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COMPETENȚE SOCIO-EMOȚIONALE ALE 
PRACTICIENILOR ÎN CONSILIEREA ȘI 
ORIENTAREA CARIEREI 

 
Buletin informativ Nr.1, Proiect STRENGTh  

DATA 30/06/2020 

Dragă cititorule, 

Acesta este primul buletin informativ al proiectului STRENGh - ” Competențe socio-emoționale ale 

practicienilor în consilierea și orientarea carierei”!  

Prin intermediul acestui newsletter dorim să prezentăm obiectivele, rezultatele așteptate și progresul 

realizat până în acest moment în cadrul proiectului nostru.  

Proiectul STRENGTh, finanțat prin programul Erasmus+, are ca obiectiv consolidarea competențelor 

socio-emoționale ale consilierilor în carieră și este realizat într-un parteneriat între organizații din 

România, Grecia, Finlanda, Germania, Olanda, Italia și Portugalia. Proiectul a început la 1 septembrie 

2019 are o durată de doi ani. 

Din ce în ce mai mult, consilierea și orientarea de-a lungul vieții este considerată esențială pentru 

construirea și managementul carierei. Prin urmare, pregătirea practicienilor pentru a gestiona situații 

dificile în relație cu aspecte legate de piața muncii este vitală pentru a putea oferi servicii eficiente și 

de calitate. 

Competențele socio-emoționale sunt elemente de bază ce permit consilierilor să abordeze provocări 

complexe în mod eficient, adaptate atât fiecărui individ în parte, cât și diversității umane, dincolo de 

gen, naționalitate, nivel educațional. Ca urmare, proiectul STRENGTh contribuie direct la consolidarea 

abilităților consilierilor de a aborda și promova incluziunea socială. 

Obiectivele proiectului sunt: 

1. Identificarea unor bune-practici, bazate pe cercetare, pentru formarea competențelor socio-

emoționale ale practicienilor în consilierea și orientarea carierei. 

2. Analiza nevoilor de formare din domeniu, în țările partenere. 

3. Dezvoltarea și testarea unor abordări și a unor materiale educaționale inovatoare, inclusiv a unor 

instrumente de autoevaluare. 

4. Realizarea unei platforme online cu resurse educaționale inovatoare în mai multe limbi.  

Astfel, STRENGTh se adresează în special practicienilor în consilierea și orientarea carierei, dar și 

instituțiilor de învățământ și formare, factorilor de decizie, instituțiilor publice și private cu rol în 
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consilierea carierei, precum și tuturor cetățenilor europeni potențiali beneficiari ai serviciilor de 

consiliere și orientare. 

PRIMA ÎNTÂLNIRE DE PROIECT- 

GERMANIA  
Prima întâlnire din cadrul proiectului s-a desfăsurat la Manheim, Germania 
În cadrul primei întâlniri de proiect care a avut 

loc în decembrie 2019, au fost discutate 

obiectivele, activitățile și alte aspecte 

organizatorice ale parteneriatului strategic, 

precum și planul operational al proiectului 

(acțiuni, rezultate/ produse intelectuale, 

strategie, roluri și sarcini). 

Proiectul STRENGTh va oferi soluții concrete 

pentru a forma o nouă generație de practicieni în consilierea și orientarea carierei, mai pregătiți, mai 

conștienți de rolul și importanța muncii lor. În cadrul proiectului vor fi efectuate cercetări și analize 

privind factorii care contribuie la dezvoltarea competențelor socio-emoționale, explorarea 

metodologiilor de formare ce pot fi adaptate profesioniștilor în consiliere și orientare, precum și 

dezvoltarea unor metode și instrumente inovatoare pentru creșterea eficienței și îmbunătățirea 

competențelor socio-emoționale ale consilierilor. De asemenea, un alt produs al proiectului este un 

program de formare inovativ, adresat profesioniștilor în consilierea și orientarea carierei din diferite 

țări, proiectat și dezvoltat pentru a sprijini consolidarea competențelor socio-emoționale ale acestor 

practicieni. 

 

Rămâneți conectați! Vom reveni curând cu alte informatii! 

PARTENERIATUL PROIECTULUI 

 

 

 

 


