
Consilierea la distanță – metode și tehnici adaptate 
pandemiei 

 
 
Audiența 
Acest workshop este dedicat consilierilor în carieră, consilierilor școlari, psihologilor, 
terapeuților, asistenților sociali, coach-ilor, practicienilor în sănătate mentală, 
studenţilor în domeniile rolurilor de sprijin, educatorilor, profesorilor și trainerilor; de 
asemenea, oricărui specialist în ocupații de sprijin, educație și dezvoltare umană, 
persoanelor interesate de auto-cunoaştere.  
 
Scop și încadrare 
 
Pandemia de Covid 19 a modificat profund modul de interacțiune și procedurile de 
lucru, în domeniul consilierii. Prezentarea unor metode și tehnici de consiliere la 
distanță, adaptate situației pandemice prezente, cu scopul îmbunătățirii calității 
serviciilor oferite de către specialiști, schimbul de bune practici, împărtășirea unor 
experiențe ale specialiștilor din domeniu sunt câteva din țintele întâlnirii. Serviciile de 
consiliere la distanță, bazate pe noile metodologii ale informației și pe tehnici 
moderne, pot fi eficientizate și contribuie la adaptarea la situația de criză 
contemporană. 
 
Obiective de învăţare 
În urma acestui workshop, participanţii: 

1. Vor dobândi o perspectivă asupra modului în care pandemia a afectat 
interacțiunea consilier-consiliat. 

2. Vor avea acces la modele de bună practică în raport cu serviciile de consiliere 
la distanță. 

3. Vor identifica metode și tehnici de lucru necesare în vremuri de pandemie. 
4. Vor putea să își identifice și să îşi adapteze stilul personal la provocările 

consilierii la distanță. 
 
Agenda  

1. Introducere asupra principiilor de bază ale consilierii la distanță. 
2. Metode și tehnici de consiliere la distanță în pandemie. 
3. Modele de bună practică în instituțiile din România, cu privire la consilierea la 

distanță. 
 
Durata  
2 ore (fără pauză) 
27 martie 2021, între 16.00-18.00 
 
Livrare 
Online, live. Linkul de conectare va fi transmis participanților pe e-mail, în urma 
îndeplinirii formalităților de înscriere, în conformitate cu indicațiile din scrisoarea de 
informare.  
 
 



Facilitator – Dr. Marian Crăciun 
 
Director,  
Consilier de carieră GCDF 
Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră 
Universitatea din București 
 
Marian Crăciun este director al Departamentului de Consiliere și Orientare pentru 
Carieră din cadrul Universității din București; lucrează în domeniul consilierii din 
anul 1999, când a preluat conducerea Centrului de Informare, Orientare și Consiliere 
Profesională. Este absolvent de Filologie; a urmat numeroase cursuri de scurtă și 
lungă durată în domeniul Științelor Educației (curs postuniversitar „Consiliere în 
carieră“ – Universitatea Babeș-Bolyai, master „Relații de Muncă și Resurse Umane“ – 
Universitatea din București). Este consilier de carieră GCDF. Este Doctor în Științele 
Educației, cu o teză intitulată „CONTRIBUŢIA CONSILIERII DE CARIERĂ LA 
INTEGRAREA STUDENŢILOR ÎN COMUNITATE“, în cadrul Facultății de 
Psihologie și Științele Educației – Universitatea din București. A contribuit decisiv, 
prin implicarea și prin capacitatea de organizare, la dezvoltarea politicilor publice în 
domeniul consilierii elevilor și studenților, prin participarea la dezbaterile necesare 
pentru publicarea Metodologiei centrelor de consiliere la nivel universitar. Este 
promotor al inițiativelor de reformare a sistemului de consiliere și orientare pentru 
elevi și studenți. Este organizator al unor serii de conferințe dedicate politicilor 
publice în domeniul consilierii de carieră, în raport cu piața muncii („Cariera în 
secolul XXI. Centrele de consiliere de carieră la nivel universitar și piața muncii“ – 
edițiile 2016-2020). Inițiator și promotor al Consiliului Educație-Industrie, concept 
preluat și dezvoltat de AmCham ca „Business-Academia Council“. Trainer de carieră 
și expert de consiliere în peste 20 de programe europene de tip POSDRU; facilitator și 
monitor, dar și consilier în proiecte ROSE. Președintele actual al Asociației 
Consilierilor din România – ACROM, principala structură reprezentativă a 
specialiștilor din domeniu. 


