Explorarea și construirea carierelor prin comunitatea de alumni.
Aplicații: Conversații despre cariere și 11even experiences pentru elevi și
studenți
Audiență
Atelierul se adresează consilierilor școlari și în carieră, profesorilor diriginți și tutorilor de an
pregătiți să facă un pas înainte în suportul pe care îl oferă elevilor/ studenților de astăzi profesioniștilor de mâine.
Număr participanți: 25 - max. 40

Scop
-

conștientizarea puterii comunității de alumni, cu impact asupra modului în care
interacționează instituțiile de învățământ cu elevii/ studenții lor.

-

dezvoltarea de modalități inovatoare de a-i angaja în mod constant pe elevi/
studenți și alumni în activități educaționale, sociale și profesionale.

Obiective de învățare:
Participanții vor:
1. analiza conceptelor de comunitate de alumni, conversații despre cariere și 11even
experiences;
2. explora metodologiile de aplicare a conceptelor în școală/ facultate - universitare
prin exemplele și demonstrațiile oferite;
3. exersa abilitatea de a proiecta un posibil plan de intervenție (cu minim 3 acțiuni) în
școală/ universitate, în echipe de participanți (consilieri școlari și profesori diriginți și
consilieri în carieră în universități și tutori de an) care să valorifice conceptele
propuse în cadrul atelierului.

Conținut atelier
Cât de importantă este rețeaua de practicieni atunci când ești la început de drum în carieră?
La cine ar putea apela elevii/ studenții pentru a obține îndrumări, recomandări și povești
profesionale, menite să-i ajute în clarificarea și conceperea planului lor individual de carieră?
Cum stabilim legătura funcțională și de durată dintre instituțiile de învățământ și piața forței
de muncă? Asemeni unul joc de puzzle, avem deja piesele, mai rămâne doar să le conectăm
pentru a vedea la final cât de autentic se pun în evidență și se sprijină unele de altele! În
cadrul atelierului vor fi definite și abordate metodologic conceptele de comunități de
alumni, conversații despre cariere (engl. Career Talks) și „cele 11 experiențe” (engl. 11th
experiences), care vor revoluționa felul în care asigurăm calitatea și competența viitorilor
actori pe piața muncii.
Atelierul creează cadrul explorării varietății de beneficii, servicii și activități pe care le oferă
comunitatea de alumni și care susțin elevii/ studenții să mențină conexiuni cu instituția lor
de învățământ și colegii absolvenți. Mai mult, relevă întreaga pleiadă de beneficiari ai unei
comunități de alumni, beneficiarii direcți, precum și înșiși absolvenții (alumni), consilierii și
profesorii (consilieri școlari, în carieră, diriginți și tutori de an), părinții și mediile de business,
industria.
Atelierul propune exemple de aplicare a conceptelor și demonstrații pentru evenimente și
activități realizate de școală/ universitate în parteneriat cu comunitățile de alumni.
A avea o rețea de contacte bine stabilite, (a absolvenților aceleiași școli/ facultăți,
universități), poate reprezenta diferența dintre succes și eșec, iar abilitatea de a stabili și
menține aceste legături active și relevante pentru toți cei implicați este una care se învață.

Durata:
1h 30min.

Forma de desfășurare:
Online, prin Zoom

Comentarii, alte mențiuni:
Atelierul face parte din activitățile care demonstrează aplicarea Modelului de învățaredezvoltare la 360 de grade, propus în cadrul Programului pentru profesori STEM și consilieri
școlari din cadrul MSciTech 2020: https://msciteh.educatiepentrustiinta.ro/pentru-profesori
Resurse necesare pentru webinar: se recomandă utilizarea unui laptop, nu telefon.

Propus de:
Conf. univ. dr. Cosmina MIRONOV
Invitați:
Echipa de profesori ai Colegiului Național „Al. Lahovari” Rm. Vâlcea, care a aplicat conceptul
în instituția școlară: Denise Banu, Ștefania Issabella Cataraga, Simona Ianc
Echipa de demonstrație 11even experiences: Alexandru Carțiș, Ramona Coleașă, Veronica
Dungă, Smaranda Vlad (studenți, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, UB)

Biografie
Cosmina MIRONOV este conferențiar doctor la Departamentul de Științele Educației,
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, membră în
consiliul de conducere al departamentului și membră în Consiliul Director al Asociației
Consilierilor Români (ACROM). Deține certificările internaționale de Global Career
Development Facilitator și Trainer (GCDF și GCDF-T) și Mental Health Facilitator și Trainer
(MHF și MHF-T) la NBCC International, oferite de Center for Credentialing & Education (SUA)
și este în curs de certificare ca supervizor în consiliere (Certified Supervision Professional –
CSP) la NBCC International (SUA).
Domeniile sale de interes profesional, concretizate în dezvoltarea de cursuri, proiecte
academice și de cercetare, sunt educația adulților și consilierea și orientarea în carieră. Are
interese majore în dezvoltarea carierei și a sistemelor de calificări și de profesionalizare a
carierelor și în dezvoltarea resurselor umane. A publicat în aceste domenii în calitate de
autor și co-autor și a coordonat, în colaborare, studii, lucrări și capitole în cărți la edituri
recunoscute la nivel național și internațional, rapoarte și articole în reviste și volumele unor
conferințe.
A coordonat și a participat la scrierea și implementarea de proiecte de cercetare –
dezvoltare și evenimente de învățare, lucrând în colaborare cu instituții ca: Ministerul
Educației și Cercetării, Comisia Europeană, organizații non-guvernamentale, grupuri de
inițiativă, dintre care menționăm: Directorate Growth and Innovation of the European
Commission’s Joint Research Center (DGI-JRC), Euroguidance, World Vision România, Teach
for Romania.
Coordonează 2 programe de studii în formarea consilierilor școlari și în carieră și în formarea
profesorilor și Laboratorul de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul Centrului de
Învățare al UB.
Este co-inițiator al Comunității Educație pentru Știință din 2015 până în prezent,
coordonator programe de formare profesională, inclusiv în domeniul consiliere și orientare
în carieră pentru profesori STEM și consilieri școlari și pentru elevi în cadrul evenimentelor
comunității, inițiative recunoscute și premiate de Senatul Universității din București, în anul
2019.

