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Cuvânt de deschidere
Salut cu nostalgie, caldă prietenie, recunoștință și multă admirație toți colegii din țările 
partenere și, desigur, pe cei din România care au susținut și implementat proiectul 
Euroguidance!

Această inițiativă europeană s-a dovedit a fi înalt profesionistă și pe deplin necesară. La 
moment de bilanț, echipa noastră are satisfacția că toți consilierii din România care sunt 
activi în școli sau universități sunt specialiști confirmați în consilierea școlar-profesională 
și a carierei. Ei utilizează și rezultatele muncii noastre, materializate în cărți, metode și 
instrumente de lucru, sinteze de bune practici. Euroguidance România – o echipă compe-
tentă, implicată, bine informată, comunicativă și demnă de tot respectul!

Mihai JIGĂU 
coordonator Euroguidance România 1999-2011 

Îmi amintesc conferințele Euroguidance, când ne întâlneam cu colegi consilieri din 
țară. Erau momente mult așteptate în comunitate aceste întâlniri anuale, oamenii 
reveneau la București dornici să împărtășească din proiectele, realizările și speranțele 
lor, dornici să învețe și să construiască.

Euroguidance a reprezentat și va continua să reprezinte un cadru de comunicare și cola-
borare între practicieni, profesioniști, cercetători, decidenți și formatori în consilierea cari-
erei, atât la nivel național, cât și la nivel european. În România, rolul nostru a fost de a spri-
jini dezvoltarea acestui domeniu, de a contribui la schimbul de experiență și de a conecta 
comunitatea din țara noastră la inovația și tendințele europene. Euroguidance România a 
reprezentat pentru mine în toți acești ani prieteni, echipă, dezvoltare, oportunități.

Speranța ȚIBU 
coordonator Euroguidance România 2011-2014, 2018-2021 

Euroguidance a însemnat conectarea la lumea consilierilor în carieră din toată Europa, 
contactul direct cu persoane implicate în domeniul consilierii și orientării din diverse țări. 
Am câștigat astfel o viziune de ansamblu, o imagine dinamică a consilierii în Europa. Am 
înțeles că domeniul consilierii în carieră este divers, flexibil și adaptat nevoilor și carac-
teristicilor țărilor și că nu există o măsură unică, ce poate fi aplicată în toate locurile. Am 
învățat multe de la colegii noștri europeni și, la rândul nostru, am prezentat bunele practici 
românești în publicațiile rețelei Euroguidance, la conferințe sau ateliere internaționale.

Îi urez Centrului Național Euroguidance mulți ani de acum înainte, în folosul comunită-
ții de consiliere și orientare din România.

Delia GOIA 
 coordonator Euroguidance România 2015-2018
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Cine suntem

Euroguidance/CNROP România a fost înfiinţat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3703 din 
29 Aprilie 1999. La nivel european, reţeaua Euroguidance a funcţionat din 1993 în cadrul Pro-
gramului PETRA; din 1994 reţeaua a fost preluată și extinsă prin Programul de Formare Profe-
sională Leonardo da Vinci. Până în 2006 denumirea a fost Centrul Naţional de Resurse pentru 
Orientare Profesională – CNROP, după această dată denumirea schimbându-se în Euroguidance 
România. Actualmente Euroguidance România este finanțat de către Comisia Europeană, prin 
programul Erasmus+ și prin autoritățile naționale. 

Întrucât Centrul Euroguidance România nu are personalitate juridică, el a funcționat în perioa-
 da 1999-2020 pe structura laboratorului de Consiliere și Management Educațional din cadrul 
Institutului de Științe ale Educației (ISE). Din 2020, în urma desființării ISE și înființării Centrului 
Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) prin HG 277/2020, activitatea Euroguidance 
România a fost preluată de către Unitatea de Cercetare în Educație din cadrul CNPEE.
 
Centrele Euroguidance fac parte dintr-o rețea la nivel european și urmăresc același scop, acela 
de a contribui la dezvoltarea domeniului consilierii din țările în care funcționează, prin: 
• promovarea dimensiunii europene,
• facilitarea schimbului de bune practici,
• dezvoltarea competențelor practicienilor,
• sprijinirea mobilității transnaționale pentru educație, formare și muncă.

 
Euroguidance România este parte activă a rețelei europene Euroguidance care actualmente 
include peste 60 de centre din 34 de state. Suntem conectați direct și colaborăm cu toate cele-
lalte centre Euroguidance pentru a aduce în România inovația în domeniul consilierii și orientă-
rii și totodată a face vizibile practicile românești la nivel european. 
 
Grupul ţintă direct al Euroguidance România îl reprezintă consilierii școlari din învăţământul 
preuniversitar. Aceștia acţionează ca multiplicatori ai informaţiei, oferind-o în final beneficiari-
lor serviciilor de consiliere (elevi, studenţi, profesori, părinţi). Activităţile Euroguidance România 
se adresează și consilierilor carierei din reţeaua Centrelor de informare din universități, celor 
din Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă sau din centrele Eures, precum și practicienilor din 
alte structuri publice sau private care sprijină tinerii sau adulții în luarea unor decizii informate 
cu privire la traseele educaționale sau piața muncii.
 
Echipa Euroguidance România a cuprins, de-a lungul timpului, cercetători cu specializări în 
psihologie sau pedagogie și cu preocupări pentru domeniul consilierii și orientării. Coordona-
rea centrului a fost asigurată până în 2011 de către prof. dr Mihai Jigău, iar din 2011 de către 
dr. Speranța Țibu (2011-2015 și 2018-2021) și drd. Delia Goia (2015-2017). 
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Activitatea Euroguidance România a inclus în perioada 1999-2021:
• publicarea și diseminarea unor resurse de calitate în domeniul consilierii carierei (ghiduri, 

colecții de bune practici, instrumente, publicații realizate pe baza unor studii și rapoarte de 
cercetare, traduceri ale unor lucrări relevante);

• organizarea unor evenimente (conferințe, ateliere, focus grupuri) la nivel internațional, 
național sau regional pe teme de interes în consiliere și educație permanentă; 

• sprijinirea schimbului de experiență între practicienii români și cei din alte țări ale UE (pro-
fesori, consilieri) prin participarea la programe de mobilități (Academia, vizite de studiu) 
sau la seminare transnaționale (Cross Border Seminar);

• derularea de cursuri de formare cu formatori naționali sau internaționali pe teme pre-
cum metode de consiliere, consilierea la distanță, TIC în consiliere, dezvoltarea abilităților 
socio-emoționale ale elevilor, storytelling, reziliență, dezvoltarea trăsăturilor morale pozi-
tive de caracter;

• promovarea rezultatelor inovative în domeniul consilierii și orientării prin participarea 
la conferințe și publicarea unor articole în reviste științifice recunoscute la nivel național 
și european;

• sprijinirea implementării politicilor europene și naționale cu privire la consilierea și orien-
tarea permanentă;

Echipa Euroguidance România 1999-2011

Echipa Euroguidance România 2011-2021

Mihai 
Jigău

Ciprian 
Fartușnic

Diana 
Ghinea

Alina 
Crăciunescu

Angela 
Andrei (Muscă)

Mihai 
Iacob

Delia 
Goia

Magdalena 
Balica

Petre 
Botnariuc

Speranța 
Țibu

Mihaela 
LaRoche (Chiru)

Petre 
Botnariuc

Alina 
Gavriliță

Angela 
Andrei (Muscă)

Speranța 
Țibu

Andra 
Făniță

Mihai 
Iacob

Delia 
Goia
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• facilitarea accesului la informații despre ofertele de educație și formare în Uniunea 
Europeană; 

• dezvoltarea portalului european Ploteus și sprijinirea implementării noii platforme 
Europass.

 
Mai multe informații despre activitățile rețelei europene Euroguidance se pot găsi pe pagina 
web a rețelei: http://euroguidance.eu. Informații despre activitatea Euroguidance România în 
perioada 1999-2021 pot fi găsite la: www.euroguidance.ise.ro.
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Activități  
la nivel național

Conferințele naționale Euroguidance România
Euroguidance România a organizat de la înființare până în prezent evenimente la nivel național 
la care au participat reprezentanți ai serviciilor de consiliere și care au constituit mecanisme 
importante de informare, creștere și dezvoltare profesională pentru aceștia. Astfel, din 1999 
până în 2021 au fost organizate 20 de conferințe naționale anuale la care au participat repre-
zentanți ai celor 41 de Centre județene de resurse și asistență educațională (CJRAE/CMBRAE), 
reprezentanți ai centrelor de consiliere din universități, profesori universitari, cercetători, prac-
ticieni din mediul privat, decidenți, reprezentanți ai rețelelor europene de informare din Româ-
nia precum Europass, Eures, EQF, ENIC-NARIC, Europe Direct, Eurodesk și Eurydice.

Întrucât la începutul anilor 2000 Institutul de Științe ale Educației a coordonat metodologic, 
conform OM 3370/1998, centrele de consiliere din învățământul preuniversitar din țară, con-
ferințele Euroguidance au vizat, în principal în această perioadă, consolidarea fundamentului 
pentru dezvoltarea, extinderea și creșterea calității serviciilor de consiliere din învățământul 
preuniversitar din România. Astfel, conferințele au oferit oportunitatea întâlnirii anuale la Bucu-
rești a coordonatorilor serviciilor de consiliere și dezvoltarea contactelor și colaborărilor la 
nivel de rețea, racordarea la instrumentele și metodologiile dezvoltate la acel moment la nivel 
național, contactul cu rezultate ale studiilor, cercetărilor și proiectelor în domeniu, schimbul de 
bune practici între centrele de consiliere, crearea cadrului pentru colaborarea interjudețeană și 
colaborarea la nivel național.

2011

2007 2007

2012
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Din anul 2005, odată cu înființarea Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională ca 
foruri de coordonare a activității cabinetelor școlare și interșcolare de asistență psihopedago-
gică la nivel județean, ISE și Euroguidance România au continuat să sprijine, în mod informal, 
rețeaua de consiliere școlară din România, accentul fiind pus pe dimensiunea europeană, faci-
litarea schimbului de bune practici la nivel european pentru dezvoltarea competențelor practi-
cienilor și a calității serviciilor, sprijinul metodologic pentru implementarea disciplinelor Dez-
voltare personală și Consiliere și dezvoltare personală din curriculumul învățământului primar 
și gimnazial, întărirea parteneriatelor și colaborărilor între reţelele de consiliere din domeniul 
educaţiei și muncii și identificarea unor modalități comune de acțiune, sinergia rețelelor și cen-
trelor de informare din România și stabilirea unor parteneriate pentru viitor.

Astfel primele conferințe au avut statutul de întruniri anuale ale coordonatorilor Centrelor 
Județene de Asistență Psihopedagogică CJAP (2000, 2001), următoarele conferințe fiind organi-
zate pe teme precum: familiarizarea cu tendinţele și iniţiativele europene în domeniul consilierii 
și orientării carierei (2002), utilizarea portalului Ploteus, consilierea computerizată și consilierea 
online (2003), bune practici în rețeaua de consiliere școlară (2004), consilierea permanentă – 
priorități (2005), formarea continuă a consilierilor – adaptarea ofertei formale la nevoile locale 
(2006), serviciile de consiliere: parteneriate și colaborări (2007), dezvoltarea serviciilor de con-
siliere – oportunități și parteneriate (2008), mobilitate pentru educație și muncă (2008), inovaţie 
și creativitate în domeniul consilierii (2009), informare, consiliere și orientare – posibilităţi de 
conectare a serviciilor din domeniu (2010), metode nonformale ce pot fi utilizate în consilierea 
carierei elevilor (2011), e-networking în contextul mobilității pentru educație și muncă (2012), 
secţiunea Teorie și practică în consiliere în cadrul Conferinţei Internaţionale Educaţie și creativi-
tate pentru societatea cunoașterii, secțiune organizată în parteneriat Euroguidance România – 
Universitatea Titu Maiorescu (2013, 2014, 2015), consilierea și orientarea în curriculumul școlar 

Postere activitate CJRAE 2012

2013 2013
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(2016), validarea unui set de resurse educaționale care pot fi aplicate la ora de Consiliere și 
dezvoltare personală la gimnaziu (2017), învățarea socială și emoțională – dimensiuni și impact 
în dezvoltarea carierei elevilor, provocări și soluții pentru consilieri școlari și profesori (2019). 

În cadrul conferințelor au fost susținute prezentări în plen de către reprezentanți ai autorităților 
naționale cu atribuții în domeniul consilierii și orientării, profesori universitari și experți români 
sau din alte țări, cercetători, membri Euroguidance România, au fost organizate workshopuri 
pe sesiuni pentru familiarizarea cu diferite instrumente, teorii sau practici inovative, au fost 
realizate postere și sesiuni de prezentare a activităților și bunelor practici ale CJRAE/CMBRAE, 
au fost prezentate rezultate ale unor proiecte sau ale unor studii și cercetări, au fost validate 
resurse în domeniu, au fost prezentate informații cu privire la activitatea altor servicii sau 
rețele din România în domeniul informării și consilierii, s-au inițiat planuri și proiecte comune 
de colaborare și cooperare.

Astfel, pe lângă reprezentanți naționali, decidenți, directori CJRAE/CMBRAE, reprezentanți ai 
rețelelor de informare din România sau cercetători din cadrul ISE/CNPEE, de-a lungul timpului 
conferințele naționale Euroguidance au prilejuit întâlnirea cu experți internaționali de referință 
în domeniul consilierii și orientării precum: Peter Plant, Leonardo Evangelista, Mika Launikari, 
Raimo Vuorinen, Carmel Cefai, Scott Solberg, dar și cu importante personalități naționale care 
și-au adus contribuția la dezvoltarea domeniului consilierii și orientării din România: prof. Mihai 
Jigău, prof. Cezar Bîrzea, prof. Ioan Neacșu, prof. Adrian Opre, prof. Dragoș Iliescu.

Nu în ultimul rând conferințele Euroguidance România au constituit momente de plăcută reve-
dere și efervescentă colaborare în rețeaua serviciilor de consiliere din România.

2015 2015

2016 2016
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Conferința Euroguidance 2019: A XX-a Conferință 
Națională Euroguidance, 15 noiembrie 2019, București
Institutul de Științe ale Educației și Euroguidance România au organizat a XX-a Conferință 
Națională Euroguidance cu tema: Învățarea socială și emoțională – dimensiuni și impact 
în dezvoltarea carierei elevilor. Provocări și soluții pentru consilieri școlari și profesori. 
Evenimentul s-a adresat consilierilor școlari care își desfășoară activitatea în instituțiile 
de învățământ preuniversitar și a vizat următoarele obiective:
• discutarea rezultatelor unor cercetări pe tema rolului învățării sociale și emoționale în 

dezvoltarea competențelor de management al carierei la elevi;
• identificarea provocărilor întâmpinate de consilieri școlari și profesori în dezvoltarea 

la elevi a competențelor sociale, emoționale și de management al carierei;
• identificarea unor soluții în beneficiul elevilor prin prezentarea de către participanții 

la conferință a unor exemple de bune practici din învățământul primar și gimnazial;
• reflecția asupra modului în care pot fi sprijiniți profesorii în gestionarea eficientă 

a propriilor competențe sociale și emoționale astfel încât să fie mai bine pregătiți 
pentru a realiza lecțiile de Consiliere și dezvoltare personală.

Conferința a valorificat bunele practici ale Centrelor Județene/al Municipiului București 
de Resurse și Asistență Educațională, în domeniul vizat de tema conferinței. Participanții 
au împărtășit din activitățile și proiectele realizate, astfel încât acestea să reprezinte o 
sursă de inspirație pentru activități viitoare în domeniul consilierii și orientării. 

2019

9

  A
ct

iv
ită

ți 
la

 n
iv

el
 n

aț
io

na
l 



Conferințe și ateliere regionale
Euroguidance România s-a implicat în organizarea de conferințe regionale, din dorința de a 
răspunde unor nevoi specifice, de a crea conexiuni între profesioniști, de a consolida comunită-
ţile practicienilor din zone cu un specific comun, de a facilita schimbul de practici la nivelul unor 
județe învecinate pentru care implementarea unor proiecte în parteneriat răspundea unor nevoi 
comune, iar proximitatea fizică facilita colaborarea. Astfel de evenimente au vizat diferite regi-
uni istorice, astfel: regiunea Nord-Est, eveniment organizat la Suceava (2010) cu participarea 
consilierilor școlari din șase judeţe: Suceava, Botoșani, Neamţ, Iași, Vaslui și Bacău; regiunea 
Sud, eveniment organizat la București (2010) care a reunit profesioniști din: Teleorman, Giurgiu, 
Călărași, Prahova, București și Dâmboviţa; regiunea Centru, eveniment organizat la Brașov 
(2011) care a reunit coordonatori CJAP și directori CJRAE din șase judeţe: Brașov, Harghita, 
Covasna, Mureș, Sibiu și Alba; regiunea Est, eveniment organizat la Brăila (2011) la care au parti-
cipat consilieri școlari din județele: Brăila, Vrancea, Constanța, Tulcea, Buzău și Galați; regiunea 
Sud-Vest, eveniment organizat la Craiova (2012) la care au fost invitaţi să participe reprezentanți 
ai serviciilor de consiliere din judeţele: Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt și Mehedinţi. Aceste întâlniri au 
avut ca scop prezentarea unor proiecte cu un impact semnificativ la nivel local, împărtășirea 
experienţelor, reușitelor și situațiilor problematice cu care se confruntă practicienii și managerii 
serviciilor de consiliere, fiind un prilej de întâlnire, reflecţie și colectare a unor soluții cu poten-
țial de implementare la nivel regional/local.
 
Începând cu anul 2010, Euroguidance a iniţiat o serie de ateliere prin care profesioniștii în consi-
liere să vină în contact cu noi experienţe și tehnici în acest domeniu. Astfel, au fost lansate ate-
liere de consiliere multiculturală (2010) organizate în trei centre (București, Suceava și Sfântu 
Gheorghe) care au reunit practicieni din consiliere, psihologie și asistenţă socială. Tematica a 
vizat introducerea în conceptualizarea consilierii multiculturale, dar și exerciţii practice care 
atunci când sunt utilizate favorizează exprimarea specificului cultural al clienţilor. Atelierele de 
la Iași (2012) au avut în vedere tematica TIC în consilierea carierei și validarea competențelor 
consilierilor școlari dobândite în contexte nonformale sau informale.

Brașov 2011
Iași 2012
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Publicații, instrumente
În perioada 2000-2021 Euroguidance România a susținut publicarea și diseminarea la nivel 
națio nal și internațional a unor publicații realizate pe baza unor studii și cercetări care eviden-
țiau activități, metodologii, rezultate sau tendințe ale consilierii și orientării în România. Tema-
tica a variat în funcție de nevoile și de etapa de dezvoltare a serviciilor, astfel că la începutul 
anilor 2000, domeniul aflându-se la început, lucrările publicate au avut caracter de introducere 
în legislația, tematica și metodologia consilierii: colecții de metode și instrumente, realizarea 
unor broșuri cu aspecte legislative si de bilanț privind activitatea centrelor și cabi netelor de 
consiliere, ghiduri metodologice. Astfel, publicațiile din perioada 2000-2010 s-au centrat pe 
aspecte precum consilierea carierei elevilor sau adulților, evaluarea activităților de consilierea 
carierei, colecții de activități practice susținute de cadrele didactice și dedicate elevilor, valori-
ficarea TIC în procesul de consiliere și orientare, aspecte privind inserția profesională a absol-
venților de liceu și școli profesionale, portofoliul educațional, metode și tehnici de consiliere.  

Pe măsură ce domeniul s-a dezvoltat și au fost înființate forurile de coordonare a serviciilor la 
nivel regional (CJRAE/CMBRAE), publicațiile Euroguidance România s-au focalizat pe aspecte 
punctuale, identificate fie ca prioritare de către politicile educaționale ale momentului (exemplu: 
programele școlare de consiliere ca parte a curriculumului național), fie pe dificultăți întâm-
pinate de sistemul educațional pentru care consilierea și orientarea puteau oferi un răspuns 
(exemplu: trecerea de la învățare față-în-față la învățarea online și dificultățile de adaptare 
cognitivă, socială și emoțională a elevilor, părinților, profesorilor la noul context). Astfel, temele 
publicațiilor din perioada 2010-2021 au avut în vedere parteneriatul școală-familie comunitate, 
consilierea și dezvoltarea personală în curriculumul școlar, bune practici pentru dezvoltarea 
competențelor socio-emoționale ale elevilor prin activități de consiliere, învățarea la distanță în 
perioada pandemiei Covid-19.

Dintre publicațiile realizate perioada 1999-2021, amintim: Consiliere și orientare – ghid (2000), 
Ghidul profesorului. Orientare și Consiliere Vocaţională (2000), Utilizarea tehnologiilor informa-
tice și de comunicare în consilierea carierei (2002), Consilierea carierei adulților (2003), Educa-
ția și consilierea părinților. Ghid (2006), Consilierea Carierei. Compendiu de metode și tehnici 
(2007), Consiliere permanentă. Analiza nevoilor de consiliere pe toată durata vieții (2008), 
Profile ocupaționale (2008), Formarea profesională continuă în România (2009), Parteneriatul 
școală-familie-comunitate (2014), Consiliere și dezvoltare personală clasa a V-a. Ghid pentru 
profesori (2018), Consilierea și orientarea în curriculumul școlar gimnazial – studiu comparativ 
(2018), Competențele sociale și emoționale. Colecție de bune practici pentru consilieri școlari și 
profesori (2021), Învățarea la distanță. Studiu cu privire la activitățile educaționale desfășurate 
în România în perioada suspendării cursurilor față în față (2021).

Euroguidance România a sprijinit și traducerea unor lucrări relevante din limba română în 
limba engleză, precum și din limba engleză în limba română. Astfel, Compendiumul de metode 
și tehnici de consilierea carierei (2007) a fost tradus integral în limba engleză, fapt ce a permis 
valorizarea expertizei autorilor români la nivel internațional, fiind ulterior solicitată permisiu-
nea de traducere și în alte limbi de circulație europeană a acestei lucrări de către alte centre 
Euroguidance. De asemenea, au fost traduse în limba engleză programele școlare de Dezvol-
tare personală (clasele pregătitoare-I-II) și cele de Consiliere și dezvoltare personală gimnaziu 
(clasele V-VIII), acestea fiind solicitate de către alte centre Euroguidance pentru fundamentarea 
unor demersuri similare în alte țări. Din limba engleză au fost traduse lucrări cu important 
impact asupra domeniul consilierii și orientării, precum: „Designing and Implementing Policies 
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Related to Career Management Skills (CMS) – ELGPN Tools No. 4” (instrument pentru dezvolta-
rea competențelor de management al carierei) și a manualelor pentru profesori, părinți și elevi 
„RESCUR – Surfing the Waves” (instrumente pentru dezvoltarea rezilienței la elevi). 

De asemenea, echipa Euroguidance România a sprijinit realizarea unei propuneri de cod etic și 
standarde de calitate în consilierea carierei, a susținut elaborarea programelor școlare dedicate 
ariei curriculare Consiliere și orientare (primar și gimnaziu), a contribuit la publicarea anua-
rului dedicat grupurilor vulnerabile și a sprijinit realizarea unor numere speciale ale Revistei 
de Pedagogie, dedicate domeniului consilierii și orientării, venind astfel în sprijinul sistemului 
educațional și al actorilor implicați. 

Publicațiile realizate sunt accesibile atât pe site-ul Euroguidance România (www.euroguidance.ise.ro) 
cât și pe site-ul Unității de Cercetare în Educație (fostul Institut de Științe ale Educației) la adresa: 
http://www.ise.ro/euroguidance-romania.

Din anul 2004, la adresa www.go.ise.ro este disponibil Ghidul Ocupațiilor, program destinat 
orientării în carieră dedicat atât elevilor, cât și adulților care au nevoie de sprijin în ceea ce pri-
vește: autocunoașterea, identificarea oportunităţilor de pe piaţa muncii, luarea deciziei profesio-
nale, până la implementarea deciziilor și obţinerea locului de muncă potrivit. De asemenea, pe site 
sunt disponibile chestionare de interese și de aptitudini, informații despre 700 de ocupații, oferind 
o abordare complexă în ceea ce privește cunoașterea și alegerea meseriilor. Acest instrument a 
fost popularizat prin evenimentele organizate de către Euroguidance România.

Cursuri de formare
Una dintre direcțiile importante ale Euroguidance România a reprezentat-o dezvoltarea com-
petențelor practicienilor în domeniul consilierii și orientării. De-a lungul timpului ne-am adresat 
atât coordonatorilor de servicii, cât și practicienilor, debutanți sau cu experiență, contribuind la 
asigurarea unei formări continue de calitate, în diverse arii aplicative ale consilierii și orientării. 
Dintre cursurile de formare organizate, amintim:
• formarea pentru utilizarea „BTPAC – Battery of Psychological Tests of Cognitive Aptitudes” 

la care au participat consilieri din domeniile educație și muncă (2003);12
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• stagiile de formare în consilierea la distanţă prin telefon pentru consilierii din învăţămân-
tul secundar, învăţământul superior, agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă, alte 
structuri din domeniu (2004); 

• cursul de formare în utilizarea diferitelor tehnici și metode incluse în lucrarea Consilierea 
carierei. Compendiu de metode și tehnici (2006);

• cursul de formare de formatori naționali pentru predarea ariei curriculare Consiliere și 
orientare, formare realizată la inițiativa Ministerului Educației (2006);

• cursuri de formare pentru cadrele didactice din diferite școli pentru abilitarea în predarea 
ariei curriculare Consiliere și orientare (2007);

• cursul online de formare pentru cadre didactice pe tema dimensiunii de gen în aria curri-
culară Consiliere și orientare, organizat în parteneriat cu Unicef (2007); 

• cursul online de formare pe tama instrumentelor TIC în consilierea carierei elevilor. Cursul 
a fost structurat în cinci module de formare practică: Instrumente de colaborare, Confe-
rinţe audio-video, Email, Reţele sociale, Instrumente de auto-promovare. Acesta a fost 
realizat în cadrul Centrului de învățare online (training.ise.ro) prin platforma Moodle și s-a 
adresat consilierilor școlari din toată țara (2011);

• Storytelling. Scopul cursului a fost de a-i forma pe consilierii școlari pentru a-i învăța pe 
elevii de la grădiniță până la liceu să spună povești în fața unui auditoriu, o modalitate de 
dezvoltare a caracterului și de susținere a unei mentalități de creștere. Au participat 60 
de consilieri școlari din București, iar cursul a constat în 14 ore de formare față-în-față 
și 8 ore de follow-up. Programul de spunere a poveștilor a vizat multe abilități, cum ar fi 
fluența verbală și abilitățile de ascultare, exprimarea verbală și non-verbală, autocontrolul 
sau perseverența (2015);

• Self-Kit. Scopul cursului l-a reprezentat acreditarea consilierilor școlari pentru utilizarea 
setului Self-Kit, construit pe baza a opt module care abordează emoții disfuncționale cu 
incidență mare la elevii români, prin diverse modalități: câte o poveste terapeutică, activi-
tăți tematice, cuvinte încrucișate, proverbe și zicători, carte de colorat, mini-enciclopedie 
(Selfpedia), ghicitori, jocuri, puzzle și un CD cu povești, poezii și cântece. Cursul a fost 
susținut în 2016 de prof. univ. dr. Adrian Opre, de la Facultatea de Psihologie a Universității 
Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;

• curs pentru dezvoltarea rezilienței la elevi – RESCUR: „Promoting resilience in school 
child ren” susţinut de către prof. dr. Carmel Cefai, director al European Centre for Edu-
cational Resilience and Socio-Emotional Health, din cadrul Universității din Malta, și-a 
propus să introducă participanţii în problematica rezilienţei și a modalităţilor prin care 
cadrele didactice și consilierii școlari o pot dezvolta la elevi. Cursul a fost derulat în 2018 în 
varianta față-în-față și a fost reluat în variantă online în 2021;

• curs de metode și tehnici de dezvoltare a trăsăturilor morale pozitive de caracter și a unor rela-
ții pozitive cu ceilalți – HOPEs: „Character Strengths and Positive Education”. Cursul s-a derulat 
online în 2021 și a fost susţinut de către prof. dr. Carmel Cefai, director al European Centre for 
Educational Resilience and Socio-Emotional Health, din cadrul Universității din Malta.

Consilierea și orientarea în curriculumul școlar 
De-a lungul timpului, Euroguidance România a susținut integrarea domeniului consilierii în curri-
culumul școlar, astfel încât elevii să poată beneficia în cadrul școlii de ore de consiliere și dezvol-
tare personală. Astfel, membrii Euroguidance România au fost implicați în elaborarea primului 
ghid românesc de consiliere și orientare pentru profesori (2002) și a curriculumului pentru școala 
profesională și școala postliceală (2000-2002). Demersurile au continuat prin sprijinirea elabo-
rării primelor programe școlare de consiliere și orientare aprobate de către Ministerul Educației 
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(2006-2007), publicate în lucrarea: Aria curriculară Consiliere și orientare. Odată cu demersurile 
de actualizare a curriculumului național, Euroguidance România a susținut administrativ orga-
nizarea întâlnirilor grupului de lucru pe domeniul Consilierii și dezvoltării personale gimnaziu, 
membrii Euroguidance România fiind implicați în elaborarea noilor programe școlare pentru 
învățământ primar (2013), gimnazial (2017) și profesional (2014). Astfel Consilierea și orientarea au 
fost recunoscute ca mecanisme importante pentru dezvoltarea competențelor transversale ale 
elevilor precum competențele de management al carierei sau competențele socio-emoționale. 

Euroguidance a sprijinit traducerea programelor școlare de Dezvoltare personală și Consiliere 
și dezvoltare personală, în vigoare în anul 2021, în limba engleză, acestea putând fi găsite la 
adresa: http://euroguidance.ise.ro/publicatii/. Diseminarea programelor școlare a fost realizată 
prin sprijinirea participării autorilor la conferințe internaționale, precum și prin organizarea de 
evenimente naționale (conferințele Euroguidance 2016-2018), publicații (ex.: Consiliere și orien-
tare clasa a V-a. Ghid pentru profesori), webinare (2017), cursuri de formare cu privire la conți-
nutul și modalitatea de implementare a acestora. 

Colaborarea cu alte rețelele europene
În efortul de eficientizare a activității rețelelor europene în domeniul informării și consilierii pentru 
educație și carieră, Comisia Europeană a inițiat începând cu anul 2008 organizarea unor întâlniri 
bianuale comune la Bruxelles ale celor trei rețele Euroguidance, Europass, EQF, în scopul stabilirii 
unui cadru general de colaborare și facilitarea sinergiei acțiunilor celor trei rețele. 

Acest forum comun de coordonare a activității rețelelor a fost treptat integrat și la nivel național, 
Euroguidance România participând sau organizând astfel de întâlniri ale reprezentanților acestor 
rețele în România, dar și ale altor rețele de la nivel național. Astfel, în 2011 a fost organizată o întâl-
nire anuală a rețelelor de comunicare și informare ale Comisiei Europene, organizată de reprezen-
tanța Comisiei Europene în România. Scopul întâlnirii l-a reprezentat împărtășirea experiențelor cu 
privire la modul în care rețelele europene din România contribuie la crearea unei Europe a cetățe-
nilor. Întâlniri similare au fost organzatie în 2016, 2018 și 2019 la care au participat reprezentanţi ai 
Euroguidance, Eurodesk, Europass, Eurydice, Euraxess, Eures, ENIC-NARIC și Europe Direct, scopul 
fiind identificarea modalităţilor de cooperare pe termen scurt și mediu și stabilirea evenimentelor 
și produselor care ar putea beneficia de implicarea mai multor reţele. Exemplificări concrete ale 
acestor colaborări sunt reprezentate de: participarea membrilor diferitelor rețele la conferințele 
naționale Euroguidance, organizarea în parteneriat cu Europass și Eurodesk a conferinței: Mobilitate 
pentru educație și muncă într-o societate globalizată, broșura cu informații despre toate structurile 
de informare și sprijin cu privire la educație și carieră existente în România: Rețele de informare 
și asistență ale Uniunii Europene (2014), realizarea unor materiale promoționale în parteneriat 
Euroguidance-Europass, organizarea unor standuri de promovare a rețelelor la diferite evenimente. 

Broșura 2014 Rețele europene 2019
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Activități  
la nivel european

Întâlniri bianuale ale rețelei europene Euroguidance
La nivel european, rețeaua Euroguidance a organizat, de la înființarea ei, întâlniri administrative 
bianuale la care au participat și reprezentanți ai Euroguidance România. Aceste întâlniri au fost 
organizate în ultimii ani de către țările care dețineau în respectiva perioadă președinția Consiliu-
lui Uniunii Europene. Scopul acestor întâlniri l-a reprezentat schimbul de bune practici, sinergia 
acțiunilor centrelor naționale și planificarea demersurilor pentru următoarea perioadă. În cadrul 
acestor întâlniri au participat reprezentanți ai centrelor naționale Euroguidance, reprezentanți ai 
Comisiei Europene care au oferit repere cu privire la dezvoltarea politicilor europene în dome-
niului consilierii carierei, reprezentanți naționali care conturau o viziune de ansamblu asupra sis-
temului național de consiliere sau prezentau practici locale inovative de succes. Astfel de întâl-
niri au avut loc în anul 2020 în Croația (Dubrovnik) și Portugalia (online), în anul 2019 în România 
(București) și Finlanda (Helsinki), în anul 2018 în Marea Britanie (Bradford) și Islanda (Reykjavik), 
în anul 2017 în Malta (La Valletta) și Estonia (Tallin), în anul 2016 în Cehia (Praga) și Slovacia 
(Bratislava), în anul 2011 în Belgia (Bruxelles) și Elveția (Zurich), în 2006 în Belgia (Bruxelles) și 
Danemarca (Roskilde), în anul 2005 în Belgia (Bruxelles) și Portugalia (Lisabona), în anul 2004 în 
Malta (La Valletta) și Belgia (Bruxelles), în anul 2003 în Germania (Bern) și Belgia (Bruxelles) etc.

La Valletta 2017

Bradford 2018 Dubrovnik 2020
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Implicarea în grupul de coordonare la nivel european
În primul semestru al anului 2019 România a asigurat președinția Consiliului Uniunii Europene. 
Cu această ocazie, Euroguidance România a organizat întâlnirea bianuală a rețelei europene 
la București, iar un reprezentant al Euroguidance România a fost invitat să facă parte, tempo-
rar, din grupul de coordonare la nivel european (steering group), conform procedurii specifice 
adoptate la nivel de rețea. În perioada 2018-2020 coordonarea rețelei Euroguidance a aparținut 
Suediei și Estoniei. Deși inițial implicarea reprezentantului Euroguidance România în activitățile 
grupului de conducere fusese stabilită pentru anul 2019, aceasta a fost prelungită până la fina-
lul perioadei de finanțare (2021), când au avut loc noi alegeri la nivel european, conducerea gru-
pului de coordonare revenind după alegeri Norvegiei (președinte – chair) și Serbiei (președinte 
executiv – co-chair). Responsabilitățile României în cadrul grupului de coordonare au vizat, 
pe lângă organizarea întâlnirii de rețea din 2019, coordonarea unei cercetări care a avut drept 
țintă beneficiarii serviciilor rețelei Euroguidance. Această cercetare a fost parte a activității de 
evaluare a impactului realizată la nivel de rețea în intervalul 2019-2020 și a urmărit punerea în 
evidență a rezultatelor rețelei la finalul programului Erasmus+. 
 

București 2019

Euroguidance România a găzduit la București în zilele de 9-10 Aprilie 2019 întâlnirea bia-
nuală a rețelei europene Euroguidance. Au participat peste 50 de reprezentanți ai cen-
trelor Euroguidance din Europa, cercetători în domeniul consilierii și orientării, precum și 
decidenți din domeniul educației din România. La întâlnire a fost prezentă și doamna Aline 
Juerges, reprezentant al Comisiei Europene, Policy Officer, DG Employment, Social Affairs 
and Inclusion, Unit E.2 „Skills and Qualifications”. Evenimentul s-a derulat la Centrul Cultu-
ral al Municipiului București (ARCUB) și a avut loc sub auspiciile Președinției României la 
Consiliul Uniunii Europene. 

În cadrul întâlnirii au fost prezentate rezultatele activității grupurilor de lucru transnațio nale, 
stabilite direcțiile de acțiune și modalitățile de colaborare cu alte rețele și instanțe naționale 
și europene, sinteze cu privire la rezultatele anchetei europene pe tema orien tării în carieră, 
precum și informări cu privire la noile dezvoltări ale portofoliului de instrumente Europass.

Mai multe informații despre eveniment pot fi găsite la adresa:  
http://euroguidance.ise.ro/intalnirea-anuala-a-centrelor/
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Stakeholder Survey 
În 2020, la finalul programului Erasmus+, rețeaua Euroguidance a realizat un studiu de impact 
asupra activităților rețelei. Euroguidance România a fost responsabil de realizarea unei cercetări 
(cantitative și calitative) care a avut ca grup țintă beneficiarii rețelei – practicieni și decidenți în 
domeniul consilierii și orientării. Cercetarea cantitativă s-a realizat printr-un chestionar realizat 
în limba engleză și apoi tradus în 29 de limbi la care au răspuns 832 de beneficiari din 34 de țări 
europene. Cercetarea calitativă a vizat realizarea unor interviuri la nivel european pentru evidenți-
erea unor detalii cu privire la activitățile, rezultatele și impactul serviciilor oferite de rețeaua Euro-
guidance. Concluziile evaluării au arătat că rețeaua Euroguidance este percepută ca o resursă 
valoroasă pentru comunitatea de consiliere și orientare. Activitățile, acțiunile și evenimentele 
au fost percepute ca fiind foarte relevante, beneficiarii recomandând ca acestea să fie extinse și 
diversificate, astfel încât să devină accesibile pentru un număr mai mare de practicieni.

20152013

Beneficii percepute în sfera cunoașterii, a competențelor și capacității,  
colaborării și networkingului

În mod sigur Da Oarecum Nu

cunoștințe îmbunătățite 354 (42.55%) 361 (43.39%) 106 (12.74%) 11 (1.32%)

dezvoltare de 
competențe sau 
capacități suplimentare

256 (30.77%) 354 (42.55%) 185 (22.24%) 37 (4.45 %)

extindere networking 
și colaborare

248 (29.81%) 341 (40.99%) 181 (21.75%) 62 (7.45 %)

dintre participanți  
au declarat că și-au  
îmbunătățit CUNOȘTINȚELE

au considerat că și-au 
dezvoltat COMPETENȚE 
SAU CAPACITĂȚI

au declarat că și-au extins 
rețelele de COLABORARE 
& NETWORKING

86%

73%

71%

Programul de schimburi Academia

https://www.euroguidance.eu/international-mobility/academia
O altă prioritate avută în vedere atât de centrul național Euroguidance România, cât și de 
întreaga rețea Euroguidance, la nivel internațional, a reprezentat-o suportul oferit pentru 
mobilitatea practicienilor în consiliere și orientare, în scopul familiarizării cu diferite sisteme de 
consiliere și schimbul de bune practici. 

Una dintre principalele activități ale rețelei care a sprijinit mobilitatea practicienilor din dome-
niul consilierii și orientării a constituit-o programul internațional de schimburi Academia. 
Euroguidance România a găzduit anual stagii pentru practicieni din alte țări europene care au 
venit în România pentru a înțelege cum funcționează, care este specificul și care sunt punctele 
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tari ale sistemului de consiliere românesc. Astfel, începând cu anul 2003 au fost organizate 
stagii de 5 zile la care au participat peste 130 de practicieni din state cu tradiție în oferirea 
serviciilor de consiliere precum: Belgia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Spania. Temele stagiilor au avut în vedere: metodologia 
activităților de consiliere pentru diferite grupuri țintă, serviciile de consiliere din România, bune 
practici, actori-cheie în consilierea permanentă, complementaritatea serviciilor de consiliere 
din România, consilierea bazată pe evidențe, abordări creative în consiliere și orientarea în cari-
eră, consiliere și orientarea în curriculumul școlar – cheia spre succes. În cadrul acestor stagii, 
Euroguidance România a organizat prezentări ale sistemului de învățământ și ale serviciilor 
de consiliere din România, activități practice, mese rotunde, discuții, vizite relevante la instituţii 
publice sau private precum: CJRAE Brașov/CMBRAE, școli, Centrul de Informare și Orientare al 
Universităţii București, Centrul de Probaţiune – București, Agenţia Municipală de Ocupare a For-
ţei de Muncă etc. Anul 2005 a fost singurul an în care Euroguidance România putut oferi practi-
cienilor români oportunitatea de a participa la programul Academia. Astfel, 10 consilieri școlari 
au fost în vizite de studii Academia, prin programul Leonardo da Vinci, în: Franța, Germania, 
Grecia, Italia și Spania. În perioada 2016-2018 stagiul din România a fost organizat în parteneriat 
cu CJRAE Brașov, iar în perioada 2019-2021 în parteneriat cu CMBRAE.

Vizite de studii
Practicienii români și reprezentanții Euroguidance România au luat parte la vizite de studiu în 
diferite țări europene pe teme precum: consilierea multiculturală (Finlanda, 2006; Polonia, 2008; 
Cipru, 2009), serviciile de consiliere din Spania (2008), consilierea la distanță (Cipru, 2008), rolul 
strategic și operațional al Centrului Național Euroguidance Finlanda, fiind prezentat profilul 
clienților centrului, un studiu de caz reprezentativ și fiind organizate întâlniri cu practicieni din 
domeniul consilierii (2009), consilierea în mediul rural (Irlanda, 2011), bune practici în consiliere 
(Letonia și Lituania, 2012), caracteristicile sistemului de consiliere din Franța și vizite la diverse 
centre de consiliere în carieră (2014), provocări în consilierea multiculturală (Irlanda, 2019), con-
silierea și orientarea în Belgia – regiunea flamandă (stagiu online, 2020).

2017 2018
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Cross Border Seminar (CBS)
Inițiativa de a organiza un seminar transregional pentru țările din centrul Europei a pornit de la 
Austria, Cehia și Slovacia care au organizat în parteneriat în anul 2005 un eveniment dedicat prac-
ticienilor, experților și decidenților din domeniul consilierii și orientării pentru a discuta tendințe, 
bune practici și aspecte inovative. În prezent această rețea regională cuprinde 11 țări: Austria, 
Croatia, Cehia, Germania, Ungaria, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovenia și Slovacia. 
 
Temele CBS au vizat: metode și tehnici de consilierea carierei (Cehia, 2005), tranziția de la 
școală la piața muncii (Slovacia, 2006), consilierea în învățământul superior (Austria, 2007), 
consiliere fără bariere (Cehia, 2009), sprijin pentru consilieri – cui îi pasă de cei cărora le pasă 
(Slovacia, 2010), metode și instrumente inovative de consilierea carierei (Ungaria, 2011), com-
petențele de management al carierei (Slovenia, 2012), metode și tehnici pentru diagnoza com-
petențelor (Polonia, 2013), metode de consiliere pentru combaterea șomajului (Croația 2014), 
consilierea transfrontalieră (Austria, 2015), consiliere cross-culturală și cariere internaționale – 
integrarea imigranților și a minorităților (Germania, 2016), consilierea 4.0 – practici inovative 
pentru pentru noi abilități (Serbia, 2017), consilierea și orientarea în curriculumul școlar (Româ-
nia, 2018). Seminariile din 2019 și 2020: competențele viitorului (Slovenia, 2019), vocea clienților 
în consilierea carierei (Slovacia, 2020) și rolul consilierii și orientării pentru sprijinirea tranziției 
(Portugalia, 2020) au fost derulate online, din cauza contextului creat de pandemia Covid-19 care 
nu a permis întâlnirea față-în-față.
 
Prin rotație, fiecare centru național Euroguidance găzduiește anual acest eveniment care 
cuprinde sesiuni plenare și ateliere practice. Fiecare țară participantă elaborează un raport 
național pe tema evenimentului și este responsabilă de derularea unui atelier. Publicațiile 
online care conțin rapoartele naționale pe temele CBS pot fi descărcate de la adresa:
https://www.euroguidance.eu/resources/publications/cross-border-seminar-compendia
 
România s-a alăturat inițiativei CBS din 2012, a organizat constant câte un atelier coordonat de 
către un formator național și a susținut participarea a 2-5 practicieni români din domeniul con-
silierii. Euroguidance România fost gazda evenimentului organizat în 2018, la București.
 

Institutul de Științe ale Educației și Euroguidance România au organizat la București 
în 13-14 noiembrie 2018 seminarul internațional CBS: „Guidance and counselling in the 
school curriculum. Experiences, practices, innovations and responses to current challen-
ges” la care au participat 115 practicieni din domeniul consilierii și orientării din 11 țări. 
Seminarul a fost cel mai mare eveniment din România dedicat consilierii și orientării din 
cea de-a doua jumătate a anului 2018. 

Agenda CBS a cuprins sesiuni plenare și ateliere de lucru organizate de experții din cele 
11 țări, care au creat un cadru prietenos pentru împărtășirea experiențelor profesionale și 
a bunelor practici.

Cei 115 de participanți la seminar, practicieni, experți și factori de decizie, au apreciat 
oportunitatea de a împărtăși idei și practici inovative din domeniul consilierii și orientării, 
reflectate în curriculumul școlar.

Sugestiile și recomandările oferite au subliniat elementele de noutate, prezente în cadrul 
fiecărui atelier, precum și o serie de aspecte ce necesită îmbunătățiri: nevoia de activități 19
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interactive, mai puține elemente teoretice și mai multe exemple. Astfel, experiențele oferite 
și în acest an în cadrul Seminarului Cross Border au reprezentat un nou reper important în 
dezvoltarea domeniului consilierii și orientării în țările membre ale rețelei Euroguidance.

Informații despre tema seminarului, prezentările și atelierele organizate se găsesc pe 
pagina evenimentului: http://cbs.ise.ro. Publicația coordonată de Euroguidance România 
care include contribuțiile tuturor celor 11 țări pe tema seminarului: Cross-Border 
Compendium 2018 poate fi descărcată de la adresele: http://www.ise.ro/compen-
dium-cross-border-2018/ și https://www.euroguidance.eu/images/cbs/EG_Compen-
dium-CBS_2018_RO_final-1.pdf

Participări la conferințe și articole științifice
Euroguidance România a sprijinit diseminarea și valorizarea bunelor practici românești prin 
participarea cercetătorilor români la diferite evenimente științifice și publicarea unor arti-
cole în reviste de specialitate. Dintre conferințele internaționale la care au participat experți 
români amintim: 
• „ICT in Educational and Vocational Guidance” (Austria, 2004);
• „European Mobility for Educational and Employment Reason: Euroguidance – EURES” 

(Grecia, 2004);
• „La mobilité des praticiens de l'orientation dans les pays d'Europe: quels enjeux, quels 

impacts? Formation, Orientation et Mobilité” (Franța, 2004);
• „Lifelong Guidance Policies and Systems: Building the Stepping Stones” (Finlanda, 2006); 
• „PLOTEUS II Conference” (Belgia, 2007);
• „The Impact of the New Technologies upon learning. Teaching using ICT means” 

(România, 2007);
• „11th Plenary Meeting of the European Lifelong Guidance Policy Network” (Cipru, 2012);
• Conferință europeană pe tema politicilor din domeniul consilierii și orientării pe tot parcur-

sul vieții (Olanda, 2016);

CBS 2012

CBS 2012 CBS 2019

CBS 2016
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• „IAEVG Conference: Promoting Equity through Guidance: Reflection, Action, Impact” 
(Spania, 2016);

• „EU Presidency Conference on Lifelong Guidance Policy and Practice” (Estonia, 2017). 
Conferința a fost organizată de către Ministerul Educației din Estonia, Cedefop și Fundația 
Innove, a fost organizată în cadrul Săptămânii europene a consilierii organizată la Tallin și 
a conectat peste 200 de delegați din 35 țări; 

• Rolul consilierului în comunitatea locală și cea globală (România, 2018); 
• IAEVG conference: „Career Guidance for Inclusive Societies” (Slovacia, 2019);
• „Guidance for Lifelong Learning Seminar”, organizat în cadrul European Vocational Skills 

Week (Finlanda, 2019);
• „International Scientific Conferences – eLearning and Software for Education ELSE” 

(România, 2014-2020).

Conferinţa: Promovarea echității prin consiliere și orientare: reflecții, acțiuni, impact 
(„Promoting Equity through Guidance: Reflection, Action, Impact”) derulată în perioada 
15-18 noiembrie 2016 în Madrid, Spania, a fost organizată de către a Asociația internațio-
nală pentru consiliere educațională și a carierei (IAEVG) și a fost găzduită de către Faculta-
tea de Științele Educației din cadrul Universității Naționale de Educație la Distanță (UNED) 
din Madrid, Spania. Echipa din cadrul Institutului de Științe ale Educației a fost compusă 
din Speranța Țibu și Angela Andrei, participarea fiind susținută de către Euroguidance 
România. Contribuţia echipei din România a constat în prezentarea, în cadrul Atelierului 10 
a programelor școlare de Dezvoltare personală, clasele clasele pregătitoare-I-II (aprobate 
prin OM 3418/19.03.2013) și a celor de Consiliere și orientare pentru învăţământul public 
profesional de 3 ani, clasele IX-XI (aprobate prin OM 4437/ 29.08.2014). A fost prezentată 
structura celor două programe școlare de consiliere și a fost oferit câte un exemplu de 
proiectare curriculară pentru fiecare dintre acestea (competenţe generale, competenţe 
specifice, activităţi de învăţare, conţinuturi). Prezentarea a fost foarte bine apreciată de 
către participanţii la atelier, programele școlare fiind menţionate pe parcursul conferinţei 
ca exemple de bună practică, România situându-se printre puţinele ţări europene care au 
reușit introducerea consilierii și orientării în curriculumul școlar.

În cadrul conferinței IAEVG: Consilierea carierei pentru societăți incluzive („Career Gui-
dance for Inclusive Societies”) organizată la Bratislava, Slovacia în 2019, dr. Angela 
Andrei a prezentat lucrarea: „Personalized career and academic planning – a promising 
policy and practice”, a contribuit la simpozionul „Cross-Cultural Dimensions of Social 
Emotional Learning and Their Implications for Career Development” și a fost moderator 
al atelierului „Career guidance in secondary education”, participarea fiind susținută de 
Euroguidance România. La eveniment au participat peste 500 de cercetători, practicieni 
și decidenți în consiliere și dezvoltarea carierei din 46 de țări. Conferința a fost organizată 
de către Association for Career Guidance and Career Development (ZKPRK), în cooperare 
cu parteneri din Cehia și Slovacia. Programul celor 3 zile a inclus peste 200 de prezentări, 
postere și ateliere care au oferit prilej de reflecție și inspirație pentru teoria și practica în 
domeniu. IAEVG – International Association for Educational and Vocational Education este 
cea mai veche și prestigioasă organizație în consilierea și dezvoltarea carierei, cu peste 
18.000 membri.
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Webinare
Începând cu anul 2016 la nivelul rețelei Euroguidance au fost lansate webinare pe teme de interes 
atât pentru membrii rețelei, cât și pentru comunitatea de consiliere. România a organizat două 
astfel de webinare. În 2017 webinarul cu tema: „Counselling and guidance as a compulsory sub-
ject in middle schools – Euroguidance Romania” a fost susținut de dr. Speranța Țibu, dr. Angela 
Andrei de la Institutul de Științe ale Educației și dr. Marcela Călineci, de la CMBRAE, și și-a propus 
să disemineze experiența românească privind dezvoltarea și implementarea programelor șco-
lare de consiliere și dezvoltare personală din învățământul primar și profesional. Webinarul din 
2020 pe tema: „Perspectives in Social and Emotional Learning and Career Development: innova-
tive research and promising practice” a avut drept scop analizarea modalităților în care cadrele 
didactice și consilierii școlari pot sprijini dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor 
astfel încât aceștia să poată face față mai bine provocărilor, să își stabilească scopuri de viitor și 
să își planifice cariera personală. La acest webinar au participat 200 de practicieni și profesori din 
Europa, Africa, America de Nord sau America de Sud. Cei trei key-speakeri au fost: dr. V. Scott H. 
Solberg, profesor la Boston University, Wheelock College of Education and Human Development, 
United States of America, dr. Angela Andrei și dr. Andreea Scoda, cercetători la Centrul Național 
de Politici și Evaluare în Educație, Unitatea de Cercetare în Educație, București, România.
 

Conferințele Internaționale ELSE (elseconference.eu). Euroguidance România a sprijinit 
promovarea rezultatelor unor studii științifice la acest eveniment organizat anual de către 
Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București, România. În 2014 cercetătorii dr. 
Petre Botnariuc și dr. Speranța Țibu au susținut prezentarea în cadrul conferinței a artico-
lelor cu titlul „The use of ICT within the Romanian School Guidance Community” și „How 
Do Guidance Counsellors Use The Web 2.0 Techologies In Their Activity – A National Study”. 
În 2019 au fost prezentate rezultatele unui studiu privind nevoile de utilizare a resurselor 
educaționale deschise în contextul reformării curriculumului național și a introducerii în 
trunchiul comun a unei discipline obligatorii în domeniul consilierii și orientării.

Olanda 2016 Spania 2016

Webinar 2020: „Perspectives in Social and Emotional Learning and Career Development: 
innovative research and promising practice” 

Dr. V. Scott H. Solberg a prezentat rezultatele unei cercetări cros-culturale: „Connecting 
Social and Emotional Learning to professional development for educators” pe care a 
coordonat-o împreună cu prof. Lea Ferrari de la Padua University, Italia. Programul de 
cercetare a fost recunoscut de către World Education Research Association (WERA) ca 
Rețea Internațională de Cercetare (2019-2022) și implică universități și instituții de cerce-
tare din: Africa de Sud, Burkina Faso, China, Coreea de Sud, Finlanda, Germania, Greecia, 22
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Guatemala, Israel, Italia, Japonia, Portugalia, România, Singapore, Statele Unite ale 
Americii, Togo, Turcia și Uganda.

Rezultatele românești ale acestei cercetări au fost prezentate de către dr. Andreea Scoda 
care a subliniat importanța implicării cadrelor didactice în dezvoltarea competențelor 
socio-emoționale (SEL) ale elevilor și perspectivele profesorilor asupra valorii SEL în 
școlile din România. De asemnea, ea a prezentat rezultatele studiului cantitativ și cele 
131 coduri care au rezultat. În următoarele etape ale proiectului va fi dezvoltat un instru-
ment pentru măsurarea auto-eficacității și o platformă SEL pentru profesori.

Dr. Angela Andrei a prezentat ghidul pe care l-a coordonat pe tema SEL în activitățile de 
consiliere la ciclul primar, gimnazial și liceal, ghid realizat la solicitarea Ministerului Edu-
cației din România. Ghidul cuprinde exemple de activități și programe SEL, structurate pe 
3 niveluri (primar, gimnazial și liceal/profesional) și reprezintă prima colecție de practici 
SEL din sistemul de învățământ românesc, structurate pe cele 5 dimensiuni ale modelu-
lui internațional CASEL. Ghidul poate fi descărcat de la adresa: http://educatiacontinua.
edu.ro/ghid-de-consiliere.html.

Înregistrarea webinarului este disponibilă la adresa:
https://www.euroguidance.eu/news/avaliable-webinar-recording-perspectives-in-so-
cial-and-emotional-learning-and-career-development-innovative-research-and-promi-
sing-practice.

 
 

23

  A
ct

iv
ită

ți 
la

 n
iv

el
 e

ur
op

ea
n 

http://educatiacontinua.edu.ro/ghid-de-consiliere.html
http://educatiacontinua.edu.ro/ghid-de-consiliere.html
https://www.euroguidance.eu/news/avaliable-webinar-recording-perspectives-in-social-and-emotional-le
https://www.euroguidance.eu/news/avaliable-webinar-recording-perspectives-in-social-and-emotional-le
https://www.euroguidance.eu/news/avaliable-webinar-recording-perspectives-in-social-and-emotional-le


Promovare  
și diseminare 

Euroguidance România a realizat diverse materiale promoționale și a participat la evenimente 
cu prezentări sau standuri pentru a spori vizibilitatea rețelei și a informa comunitatea consilie-
rilor din România, dar și publicul larg, asupra activităților și rezultatelor noastre. Astfel, echipa 
noastră a reușit să își disemineze activitatea, să promoveze imaginea centrului și să distribuie 
publicațiile, materialele promoționale și produsele proiectelor unui public relevant (consilieri 
școlari, diriginți, cadre didactice și elevi).
 

Materialele promoționale (pixuri personalizate, notebook-uri, mape, pliante, sacoșe, stick-uri 
USB, mouse, suport de telefon, roll-up și postere) au fost diseminate atât în cadrul unor eveni-
mente organizate de Euroguidance România, cât și în cadrul altor evenimente relevante (confe-
rințe, seminare) organizate în România sau la nivel internațional. De asemenea, au fost distribu-
ite către Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională, universități, ONG-uri.
 

Promovarea s-a realizat în cadrul unor evenimente precum: conferința Europass: „European 
Networks: Cooperation and Services for Education, Training and Labour Market Insertion” 
(București, 2008), conferinţa „Keeping Young People in Employment, Education and/or Training: 
Common challenges – Shared Solutions” (2014) organizată de către Ministerului Educaţiei Naţi-
onale, Congresul Educației (2013) organizat de către Ministerul Educației la București, Conferința 
Națională de Cercetare în Educație 2018 (CERED) organizată de Institutul de Științe ale Educației 
și Universitatea din București.
 

NEETS 2014 Dialog cu  
cetățenii 2014

Materiale promoționale
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Pliant 2008

Roll-up

Pliant Ploteus

Pliant Euroguidance

Organizarea unor standuri de prezentare s-a realizat în cadrul unor evenimente relevante, cu 
o largă participare, precum: Dialog cu cetăţenii (2014), eveniment organizat de Reprezentanţa 
Comisiei Europene în România la Biblioteca Naţională din București, care a făcut parte dintr-un 
program de vizite al Comisarului european pentru agricultură și dezvoltare rurală Dacian 
Cioloș; la Târgurile Educației (2007-2012, 2015) organizate de Universitatea București, la care 
au fost prezentate și distribuite publicații proprii și materiale promoționale. În 2008, Centrul a 
participat cu un stand similar la Târgul internațional de carte Gaudeamus distribuind pe lângă 
publicațiile cunoscute și pliante cu portalul Ploteus și rezultate ale unor proiecte relevante. 
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O altă modalitate importantă de promovare au constituit-o mediile și mijloacele TIC. 
 
În anul 2019 Euroguidance România a sărbătorit 20 de ani de activitate. Cu această ocazie am 
realizat un film dedicat Euroguidance România și serviciilor de consiliere și orientare din Româ-
nia, disponibil aici: https://www.youtube.com/watch?v=hgQmlQ82png&t=3s.
 
Pagina de Facebook (facebook.com/euroguidanceromania) a fost lansată în noiembrie 2011 
și a fost constant actualizată cu informații despre evenimentele organizate de Euroguidance 
România, dar și cu alte evenimente sau resurse existente la nivel european. Pagina centrului se 
adresează comunității naționale a practicienilor în domeniul consilierii școlare și a înregistrat o 
bună vizibilitate. 

Pagina web a centrului www.euroguidance.ise.ro este o sursă de informare pentru consilieri, 
aceștia având la dispoziție secțiuni dedicate evenimentelor organizate de Euroguidance atât la 
nivel local, cât și european, precum și de alte instituții care activează în domeniul consilierii. De 
asemenea, pe site sunt încărcate publicațiile realizate de-a lungul timpului, cu sprijinul Comisiei 
Europene, precum și newsletter-ul rețelei Euroguidance. 
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Evaluare și impact 

Evaluările realizate periodic de către Euroguidance România au arătat că beneficiarii sunt 
mulțumiți de serviciile și produsele noastre. Iată câteva exemple de rezultate colectate în urma 
chestionarelor aplicate participanților la evenimentele organizate (conferințe, cursuri de for-
mare, evenimente de informare).
Puncte tari: 
• produsele pot fi direct aplicate de către practicieni, aceștia contribuind la realizarea și 

validarea lor;
• sprijinul pentru dezvoltarea domeniului la nivel național;
• Euroguidance România este văzut ca punct de referință pentru informarea cu privire la 

politicile la nivel european în domeniu;
• organizarea unor sesiuni de postere în cadrul conferințelor naționale a permis participan-

ților să-și prezinte proiectele locale și să împărtășească idei cu colegii; 
• teme precum TIC sau inovația în consiliere au suscitat în mare măsură interesul consilie rilor;
• publicațiile distribuite sunt considerate utile pentru practică;
• numărul mare de evenimente organizate, care au abordat teme de interes și au permis 

împărtășirea de bune practici;
• contactul cu reprezentați ai altor rețele, oportunitatea de a lucra în grup cu alți practicieni 

pe teme specifice;
• utilitatea unor ateliere regionale care au permis adunarea la aceeași masă a unor actori 

interesați de domeniul consilierii și orientării;
• integrarea elementelor din repertoriul non-formal. 

Aspecte de ameliorat: 
• colectarea sistematică a feedbackului de la beneficiari;
• insuficient impact asupra decidenților/ politicilor educaționale;
• creșterea suportului pentru mediul ONG;
• alocarea unui timp mai lung pentru anumite evenimente pentru a permite exprimarea 

opiniilor tuturor participanților și inițierea unor proiecte în parteneriat.

În urma chestionarului aplicat ca parte a Stakeholder Survey, pentru participanții la Conferința 
Euroguidance România 2019, au fost menționate următoarele beneficii concrete de către res-
pondenți: munca în rețea, contacte noi, exemple de bună practică, dezvoltarea competențelor, 
o nouă experiență de învățare, tendințe la nivel european, modele pentru practică, dezvoltarea 
SEL prin consiliere, informații cu privire la inovația în consiliere, munca în echipe care ne-a per-
mis schimbarea perspectivei, informare cu privire la serviciile Euroguidance România.

Beneficii percepute în sfera cunoașterii, a competențelor și capacității,  
colaborării și networkingului

În mod sigur Da Oarecum Nu

cunoștințe îmbunătățite 20 (62.50%) 11 (34.38%) 0 1 (3.13%)

dezvoltare de 
competențe sau 
capacități suplimentare

18 (56.25%) 10 (31.25%) 3 (9.38%) 1 (3.13 %)

extindere networking 
și colaborare

14 (43.75%) 15 (46.88%) 3 (9.38%) 0

dintre participanți  
au declarat că și-au  
îmbunătățit CUNOȘTINȚELE

au considerat că și-au 
dezvoltat COMPETENȚE 
SAU CAPACITĂȚI

au declarat că și-au extins 
rețelele de COLABORARE 
& NETWORKING

97%

88%

91%
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Ce spun beneficiarii noștri – impresii, sugestii, recomandări

A fost o experiență bună pentru mine! Am putut face schimb de idei despre consilierea în 
școală și să facem o comparație între sistemele noastre de consiliere. Vă mulțumesc!

Foarte interesant. Mi-a plăcut să aflu despre noile instrumente media folosite în consilierea și 
orientarea carierei în diferite țări.

Valorizez rețeaua Euroguidance întrucât oferă specialiștilor schimbul de bune practici, într-un 
context construit în jurul beneficiarilor serviciilor de consiliere pentru carieră.

Euroguidance are nevoie să fie mai prezentă în câmpul practicii de consiliere. De asemenea, 
consilierii să fie mai conectați cu programele și suportul pe care Euroguidance îl oferă.

O relaționare mai strânsă cu toate CJRAE din țară și mai multe evenimente pentru toți 
consilierii.

A fost foarte interesantă conferința la care am participat, îmi doresc să se reușească menți-
nerea acestor întâlniri/ activități și implicarea unor specialiști din domenii conexe: psihotera-
pie, medicină-psihiatrie, kinetoterapeuți, educatori.

Promovarea la nivel de țară a serviciilor oferite. Dacă s-ar efectua un sondaj, nu știu câte per-
soane ar ști de existența Euroguidance și de serviciile oferite.

Mulțumim pentru tot ceea ce realizați în sprijinul consilierilor școlari din România! Succes în 
continuare!

Desfășurați activități specifice consilierii școlare mai departe.

Excelentă rețea, de mare suport, faceți o treabă extraordinară, felicitări!

Felicitări! Comunitatea este importantă pentru succes! Așteptăm alte produse ale voastre!

Vă mulțumesc pentru oportunitățile de învățare pe care ni le oferiți anual!

Împărtășire, inspirație, deschidere, toți avem același obiectiv! 
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Testimoniale echipa Euroguidance România

Am avut șansa de a intra în echipa CNROP în anul 2000. Inițiativele la care am participat de-a 
lungul anilor au fost extrem de diverse. Mi-am activat limbi străine pe care le învățasem 
acasă ori în școală. Am călătorit intens și am găzduit colegi interesați de experiența româ-
nească. Am realizat împreună programe concrete pentru dezvoltarea profesională a colegi-
lor educatori, consilieri, administratori. Din uriașa lor dăruire, talent profesional și dorința de 
a împărtăși cu alții s-au născut toate acordurile de parteneriat, produsele cu aplicabilitate 
practică, comunitățile de 'suflete-pereche'.

Euroguidance România este, de ani buni, cel mai bun!

Mihaela LAROCHE – alumni Euroguidance România

Euroguidance România a susținut în perioada 1999-2021 dezvoltarea domeniului consilierii și 
orientării în România prin organizarea de evenimente naționale și internationale pentru con-
silierii școlari și consilierii carierei, realizarea de cursuri de formare și publicații de speciali-
tate, sprijinirea procesului de realizare și implementare a programelor școlare de consiliere, 
participarea reprezentanților României la evenimente științifice internaționale pentru prezen-
tarea rezultatelor cercetărilor în domeniu.

Pe plan personal, activitatea desfășurată în cadrul Euroguidance România mi-a oferit 
numeroase prilejuri pentru inspirație, emulație, colaborare, transformare, evoluție, progres, 
perfecționare profesională în domeniul consilierii și orientării.

Angela ANDREI – membru Euroguidance România 2018–2021

Prin instrumentele pe care le-a creat sau le-a administrat, Euroguidance s-a poziționat ca un 
facilitator pentru crearea de forumuri locale și europene pentru practicieni. Ce am apreciat cel 
mai mult a fost atmosfera colegială creată în jurul acestor spații de întâlnire și deschiderea în a 
împărtăși experiențe. Profesioniști și decidenți au putut să construiască împreună mecanisme 
care să aducă la un loc și să disemineze resurse dincolo de barierele administrative locale și 
regionale, oferind în același timp libertate în adaptarea și transpunerea lor în noi contexte.

Mihai IACOB – alumni Euroguidance Romania

Pentru mine Euroguidance reprezintă o investiție reală în oameni, sprijin și valoare pen-
tru consilieri. Prin activitățile derulate, Euroguidance România a adus consilierii români în 
contact cu informații și experiențe ale unor profesioniști și practicieni din alte țări, unde acest 
domeniu este „matur” și, totodată, a reușit să contribuie la dezvoltarea domeniului în țara 
noastră. Felicitări echipei Euroguidance România pentru efortul susținut, valoros și cu rezul-
tate vizibile, dar și consilierilor care au reușit să se dezvolte profesional și totodată să susțină 
dezvoltarea socio-emoțională a elevilor.

Alina CRĂCIUNESCU – membru Euroguidance România 2018–2021

În tot acest timp, am scris împreună prin Euroguidance povestea îndrumării în carieră în România.

Andra FĂNIȚĂ – membru Euroguidance România 2018–2021 
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