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Către:
Centrele de Consiliere și orientare în carieră
Centrele Județene de resurse și asistență educațională
Centrele Județene de asistență psihopedagogică
ONG, Asociații profesionale și ștudențești
D-nei/d-nului Director
Asociaţia Consilierilor Români (ACROM) este partener în proiectul „ONG-URI, ACTORI RELEVANȚI ÎN
SOCIETATEA CIVILĂ“ – COD SIPOCA 261/COD SMIS 109880, care are ca obiectiv formularea unei propuneri
de politică publică alternativă în domeniul consilierii și orientării.
În perioada 10-13 aprilie, în funcție de disponibilitatea și interesul participanților, ACROM va organiza
în cadrul întâlnirii regionale de la Brașov o serie de activități în vederea dezbaterii statutului consilierii în
România, în contextul publicării Viziunii asupra educației în România, „EDUCAȚIA NE UNEȘTE“, recent
publicat de către Ministerul Educației Naționale.
Dată fiind necesitatea de a avea o imagine exactă a situației centrelor de consiliere și a consilierilor
din mediul universitar și preuniversitar, adresăm prezenta invitație de participare dumneavoastră și
consilierilor din cadrul instituției pe care o conduceti la întâlnirea regională de la Brașov (locația, data și ora
o vom anunța ulterior).
Este necesar un dialog constant și mult mai angajat între actorii implicați în procesul de consiliere,
în beneficiul elevilor și studenților (consilieri, reprezentanții elevilor și studenților, factori de decizie,
angajatori). În contextul lansării viziunii sistemice „Educația ne unește“, rolul, sarcinile și nevoile
consilierului trebuie redefinite corespunzător în urma unei dezbateri reale cu toți factorii interesați.
Controversa legată de transferarea consilierilor din structurile actuale către școli, lipsa de
coerență/absența unor prevederi clare în legislația legată de profesiune de consilier, lipsa unor definiții
clare a profesiunilor de sprijin și a atribuțiilor acestora în sistemul de învățământ din România, confuzia de
roluri, în anumite cazuri deja dezbătute, necesită un efort comun de comunicare și dezbatere, care nu
poate să aibă loc decât într-un cadru instituțional relevant. Asociația Consilierilor Români poate deveni, cu
implicarea tuturor celor interesați, această platformă profesională de comunicare instituțională între
consilieri, Ministerul Educației Naționale și alte entități interesate. Prin participarea dumneavoastră vom
crea o structură puternică care să reprezinte consilierii în situațiile dificile cu care se confruntă. Împreună
vom reuși!
Asigurându-vă de întreaga consideraţie, vă mulţumim anticipat pentru colaborare și participare la
întâlnirea regională de la Brașov!

