
 

 

 

 

 

    

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

           

Conferința internațională  

Educație și creativitate pentru societatea cunoașterii 

Teorie și practică în consiliere 

 
NBCC România, Universitatea Titu Maiorescu și Institutul de Științe ale Educației - Euroguidance 

vă invită la cea de-a 8a ediție a Conferinței internaționale „Educație și creativitate pentru o societate 

bazată pe cunoaștere”, la secțiunea dedicată consilierii, intitulată Teorie și practică în consiliere. 

 

Conferința se desfășoară în zilele de 20-21 Noiembrie 2014, în București, la Universitatea Titu Maiorescu 

și oferă o oportunitate excelentă de a întâlni nume marcante din domeniul academic, dar și practicieni din 

țară și din străinătate pentru a discuta noi tendințe în cercetare și a face schimb de bune practici în 

domeniul consilierii.  

 

Lucrările conferinței vor fi publicate într-un volum indexat în baze de date internaționale. Lucrările pot 

fi trimise până în 7 noiembrie 2014, editate conform recomandărilor pentru autori. 

                           
Programul conferinței include 1 panel de discuție focalizat pe identificarea elementelor comune ale 

diferitelor fațete ale ocupației de consilier. Cele 12 workshop-uri incluse în program oferă o paletă largă 

de bune practici și metode de lucru utile consilierilor din orice domeniu.  

 

Activitățile conferinței se vor desfășura în limba engleză și română, fără traducere simultană.  

 

Taxa de participare include accesul la toate evenimentele din cadrul conferinței, discuții panel, 

workshop-uri, mapa conferinței, pauze de cafea și masa de prânz, diploma de participare – 8 ore de 

educație continuă GCDF. 

 

Profesioniști Membri ACROM 

(cotizația plătită pt. anul 2014) 
Studenți / Masteranzi / 

Doctoranzi 

250 Lei 200 Lei 150 Lei 

 

Pentru invitații Euroguidance, pe lângă costurile de cazare și transport, se subvenționează 80% din 

taxa de participare, astfel încât invitații vor plăti o taxă de participare de doar 50 Lei. 

 

Taxa de participare se poate achita la Banca Raiffeisen:  

Cont IBAN: RO75 RZBR 0000 0600 0949 1463, cu specificarea următoarelor date: 

-    Destinatar: Asociatia NBCC Romania 

-    Numele și prenumele depunătorului 

-    CNP 

-    Mențiunea: Taxă Conferință - (dupa caz: Profesionist/ACROM/Student/Euroguidance) 

 

Înscrierile se fac online până la data de 15 noiembrie 2014. Vă rugăm să transmiteți o copie a 

documentului de plată la adresa: contact@nbcc.ro  

 

http://conferinta.utm.ro/files/editing_conditions.pdf
mailto:contact@nbcc.ro
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PROGRAMUL CONFERINȚEI  

 
 Joi, 20 noiembrie 

 09:00 - 10:00 – Înregistrare – Aula Magna, Etajul 2, Corpul M.  

 10:00 - 12:00 – Prezentări în plen – Aula Magna, Etajul 2,  

 Prezentări multidisciplinare 

 Thomas Clawson, Ph.D – Președinte al  NBCC 

12:00 – 12:30 – Pauză de cafea  

12:30 – 13:30 – Activități paralele 

 Laborator pentru interfețe creier computer – Demonstrație în direct – V208, Etajul 2, 

Corpul V  

 Laboratorul de informatică aplicată – Deschidere – M202, Etajul 2,  Corpul M 

 

 13:30 – 14:30 – Pauză de masă 

 

Secțiunea Teorie și practică în consiliere 
M 113, Etajul 2, Corpul M 

 

14:30 – 15:30 – Discurs de deschidere –  

 Dr. Thomas Clawson – Towards the professionalization of counseling/ Către 

profesionalizarea consilierii 

 Mr Mika Launikari, Lifelong Guidance Expert and PhD Candidate, University of Helsinki 

– Values and identities of Finnish young people – Conflict and tension in working life/ 

Valori și identități ale tinerilor din Finlanda – Conflict și tensiune în activitatea 

profesională 

   

15:30 – 18:00 – Discuția panel - Unitate și diversitate în ocupațiile consilierii 

 Moderator: Prof. univ. dr. Gheorghe Tomșa  

 Petre Botnariuc – Rolul Euroguidance în susținerea serviciilor de consiliere  

 Alma Andrei, Irina Șubredu, Marian Crăciun – Consilierea carierei pentru 

studenți 

 Ana Maria Oancea, Marcela Călineci – Consilierea școlară  

 ANOFM – Consilierea pentru ocuparea unui loc de muncă 

 Raul Rosu (ARAS) –Dincolo de cunoaștere - consilierea grupurilor vulnerabile in 

sistemul social si de sănătate 

 Georgeta Jurcan – Consiliere vocatională  

 Lucia Popescu – Consiliere și coaching în dezvoltarea capitalului uman 

 

16:45 – 17:00 Pauză de cafea  
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 Vineri, 21 noiembrie 

 

Ateliere: 

Ora Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 

9:00– 

10:45 

Mika Launikari - Career 

management and 

employability skills in 

Finnish higher education  

Magda Balica, Georgiana 

Giba – Realizarea de video 

educațional pentru consiliere 

și învățare 

 

Marcela Călineci, Delia Goia – 

Relații de putere versus puterea 

relațiilor – Dezvoltarea 

parteneriatului școală - familie-

comunitate pentru promovarea 

succesului elevilor  

 Workshop 4 Workshop 5 Workshop 6 

11:00 

– 

13:00 

Andreea Szilagyi,  

Amalia Stanciu, Ioana 

Panc – Consilierea în grup 

– 6 pași pentru consilierea 

carierei studenților 

 

John Kelly – Widening the 

future 

 

Angelica Radu, Veronica 

Chirea, Mihaela Nicolai – 

Instrumente europene în sprijinul 

consilierii carierei – Europass, 

Eurodesk, Eurydice 

 Workshop 7 Workshop 8 Workshop 9 

14:00 

– 

15:45 

Angela Muscă Andrei– 

Consilierea și orientarea în 

învățământul profesional: 

dezbatere și activități 

practice 

 

Petre Botnariuc –   Consilierea 

carierei în spațiul virtual – 

aplicații prin platforma online 

Samsung 

 

Filomena Parada - Career 

counselling with adolescents and 

young adults: New approaches. 

  

 Workshop 10 Workshop 11 Workshop 12 

16:00 

– 

18:00  

Madalina Zaharia, 

Adriana Georgescu – De 

ce ar trebui să învețe 

copiii să spună povești? 

Mirela Toma, Iulia Sara – 

Tehnici de journaling 
Andreea Szilagyi,  Amalia 

Stanciu, Ioana Panc – 

Supervizare – abilități practice și 

jocul de rol 

 

 
13:00 - 14:00 – Prânz, Etajul 3, Corpul M 
 

Numărul maxim de participanți la un workshop este de 30 de persoane.  

Înscrierile se fac online în limita locurilor disponibile pentru fiecare workshop. Vă rugăm să 

realizați înscrierea la workshop doar după achitarea taxei de participare. În absența taxei de 

participare, înscrierea nu poate fi luată în considerare.  

Workshop-urile susținute de invitații din străinătate vor fi înregistrate video și vor fi disponibile 

online la adresa www.nbcc.ro. 

http://www.nbcc.ro/

