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Dragă cititorule,
Ne bucurăm să anunțăm că cel de-al doilea rezultat al proiectului STRENGTh – Io2. Toolkit
of Methods for Developing & Enhancing Social-Emotional Skills of Career Guidance
Practitioners, bazat pe o cercetare extinsă la nivelul parteneriatului precum și pe un
compendium de metode specifice, este acum finalizat.
Dezvoltat sub coordonarea partenerilor germani, prof.Peter Weber și Rebeca García de la
universitatea HDBA din Manheim, acest document este un raport asupra metodelor
cunoscute de dezvoltare/îmbunătățire a abilităților socio-emoționale ale practicienilor,
oferind elemente de substanță pentru stabilirea unei baze teoretice adecvate și pentru
dezvoltarea unor noi programe de training, adaptate dezvoltării abilităților socioemoționale ale consilierilor.
Rezultatele acestui document reprezintă baza pentru construirea altor produse intelectuale
ale proiectului STRENGTh. Aspectul inovativ al acestui produs este ideea ca abilitățile socioemoționale sunt aspectele cheie ale furnizarii serviciilor de consiliere și orientare de
calitate, adaptate diferitelor grupuri țintă.
Cercetarea desfășurată pentru finalizarea acestui produs intelectual nu este numai o
analiză realizată la nivel internațional dar, pentru fiecare țară parteneră în parte, un
important studiu național cu rezultate relevante în domeniu. Deși parteneriatul a avut ca
punct de pornire o bază teoretică solidă, rezultatele obținute în termeni de metode
calitative și instrumente utilizate în îmbunătătirea abilităților socio-emoționale ale
practicienilor, au fost, de asemenea, importante. Trecerea în revistă a literaturii de
specialitate a furnizat informații relevante despre această arie de cercetare, dând
posibilitatea obținerii unor noi puncte de vedere cu privire la consolidarea abilităților socioemoționale ale consilierilor.
Produsul intelectual obținut oferă nu numai oportunitatea diseminării rezultatelor în țările
partenere dar, prin efectele sale, îmbunătățirea reală a abilităților socio-emoționale ale
practicienilor în consilierea carierei și în alte domenii ale consilierii.
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Proiectul STRENGTh este un proiect Erasmus, cu durată de 2 ani, inițiat în iunie 2018. Mai multe informații
despre acest proiect puteți găsi aici here.
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