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Conferința «ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI PIAȚA MUNCII: IMPACTUL
SERVICIILOR DE CONSILIERE ÎN ROMÂNIA»

Abilități de consiliere online. Aplicații.
Dr. Andreea Szilagyi

– 26 iunie 2020, între orele 9,15-10,45 –
Audiența:
Această activitate se adresează nu numai consilierilor școlari și în carieră, ci și terapeuților și tuturor
profesioniștilor care activează în zona de dezvoltare a capitalului uman din mediul de business,
coaches, manageri, specialiști Resurse Umane, precum și studenților care se pregătesc în aceste
domenii.
Număr maxim de participanți: 25.
Scopul activității:
Lărgirea profilului de competențe profesionale pentru consilieri, terapeuți.
Obiective de învățare
Participanții vor fi capabili să:
 Aplice tehnici simple de optimizare a comunicării in mediul virtual.
 Identifice si să aplice principiile de natură etică implicate în serviciile de sprijin online.
 Proiecteze și organizeze ședințe de sprijin in mediu virtual.
Conținutul programului:
Problematica intervenției terapeutice online nu este nicidecum una nouă. Criza provocată de pandemia
Covid-19 a grăbit însă lucrurile în direcția în care cererea pentru serviciile de consiliere cu livrare
online a crescut exponențial.
Elemente majore luate în discuție în această activitate sunt cele legate de specificul abilităților de
comunicare în context virtual, etica interacțiunilor terapeutice online, succesiunea pașilor de urmat în
astfel de situații.
Durata programului:
90 minute, cu o pauza opțională de 10 minute
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Forma de desfășurare:
Online.
Comentarii, alte mențiuni:
Această activitate se adresează nu numai consilierilor școlari și în carieră, ci și terapeuților și tuturor
profesioniștilor care activează în zona de dezvoltare a capitalului uman din mediul de business,
manageri, specialiști Resurse Umane, precum și studenților care se pregătesc în aceste domenii.
Formator:
Dr. Andreea Szilagyi, autor, formator, executive coach, unul din
primii educatori de consilieri din Romania și din SE Europei.
Formare și expertiză în domeniile: științele educației, leadership
development, consiliere în carieră, consiliere școlară,
supervizare în consiliere, sănătate mintală, executive coaching,
evaluare în organizații, certificare și acreditare în profesiuni de
sprijin.
Fondatorul Asociației Consilierilor Români și a Jurnalului
Român de Consiliere, care este unica publicație destinată
exclusiv domeniului consilierii din Europa.
A desfășurat activități de profesionalizare a serviciilor de
consiliere (școlară, în carieră, de sănătate mintală) în
universități (din 1996), în companii for-profit și non-profit (din
1999) și, în contextul implementării unor strategii naționale și
regionale cu fonduri europene și internaționale, în instituții sau
organizații din Europa, Asia și SUA.
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