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 Dragă cititorule, 

A fost finalizat al doilea produs intelectual al proiectului Strength – IO2, Competente 

socio-emotionale: Nevoile de formare ale consilierilor de cariera. Raportul realizat în 

cadrul acestui produs intelectual sumarizeaza rezultate obtinute ca urmare a derulării 

unui studiu international  ce a presupus mai multe metode de investigatie si care si-a 

propus sa ofere date relevante pentru realizarea unor module de training pentru  

imbunatatirea competentelor socio-emotionale ale practicienilor din domeniul 

consilierii carierei. 

 

Investigatia a fost realizata pe parcursul anului 2020 si s-a desfăsurat în 6 tari partenere 

în proiect: Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Portugalia si Romania. Astfel, au fost 

organizate focus-grupuri cu specialisti consilieri din fiecare tara, in care s-au dezbatut 

50 de situatii extrase din practica, ce reprezinta provocari din punctul de vedere al 

abilitatilor socio-emotionale ale consilierilor de cariera (incidente critice). Faza a 

doua a investigatiei a continuat cu realizarea unui studiu pe baza de chestionar pe 

tema nevoilor socio-emotionale ale specialistilor in consilierea carierei.  

Astfel, 477 practicieni consilieri in domeniul carierei din 27 tari participante la studiu 

au permis extragerea unor concluzii referitoare la nevoile de formare ale consilierilor, 

cu observarea diferentelor intre interese si nevoi la consilierii din tarile participante, 

bazate pe specificul national. 

Concluzia raportului a subliniat importanta dezvoltarii si diseminarii unor module 

inovative de training pentru practicieni, cu 5 clusteri de abilitati socio-emotionale, ce 

va fi dezvoltat mai departe in proiect. 

 

Proiectul STRENGTh este un proiect ERASMUS +, cu durata de 2 ani, inceput in iunie 2019. Mai multe date 

despre proiect găsiți aici. 

 


