mai bune "soluţii" pentru rezolvarea problemelor
acestuia,
 relaţia consilier - client este maximal “impersonală".
Categoriile tipice de solicitări şi probleme ale clienţilor pentru CDT vizează:
 informaţii generale despre oferta de educaţie şi formare (cu localizări
geografice şi de niveluri diferite de şcolarizare),
 clarificări cu privire la condiţiile, regulile şi standardele de înscriere la
diferite forme şi niveluri de educaţie şi formare, de angajare,
perfecţionare şi mobilitatea muncii,
 solicitarea de informaţii, consiliere şi orientare cu privire la educaţia şi
formarea permanentă şi inserţia socio-profesională ,
 obţinerea unui sfat, a unei opinii diferite, externe, dar avizate cu privire
la chestiuni legate de sfera educaţiei şi muncii (pentru verificarea
deciziei personale),
 obţinerea de informaţii despre iniţiative guvernamentale sau private în
domeniul formării şi muncii, programelor europene şi piaţei muncii,
 solicitarea de informaţii şi evaluări asupra competenţelor lingvistice,
informatice, aptitudinale, capacităţilor cerute în anumite situaţii de
educaţie, formare şi muncă,
 rezolvarea unor situaţii de criză (conflicte cu părinţii, cu profesorii,
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colegii, cu autorităţile), anumite “urgenţe” psihologice (depresie,
anxietate, tentative suicidare) sau “urgenţe” decizionale (în preajma
unor concursuri, examene).
Categoriile anticipate de clienţi ai CDT sunt:
 elevi şi studenţi aflaţi în diferite etape şi cicluri de educaţie şi formare
profesională,
 tineri absolvenţi ai învăţământului obligatoriu, secundar, superior,
 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în ţară sau străinătate,
 persoane aflate în şomaj care caută un loc de muncă,
 persoane aflate în diferite conjuncturi problematice existenţiale,
 persoane cu handicap (de orice natură), discriminate, marginalizate,
defavorizate etc.
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ANEXA 2

CODUL ETIC AL CONSILIERII LA DISTANŢĂ PRIN TELEFON2
Mihai JIGĂU
Capitolul I: Clientul


Clientul care solicită servicii de Consiliere la Distanţă prin Telefon (CDT)
are dreptul la deplina respectare a demnităţii, vieţii private, la o consiliere
oferită cu loialitate şi în consens cu valorile, interesele şi aptitudinile sale.



Consilierul trebuie să cunoască toate dispoziţiile, legile şi prevederile
regulamentare care-l protejează pe client în asemenea situaţii şi să se
asigure că acestea sunt respectate de sine şi terţe persoane.



Clientul trebuie asigurat că întreaga convorbire se desfăşoare în deplină
siguranţă şi confidenţialitate (inclusiv faţă de rudele acestuia) şi datele
comunicate sunt în deplină securitate prin grija consilierului. Identitatea
clientului va fi în mod strict protejată în orice situaţie. Consilierul nu-i va
cere clientului să se identifice dincolo de nivelul de detaliu pe care acesta-l
consideră rezonabil.



Clientului i se va comunica dacă există dispozitive de înregistrare a
convorbirii (ca efect al unei reguli, proceduri sau recomandări interne ale
organizaţiei, de regulă doar o înregistrare de serviciu / de lucru pentru
consemnarea ulterioară a unor date în formă scrisă de către consilier) şi va
fi întrebat dacă mai doreşte continuarea convorbirii în această situaţie.



Clientului i se va da la cerere o copie a înregistrării CDT (atunci când
conţinutul acesteia nu-i este defavorabil).



CDT poate fi o consiliere individuală, a unui cuplu sau grup (când condiţiile
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tehnice o permit).


Consilierul nu poate fi abandonat în cursul CDT, ignorat, neglijat, tratat cu
superficialitate. În situaţii excepţionale se poate cere de către consilier o
întreruperea de scurtă durată a convorbirii şi, după rezolvarea problemelor,
clientul va fi sunat de consilier.



CDT presupune o interacţiune sincronă şi la distanţă a clientului cu
consilierul.



CDT se practică atunci când această modalitate de consiliere la distanţă
este singura soluţie de abordare a problemelor clientului sau este mai
convenabilă pentru acesta.



Clientul va fi informat asupra costurilor CDT, cât şi despre taxele
convorbirii în diferite zile ale săptămânii, la diferite ore, făcute de la un post
fix sau mobil (şi dacă acestea sunt suportate de client sau de organizaţie).



Taxele percepute pentru serviciile de CDT trebuie să fie variabile în funcţie
de statutul financiar al clientului. Dacă acestea nu pot fi achitate, clientului
nu i se va refuza asistenţa, ci i se va asigura accesul la alte servicii
comparabile şi la un preţ mai redus sau gratuit.



Clientului trebuie să i se creeze sau să i să deschidă toate căile şi situaţiile
care-i vor permite să decidă singur, în mod responsabil şi în cunoştinţă de
cauză asupra carierei şi problemelor sale.



Clientul va fi ajutat cu prilejul CDT să-şi amelioreze imaginea de sine, să
gândească pozitiv, va fi sprijinit să depăşească momentele de impas, se
vor încuraja atitudinile active faţă de probleme şi depăşirea rolului social
tradiţional al sexelor.



Clientul trebuie asigurat că în tratarea problemelor sale consilierul este
imparţial şi nu face nici o discriminare legată de vârstă, sex sau orientare
sexuală, apartenenţă etnică, rasă, cultură, opinii politice şi religioase,
valori, poziţie socio-economică, statut marital, starea de handicap etc.
Consilierul trebuie să ştie şi să recunoască faptul că unele diferenţe dintre
clienţi (pe criterii de vârstă, sex, etnie, stări de handicap etc.) cer modalităţi
specifice de acordare a serviciilor de consilierea carierei.

2

Textul «Codul etic al consilierii la distanţă prin telefon" - redactat de Mihai Jigău - este contribuţia
parteneriatului reprezentat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei la proiectul iniţiat de Germania «Consilierea la
distanţă prin telefon».
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Clientul trebuie avertizat despre orice metodă şi tehnică nouă utilizată
experimental în cursul actului CDT. Acestea nu trebuie să-l tulbure
emoţional pe client, să-l descurajeze sau să-i dea false speranţe sau
aşteptări nerealiste.



Clientul trebuie încurajat de consilier să apeleze pentru rezolvarea
problemelor sale la sprijinul familiei, profesorilor, prietenilor şi instituţiilor
publice cu atribuţii în acest domeniu.



Deciziile clienţilor nu vor fi influenţate de consilier prin exprimarea opoziţiei
sau dezacordului. În situaţii evident defavorabile clientului, consilierul se va
limita la evidenţierea duală a avantajelor şi dezavantajelor, riscurilor şi
beneficiilor unei asemenea hotărâri.



Fără altă dorinţă expresă a clientului, pentru a nu prelungi durata
convorbirii, consilierul se va limita strict la a oferi informaţii la obiect,
concise, esenţiale, comentarii scurte şi relevante.



În cazul în care clientul face confesiuni consilierului care vizează fapte de
natură antisocială gravă sau acţiuni periculoase pentru alţii sau pentru el
însuşi (de ex. tentative suicidare), consilierul va lua atitudine, le va trata ca
urgenţe, îşi va prezenta propriile valori şi atitudini sociale dezirabile şi va
anunţa autorităţile în drept să acţioneze în aceste cazuri (viol, crimă, boli
contagioase grave etc.), familia, părinţii etc.



Clientul are dreptul la explicaţii despre rezultatele şi interpretarea unor
teste sau probe la care a fost supus cu diferite ocazii, dar consilierul se va
feri sistematic să emită judecăţi cu valoare negativă despre aceste
instrumente sau asupra unor aspecte negative ale personalităţii acestora.



Consilierul va recomanda clientului persoane, instituţii sau servicii
verificate, adecvate şi de încredere, atunci când problemele acestuia nu
sunt în sfera sa de competenţă.



Atunci când clientul intenţionează abandonarea studiilor, renunţarea,
izolarea, auto-marginalizarea socială şi profesională, consilierul va pleda
convingător pentru ca acesta să beneficieze de oportunităţile de educaţie
şi formare iniţială şi continuă şi nu va încuraja astfel „soluţii” şi atitudini ale
clientului.
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Capitolul II: Consilierul


Consilierii care practică CDT trebuie să citească, să înţeleagă şi să
practice prevederile prezentului Cod Etic.



Consilierul se va prezenta clientului de fiecare dată cu numele real (sau
cel stabilit de organizaţie ca nume de serviciu) şi cu calificarea sa
profesională.



Consilierul va considera ca prioritară problema imediată a clientului prezentată în cadrul convorbirii telefonice - şi doar ulterior, dacă acesta
revine telefonic sau pentru o întrevedere face-to-face, identificarea altor
nevoi ale sale mai largi cu privire la carieră.



Consilierul care oferă servicii de CDT trebuie să considere că este etic şi
onest din partea sa să se autoevalueze şi să constate că are funcţionale:
 un anumit set de cunoştinţe de bază şi de specialitate (evaluare
psihologică, metode şi tehnici de consilierea carierei, cunoaşterea
personalităţii, abordări cros-culturale, piaţa muncii, politici europene
cu privire la resursele umane, politici naţionale de dezvoltare socioeconomică, teorii ale consilierii, educaţia continuă a adulţilor, tehnici
de lucru în grup, publicitate, lucrul cu comunitatea, psihoterapie,
dezvoltarea carierei, managementul informaţiilor),
 un set de atitudini şi calităţi personale puse în practică în relaţia cu
clienţii (comunicare eficientă, sinceritate, empatie, flexibilitate,
transparenţă, respect),
 anumite deprinderi de lucru (utilizarea calculatorului etc.).



Consilierul va monitoriza în timp dezvoltarea carierei clientului său atunci
când este posibil şi el o cere sau acceptă acest fapt cu prilejul CDT.



Consilierul poate pune în relaţie directă clienţii pentru a schimba impresii
şi "strategii" de dezvoltarea carierei în anumite situaţii speciale similare,
dacă el consideră că acest lucru le este benefic.



Consilierul va încuraja clienţii care în cursul conversaţiei telefonice sunt
indecişi, reticenţi, frustraţi, neîncrezători în capacitatea personală de a se
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descurca singuri etc. să "revină" telefonic sau să apeleze la o întâlnire
face-to-face.


Consilierul va recomanda pentru clienţii care doresc să se auto-evalueze
sau să-şi contureze prin verificare externă sfera de interese profesionale,
programe informatizate interactive (inclusiv on-line) verificate, direct
accesibile şi realiste ca interpretare şi în concordanţă cu nivelul de
educaţie al acestora şi relevante pentru interesele lor.



Consilierul va evita sistematic să-şi proiecteze sau transfere valorile,
preferinţele, interesele sau credinţele sale clientului.



Consilierul va sugera clienţilor fără insistenţă, în anumite situaţii, o
întrevedere face-to-face, dacă se consideră că interesele şi problemele
acestora vor fi mai bine rezolvate. Clienţilor trebuie să li se ofere şi alte căi
de a contacta consilierul şi a obţine informaţii, pentru consiliere şi
orientare (adresa electronică pentru mesaje e-mail, adresa poştală pentru
scrisori, adrese pentru accesarea site-urilor de profil).



Consilierul va coopera cu autorităţile, agenţiile, organizaţiile şi persoanele
din comunitate care pot sprijini şi acţiona în interesul clienţilor solicitanţi de
CDT.



Consilierul va acţiona în interesul clienţilor dacă anumite probleme ale
acestora sunt prioritare consilierii (starea de sănătate fizică şi psihică,
relaţiile cu familia sau autorităţile, probleme economice).



Consilierul va căuta să combine în interesul clientului în cadrul CDT, toate
avantajele consilierii de tip face-to-face cu cele ale serviciilor de consiliere
bazate pe site-uri Internet. (Acestea pot avea, de pildă, inserate butoane
"call me" pentru a se primi informaţii suplimentare, personalizate. Unele
site-uri pot include subprograme care presupun completarea înainte de a
telefona a unui chestionar sau CV sumar, care va apare pe ecranul
computerului consilierului în momentul stabilirii legăturii telefonice. În felul
acesta consilierul va putea trece direct la abordarea temei de interes a
clientului).



Interferenţa consilierului în viaţa privată a clientului va fi nulă sau minimă
şi numai în interesul acestuia şi cu acordul său.
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Consilierul va îndruma către alţi consilieri, persoanele care solicită CDT şi
care-i sunt rude cu sine sau persoane care-i sunt şefi sau subordonaţi sau
rude apropiate ale acestora.



Consilierul va evita adoptarea unor explicaţii asupra cauzalităţii şi
interacţiunii factorilor personalităţii clientului în conformitate cu o "teorie
proprie" asupra dezvoltării individuale şi dinamicii carierei, ci numai cu
teorii unanim acceptate de comunitatea celor de aceeaşi profesie.



Consilierul va acţiona în cadrul competenţelor sale profesionale şi, ori de
câte ori este cazul, îşi va recunoaşte limitele de informare şi va apela la
alţi specialişti din alte domenii, se va informa şi ulterior va oferi informaţia
corectă clientului, asumându-şi responsabilitatea şi consecinţele muncii
sale.



Consilierul va folosi orice prilej pentru propria-i perfecţionare profesională
specifică actului CDT şi va împărtăşi şi colegilor săi experienţa sa prin
publicaţii, comunicări în reuniuni ştiinţifice, ale asociaţiilor profesionale, în
sesiuni de formare continuă etc.



Consilierul va cere şi accepta ca propria-i activitate de CDT să fie evaluată
de colegi, persoane cu responsabilităţi în domeniu, clienţi.



Consilierul va desfăşura şi o activitate de cercetare ştiinţifică şi va
valorifica în publicaţiile de specialitate concluziile sale utile profesional şi
altor consilieri, cu respectarea confidenţialităţii surselor de date şi
protejarea vieţii private a clienţilor săi, va căuta să-şi îmbogăţească
cunoştinţele, să-şi perfecţioneze deprinderile, abilităţile şi aptitudinile lor în
domeniu şi va fi implicat activ în viaţa profesională asociativă în scopul
desăvârşirii pregătirii profesionale şi progresul domeniului consilierii
carierei.



Consilierul care lucrează în domeniul CDT îşi va asuma responsabilitatea
profesională şi morală în utilizarea informaţiilor pe care le obţine - direct
sau prin intermediul instrumentelor de lucru - maximal în interesul
individului, cu consimţământul său, şi cu asigurarea confidenţialităţii
acestor date faţă de terţe persoane.



Consilierul va întocmi rapoarte către decidenţii politicii educaţiei şi cei care
administrează resursele umane, dacă practica CDT îi oferă argumente
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semnificative pentru ca aceştia să opereze ameliorări în sistemul legislativ
şi în funcţionarea organizaţiilor şi instituţiilor ofertate de educaţie şi
formare sau în sistemul de protecţie socială.


Consilierii vor acţiona în cadrul asociaţiilor profesionale ale domeniului
pentru schimbarea Codului Etic al CDT dacă unele prevederi ale acestuia
se dovedesc, în timp, inactuale sau defavorabile clienţilor, practicii
consilierii carierei sau prestigiului profesiei.



În orice situaţie neprevăzută în acest Cod Etic al CDT se va acţiona
totdeauna în favoarea şi binele clientului şi fără a pricinui, astfel, un rău
altcuiva.

Capitolul III: Procesul comunicării


În procesul CDT practica curentă va fi cea care presupune permanent
respectul pentru opiniile clientului, o relaţie de ascultare activă, politeţea şi
onestitatea profesională, indiferent de nivelul de educaţie a clientului,
sexul, apartenenţa religioasă, politică, orientare sexuală, etnia, rasa,
statutul social şi economic, handicapul, valorile promovate etc.



Comportamentul de comunicare al consilierului cu clientul în cadrul CDT
este recomandat a fi cel al unei neutralităţi binevoitoare.



Limbajul utilizat de consilier va fi simplu, de impact, confiant, revelator,
lămuritor, maximal ţintit pe rezolvarea problemei clientului.



Consilierul trebuie să conştientizeze faptul că întrebările sale adresate
clientului au o importanţă deosebită pentru derularea convorbirii ulterioare
cu acesta, astfel că va utiliza cu precauţie şi raţionalitate întrebări directe,
indirecte, ipotetice sau incomplete. Oferirea de răspunsuri adecvate la
acelaşi tip de întrebări are, de asemenea, importanţa lor particulară.



Consilierul trebuie să se adapteze necritic şi rapid în CDT la diferitele
stiluri de derulare a convorbirii telefonice promovate de clienţi.



În orice situaţie, consilierul ofertant de servicii de CDT îşi va controla cu
atenţie tonul vocii, ritmul vorbirii în relaţie cu durata convorbirii, claritatea
exprimării, aluziile făcute, se va asigura că înţelege exact sensul

130

mesajelor clientului (utilizând parafraza, sinteza / rezumatul mesajelor sau
va pune întrebări de clarificare).


Consilierul va căuta să ofere servicii şi pentru clienţi care se exprimă în
altă limbă apelând la cunoştinţele sale lingvistice, comutând legătura
telefonică la un coleg vorbitor al acelei limbi sau amânând conversaţia
până se găseşte o soluţie.



Consilierul nu va utiliza în CDT termeni, expresii ştiinţifice sau un argou de
neînţeles pentru client, ci va folosi un limbaj adecvat nivelului de
înţelegere al acestuia.



Consilierul va oferi de fiecare dată un feed back pozitiv pentru client, cu
efect de întărire a comportamentelor utile acestuia şi dezirabile social.



Consilierul va încuraja clientul pentru o convorbire productivă şi cu o
finalitate în consens cu aşteptările acestuia.

Capitolul IV: Managementul informaţiilor


Consilierul va avertiza clientul asupra caracteristicilor informaţiilor
recomandate (surse, gradul de încredere, consistenţa acestora, calitatea,
lipsa de ambiguitate).



Sursele de informare şi informaţiile oferite clientului, în anumite situaţii, vor
fi comentate, evaluare, interpretate, prelucrate, suplimentate cu alte date
şi explicaţii pentru a fi direct, imediat şi uşor de utilizat de client.



Consilierul va recomanda clienţilor ca surse de auto-informare numai pe
acelea verificate şi care sunt uşor şi direct accesibile, adecvate nivelului
acestuia de instruire, receptare şi de alfabetizare funcţională în utilizarea
diferitelor tehnologii.



Informaţiile oferite în cadrul CDT trebuie să fie realiste, adecvate situaţiilor
concrete în care se află clientul, dar pot să ofere şi o provocare sau o
perspectivă de dezvoltarea carierei acestuia.



Consilierul va urmări ca oferta sa de informaţii livrată clientului în urma
unei cereri exprese formulate telefonic să răspundă la următoarele
cerinţe: să-i ofere clientul răspunsul direct, relevant, complet şi precis la
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nevoile sale, să fie în acord cu nivelul său de educaţie sau alfabetizare
funcţională în utilizarea tehnologiilor ICT (dacă sursele sunt pe Internet)
etc.


Sursele de informaţii indicate clienţilor trebuie să conţină toate datele de
identificare despre autori, instituţia emitentă, anul publicării datelor, modul
cum aceştia pot fi contactaţi.



Consilierii vor lua măsuri ca serviciile de CDT pentru oferirea de informaţii
să aibă continuitate, stabilitate şi standarde de calitate mereu în creştere.



Categoriile de servicii de CDT trebuie făcute publice prin cât mai multe
mijloace de comunicare, precizându-se obiectivele, tipurile de servicii
oferite, aspecte legate de costuri, orar, aspecte tehnice ale stabilirii
legăturii telefonice etc. şi oricare alte informaţii care facilitează accesul
clienţilor şi sporeşte vizibilitatea unor astfel de servicii.

Capitolul V: Instituţiile ofertante de consiliere la distanţă prin telefon


Oferta de servicii de CDT poate veni din partea instituţiilor publice (prin
serviciile de informare, consiliere şi orientare ale unor reţele ale
Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii sau alte iniţiative sau programe),
private sau alte iniţiative ale societăţii civile. Aceste servicii pot fi gratuite
sau plătite. Cu privire la acest aspect, clienţii trebuie să fie informaţi
anterior fără nici o ambiguitate.



Modul concret de apelare telefonică a consilierilor, costurile apelurilor de
pe posturi fixe sau mobile etc. şi care sunt instituţiile sau programele
ofertante de servicii de CDT trebuie făcute cunoscute clienţilor anterior.



Consilierii vor căuta să consolideze prin munca lor prestigiul şi încrederea
în profesia de consilier şi în instituţiile în care activează şi oferă servicii de
CDT.



Consilierii care oferă servicii de CDT în sistem privat vor respecta acelaşi
cod etic şi standarde ca cele care funcţionează în instituţiile publice.
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Capitolul VI: Aspecte tehnice ale consiliere la distanţă prin telefon


Consilierul va prezenta în materialele de informare şi publicitate ale
serviciului de CDT recomandările şi condiţiile tehnice legate de buna
derulare a convorbirii telefonice: tipuri de conexiune, compania de
telefoane, caracteristicile aparatului telefonic, post fix sau mobil etc.



Dacă va fi solicitat de client, va face aceleaşi precizări pentru cei care nu
cunosc recomandările menţionate anterior cu prilejul primei convorbiri.



Consilierul va recomanda şi spaţiul sau ambianţa cea mai propice
convorbirii, aceste detalii influenţând calitatea sunetului, stabilitatea
legăturii telefonice, confortul psihologic al acestei discuţii (de acasă, de la
birou, dintr-o cabină telefonică de pe stradă),.



Consilierul se va asigura că are dotarea tehnică necesară care să-i
permită: reglarea intensităţii sunetului, aparatura care să-i permită să scrie
sau să manipuleze tastatura calculatorului în timpul convorbirii (free
hands), instalaţia de înregistrare (dacă regulamentul instituţiei o cere).



Ca semn de respect pentru client şi pentru a spori accesibilitatea acestor
servicii de CDT, în măsura posibilului, se vor aloca linii telefonice gratuite
sau parţial sponsorizate.



Consilierii vor explora posibilitatea ca pentru anumite categorii de solicitări
ale clienţilor să aloce linii speciale gratuite cu răspunsuri pre-formulate şi
redate de pe o bandă magnetică înregistrată anterior.
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ANEXA 3

ACORDURI DE PRINCIPIU ÎN CONSILIEREA PRIN TELEFON3
Mihaela CHIRU
Convenţii de comunicare
Clientul – Declaraţie de intenţie, auto-prezentare, aşteptări
O diferenţiere trebuie operată între clienţii care apelează pentru prima dată
serviciul telefonic de consiliere şi cei care sunt clienţi obişnuiţi.
Decizia de a suna poate avea o motivaţie precisă sau una complexă, în
funcţie de măsura în care clientul este conştient de nevoia sa de a primi feedback
obiectiv sau informaţii, variind de la curiozitate la tendinţa de imitare.
În primul rând, se presupune că într-o conversaţie părţile se cunosc prin cele
câteva declaraţii ce le fac la început. Nu este obligatoriu să se folosească de numele
reale, ci mai degrabă cu identităţi auto-asumate şi consistente (nume de cod sau
porecle). În al doilea rând, clientul trebuie sprijinit de consilier să exprime în cuvinte
nevoia pe care o vrea satisfăcută în cadrul şedinţei telefonice. Chiar în situaţia în
care clientul are bune abilităţi de exprimare verbală, consilierul este totuşi preocupat
de anumite informaţii despre caz şi persoana clientului (cum sunt: situaţia prezentă,
sentimente dominante, ce e de făcut în viziunea sa).
Clientul are o serie de aşteptări faţă de consilier, care pot fi cuprinse într-o
tipologie de cerinţe şi probleme:
 aflarea de informaţii despre ofertele de învăţare şi formare (localizare,
nivel, condiţii de înscriere / admitere, abilităţi lingvistice, informatice şi

3

Textul «Counselling agreements in telephone counselling " - redactat de Mihaela Chiru - este
contribuţia parteneriatului reprezentat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei la proiectul iniţiat de
Germania «Consilierea la distanţă prin telefon».
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alte tipuri de competenţe / capacităţi solicitate în anumite contexte de
învăţare, formare şi muncă);
 mobilitatea profesională şi influenţa acesteia asupra schemei
personale de carieră;
 primirea de informaţii, consiliere şi informare privind educaţia şi
formarea continuă, programele europene, precum şi integrarea socioprofesională;
 asistenţă pentru trasee de dezvoltare;
 confirmarea deciziilor personale deja luate;
 cântărirea alternativelor;
 pălăvrăgeală;
 rezolvarea situaţiilor de criză (conflicte cu părinţii, profesorii, colegii,
autorităţile), “urgenţe” psihologice (depresie, anxietate, episoade
suicidare) sau “urgenţe” situaţionale (înainte de examene, decizii
finale).
Interacţiunea preliminară trebuie să fie scurtă şi eficientă. Nu se fac
recomandări de restricţie temporală; totuşi, comentarii şi observaţii suplimentare e
bine să se facă în etapele ulterioare ale discuţiei.
Consilierul – Prezentarea tipului de servicii oferite (durată, metode, obligaţii
financiare, abordare teoretică, aşteptări)
Consilierul foloseşte primul apel pentru a informa clientul despre gama de
servicii pe care i le poate oferi, în funcţie de caz şi client. Pe lângă comunicarea
orală, clientul trebuie să ştie despre alternativa consilierii faţă-în-faţă, care poate
aduce avantaje anumitor categorii de persoane. În plus, prezentarea metodelor şi
tehnicilor de lucru la telefon trebuie să cuprindă şi întrebările, provocarea,
investigaţia, reflecţiile şi testarea.
Uneori (când clientul solicită informaţii, detalii / clarificări) este de ajuns o
convorbire telefonică pentru a se rezolva situaţia. Alteori, este nevoie de timp mai
îndelungat pentru înţelege istoria cazului, a identifica opţiunile, a argumenta pro şi
contra, a imagina consecinţele posibile etc. De aceea, majoritatea apelurilor (47%)
durează circa 10 minute.
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Clientul trebuie înştiinţat asupra obligaţiilor financiare ce-i revin din apelul
telefonic, înainte de a continua convorbirea sau de a suna din nou. Dacă există alte
servicii telefonice mai ieftine sau dacă regula centrului de consiliere telefonică este
să înregistreze apelul şi să sune înapoi, acesta este un aspect important care trebuie
precizat în relaţia consilier-client. Astfel, persoana este capabilă să aleagă şi este
autonomă în modul de a dispune de banii, timpul şi rezultatele aşteptate.
Fiecare consilier are o abordare proprie a cazurilor pe care le are în evidenţă,
după pregătirea sa iniţială şi continuă, precum şi experienţa în situaţii similare. În
consecinţă, se insistă pe anumite episoade care par să fie mai relevante pentru
rezultatele preconizate.
În afară de informaţiile esenţiale pentru configurarea cazului (vârstă, domiciliu,
portofoliu academic / profesional, scopuri, ambiţii), consilierul aşteaptă de la client să
fie:
 un relativ bun interlocutor (minimal abilitat în conversaţia orală);
 dispus să dezvăluie detalii semnificative pentru etapele procesului de
consiliere;
 indulgent cu practicile actuale de consiliere la distanţă prin telefon,
respectiv să accepte a suna din nou sau a fi sunat după consultarea
preliminară a colegilor din reţeaua de consiliere în probleme delicate
ce apar în discuţie;
 deschis la jocul de rol, simulări, gândire ipotetică şi sugestii în
contextul cazului respectiv.
Solicitarea permisiunii clientului pentru evaluarea sau înregistrarea convorbirii
Deţinerea aparaturii de înregistrare şi folosirea acesteia cu acordul clientului
se face în vederea gestionării situaţiilor dilematice pentru consilier (de ex., conflict de
interese, aparente blocaje, convingeri contradictorii cu ale clientului, lipsa unor
informaţii precise), precum şi alcătuirii unei baze de date pentru centrul de consiliere
prin telefon. Aceasta nu este o noutate pentru clienţii obişnuiţi ai reţelelor GSM.
Faptul poate fi de ajutor pentru formarea stagiarilor, pentru îmbunătăţirea abilităţilor
de comunicare şi inter-învăţării.
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Avantaje şi limite ale consilierii prin telefon
Avantajele consilierii prin telefon sunt, în linii mari:
 eficienţa, promptitudinea, timpul redus dintre apariţia nevoii de
consiliere şi soluţionarea acesteia;
 contactul facil cu clienţii îndepărtaţi;
 identitatea ascunsă a clientului (favorabilă persoanelor emotive,
ezitante), “securitatea” în situaţii sociale şi / sau personale etichetate
ca neplăcute / delicate, facilitarea depăşirii barierelor de comunicare
etc.
Următoarele aspecte pot fi percepute ca dificultăţi în consilierea prin telefon:
 "medierea" comunicării prin mecanisme tehnice, deci impersonale;
 reducerea elementelor de feedback pe parcursul comunicării,
imposibilitatea de a observa clientul şi conduita sa generală
(comunicarea non-verbală, contact vizual, postură, gestică, mimică,
stilul vestimentar);
 îngustarea registrului de elemente para-verbale (ton, ritm, modulaţia
vocii, articulaţia etc.) pe seama dependenţei de condiţiile tehnice,
fidelitatea şi sensibilitatea aparaturii telefonice;
 dificultatea de a asigura deplina confidenţialitate a comunicării cu
clientul, din cauza posibilelor interceptări, accidentale / intenţionale, de
către o terţă persoană;
 lipsa apropierii fizice a participanţilor (consilier – client), dacă se
impune cu necesitate o şedinţă faţă-în-faţă.
La aceste dificultăţi se pot adăuga următoarele chestiuni situaţionale:
 lipsa ori insuficienta alfabetizare funcţională în folosirea telefonului;
 dificultatea de a comunica cu clienţii care nu au propriul lor telefon sau
fonduri suficiente pentru a folosi un telefon public sau mobil;
 slaba încredere în sine, emotivitatea crescută, criza acută, obstacole
morale, dizabilităţi de vorbire, nivel educaţional scăzut, necunoaşterea
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confortabilă a limbii majoritare;
 dificultatea consilierului de a identifica rapid nevoile clientului şi de a
sugera soluţii corespunzătoare.

Chestiuni de principiu
Confidenţialitatea, moralitatea, deschiderea, responsabilitatea reciprocă
Sunt o serie de principii etice care guvernează în prezent activitatea de
consiliere, aplicabile dealtfel şi în consilierea prin telefon.
Confidenţialitatea în relaţia consilier-client se referă la folosirea informaţiei
oferite de cel din urmă doar în cadrul problemei respective, fără a o divulga terţilor
sau persoanelor implicate subiectiv. Orice înregistrare (consemnată în scris sau
audio) ori transmitere de date se face doar cu acordul liber exprimat al clientului,
după ce în prealabil a fost înştiinţat de scopul demersului.
Orice consilier nutreşte aspiraţia de a lucra într-un mediu perfect moral.
Totuşi, situaţiile reale sunt complexe şi practic este imposibil a le încadra
prevederilor generale ale uneia sau alteia dintre teoriile consilierii. Propria judecată
profesională şi un set de sisteme de referinţă obiective stabilesc graniţele unei
abordări eficiente şi loiale a problemei.
Indiferent de constrângerile temporale, încărcătura agendei de lucru sau
preocupările personale, consilierul trebuie să fie deschis către orice apel telefonic şi
să-l trateze cu interes. Deschiderea se referă şi la capacitatea acestuia de a-şi
actualiza informaţiile şi abilităţile de consiliere în diferite contexte de formare
continuă, în vederea folosirii lor în activitatea curentă.
Ambii parteneri implicaţi în procesul de consiliere prin telefon îşi împart
responsabilitatea rezultatului interacţiunii, ceea ce înseamnă modul în care înţeleg
să se adreseze situaţiilor problematice, să dezbată chestiuni relevante pentru client,
să contribuie la integrarea socială a acestuia, să lanseze oferte de carieră potrivite
aşteptărilor etc.
Stabilirea unui plan de acţiune: program, frecvenţa întâlnirilor faţă-în-faţă
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Ţinând cont de limitările impuse de timp şi (eventual) costuri, consilierul
structurează informaţiile cu ajutorul unor instrumente manageriale (orare, hărţi,
tabele, indicatori) adaptate fiecărui client şi le face cunoscute perspectivele
interacţiunii, aşa după cum sunt accesibile la momentul respectiv. Este adevărat că
pentru anumite categorii de persoane este preferabil să aibă o cale de urmat
configurată de consilier (frecvenţa apelurilor, structura convorbirilor următoare, paşi
de făcut între timp etc.), după cum pentru altele este preferabil să decidă în nume
propriu asupra perspectivelor de dezvoltare a relaţiei de consiliere (dacă, de ce,
când, cum). Atitudinea profesionistă impune cu necesitate consilierului să-şi anunţe
clientul dacă şi în ce condiţii este posibil să stabilească o întâlnire faţă-în faţă sau să
fie sunat înapoi, despre recomandările generale în cazul respectiv, despre rezultatele
preconizate şi despre tot ceea ce s-a stabilit de comun acord să se desfăşoare.
Diversitatea surselor de informare (grupuri de sprijin, exemple de succes,
electronice, tipărite)
Orice client, chiar şi cel cu o poveste originală, poate fi încadrat într-o tipologie
cazuistică. Pe această bază, predicţia variază de la a garanta un final fericit până la
a invoca limitele intervenţiei exterioare ale consilierului în situaţia respectivă. Temeiul
acestui larg spectru de abordări se află în experienţa consilierului, dar şi în diferitele
instrumente ce pot fi folosite în situaţii tipologic asemănătoare (chestionare, profiluri
psihologice, inventare şi teste) cu rezultate înalt previzibile. Expertiza consilierului
sau a grupului profesional din care face parte poate reprezenta un argument solid
pentru susţinerea unui anumit curs al acţiunii. Merită menţionată valoarea formării
profesionale continue pe teme sensibile la schimbare (piaţa muncii, tendinţe
europene în educaţia post-obligatorie, cererea de formare vocaţională, oferte de
schimb / mobilitate, diferenţa dintre generaţii etc.) şi nevoia de a se informa
deopotrivă prin investigaţii personale şi schimburi colegiale. Practic, acestea se pot
îndeplini prin participarea la liste de discuţii, auto-informare cu privire la principalele
probleme de interes pentru mişcarea academică şi cercetarea în consiliere,
publicarea consideraţiilor pe marginea cazurilor din propria carieră şi experimentarea
a ceea ce este publicat de alţii.
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Informaţia oferită clientului trebuie să provină din surse variate, confirmată de
diferitele părţi implicate şi transpusă de consilier într-o formă adecvată, pentru a fi
mai presus de îndoială, consistentă cu realitatea şi inteligibilă pentru persoana care
o solicită. Faptul se aplică asemănător şi în jurnalism şi drept, altfel efectele pot fi
incontrolabile şi periculoase.

Reţea / parteneriat între ofertanţii de servicii de consiliere prin telefon
Conceptul de “reţea” se referă la o multitudine de contacte posibile şi
recomandabile între consilierii care activează într-un domeniu profesional sau zonă
geografică specifică.
Iniţiativa prezentă, împreună cu alte programe care sunt în desfăşurare şi
seturi de experienţe acumulate de organismele consilierilor la distanţă şi practicienii
înşişi pe teritoriul Europei sunt de natură a construi şi valida aria de expertiză
determinată care este consilierea prin telefon, alături de ariile complementare:
consilierea prin scrisori, e-mail, fax. De aceea, discutarea în comun a cazurilor
deosebite aflate în lucru poate fi de folos prin valorificarea contribuţiilor din partea
echipei, respectiv a diferiţilor membri care funcţionează în variate sectoare ale
consilierii.
În acest cadru, conceptul de “parteneriat” face trimitere la relaţia duală /
bilaterală şi defineşte înţelegerea reciprocă dintre client şi consilier atunci când
intervin factori care modifică schema clasică a şedinţei de consiliere: una dintre părţi
sau ambele au nevoie de timp pentru căutarea de informaţii, se indică “teme pentru
acasă” pe care clientul să le efectueze spre clarificare, se sugerează reflecţia, se
aşteaptă maximă sinceritate, se lansează ipoteze şi se construiesc raţionamente etc.

Modalităţi de intervenţie în situaţii de criză
Informaţii despre riscuri posibile
În consilierea prin telefon se presupune că este implicată o doză considerabilă
de responsabilitate, care nu este mai mare sau mai mică decât în cazul consilierii
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tradiţionale, însă diferită prin aceea că trebuie să prevadă stimulii şi posibilele lor
efecte cu cel puţin un pas înainte. În plus, alegerea unei anumite abordări înseamnă
pe de o parte intuirea / “ghicirea“ faptului că clientul va răspunde mai bine la anumite
provocări, iar pe de alta asumarea riscului de a înlătura alte abordări.
Consilierul este obligat să informeze clientul despre neplăcerile pe care le
poate crea interacţiunea mediată telefonic (dependenţa de o persoană care aparent
nu cere nimic în schimb, tendinţa de a întrerupe convorbirea dacă aceasta alunecă
spre zone sensibile, consum de bani şi timp, ascunderea în spatele cuvintelor,
amânarea acţiunii reale). Toate acestea trebuie menţionate selectiv în cursul primei
convorbiri, potrivit tipului de persoană care pare a fi interlocutorul şi dimensiunii /
profunzimii problemei reflectate în discuţie.
Abordarea dilemelor şi provocărilor (idei preconcepute, limite de competenţă,
orientarea către alte servicii sau practicieni, formare continuă în consiliere,
negocierea alternativelor)
Este posibil ca unele opinii exprimate în dialog să aibă ecou pe planul
emoţiilor şi convingerilor intime ale consilierului. În acest moment, profesionistul ştie
că trebuie să se abţină de la judecăţi personale şi să rămână obiectiv. Dacă totuşi nu
se poate asigura acest nivel de detaşare, este moral şi tehnic acceptat să se
înainteze cazul unui coleg, după ce în prealabil s-a primit acordul clientului asupra
transferului şi colegul consilier a fost informat despre detaliile cazului disponibile la
momentul respectiv.
Este o chestiune de management intern şi eficacitate a activităţii proprii ca
fiecare consilier să conştientizeze propriile domenii / tipuri de clienţi, precum şi pe ale
altora, astfel încât ca la nivel organizaţional toate sarcinile şi cerinţele să fie uniform
acoperite.
Pe piaţa liberă a furnizorilor de formare, practicienii în consiliere pot solicita şi
beneficia de formare tip expert în arii profesionale speciale, cu condiţia să ofere
garanţii de auto-susţinere odată ce serviciul le-a fost oferit.
Cazuri de maximă urgenţă (depresie, episoade suicidare)
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În cazuri de urgenţă, trebuie să se folosească setul special de intervenţie, cu
înştiinţarea tuturor practicienilor care lucrează în centrul de consiliere. În jurul unei
persoane care are nevoie de atenţie sau ajutor se dezvoltă o anume solidaritate,
care adună energiile extreme pentru a asista pozitiv cazul.
Precizări suplimentare pentru părinţi şi copii
Când consilierul are de-a face cu persoane care nu sunt beneficiare directe
ale serviciului de consiliere, trebuie să ţină cont de posibilele mistificări ale
informaţiilor şi semnificaţiilor, chiar cu cele mai bune intenţii. De cele mai multe ori, o
singură întâlnire faţă-în-faţă ar ajuta consilierul să-şi obiectiveze viziunea asupra
situaţiei şi i-ar oferi un spaţiu de mişcare mai larg în interacţiunile telefonice
ulterioare.

Rolul experienţelor personale în actul de consiliere
Experienţele clientului
Clientul aduce în relaţia de consiliere istoria complexă asociată problemei
sale. Consilierul trebuie să fie şi priceput şi discret în detectarea aspectelor relevante
pentru chestiunea în speţă, sub forma: trăsăturilor de personalitate care predispun la
anumite comportamente, experienţele anterioare ale clientului, locuri comune în
soluţionarea situaţiilor similare, totul în vederea structurării solide a cazului. Ori, dacă
clientul pare conştient şi sigur de lucrurile pe care însuşi le declară, consilierul să
vadă dincolo de cuvintele, iluziile sau confirmările acestuia.
Cazuistica serviciilor de consiliere la distanţă
Centrul este de aşteptat să creeze o arhivă cu cazurile (descrise în detaliu sau
în rezumatul pe hârtie, electronic sau audio) care sunt în lucru sau rezolvate de către
practicieni prin mediere telefonică. Această iniţiativă este de natură să sprijine
expertiza consilierilor şi să impună tendinţa ca serviciile de profil să fie aproape de
clienţii lor.
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Experienţele consilierului
Obiectivitatea spre care aspiră fiecare profesionist nu trebuie confundată cu
neimplicarea sau atitudinea distantă faţă de clienţi. Din acest motiv, diferiţi consilieri
pot avea diferite abordări ale aceluiaşi caz, de la personală la tehnică, orientate spre
scop sau spre client, creând provocări contradictorii sau oferind sprijin necondiţionat.
Experienţele personale sunt înţelese ca atu şi nu ca obstacol pentru consilierul care
reflectă experienţa altui om, astfel încât contribuţia sa să vină ca întărire şi nu
îngreunarea procesului de adecvare a clientului cu propria viaţă şi mod de a o trăi.
Cu cât registrul consilierului este mai vast, cu atât mai mult se dovedeşte un teritoriu
favorabil învăţării continue despre sine şi alţii.
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