
CONSILIERE ἧI MENTORARE CU IMPACT

15

PREFAȚŀ

ORIGINALITATE, AUTENTICITATE, abordare
inovativŁ, abordare științificŁ, moralitate, complexitate
Ἠi diversitate ï iatŁ c©teva impresii profund ´ngemŁnate
´n conceptele enunțate care mi-au rŁmas ad©nc
imprimate ´n memorie, dupŁ ce am parcurs cu interes Ἠi
curiozitate primele pagini, apoi cu un interes progresiv
urmŁtoarele capitole ale celui de-al treilea volum
captivant intitulat at©t de sugestiv CONSILIERE ἧI
MENTORARE CU IMPACT din seria AUTENTIC
coordonatŁ de doamna conferențiar universitar doctor
abilitat Patricia Luciana Runcan. Acest volum
contureazŁ, completeazŁ Ἠi ´nnobileazŁ tabloul complex
al volumelor precedente care au reliefat semnificația
copilŁriei Ἠi parentalitŁții autentice în primul volum, dar
Ἠi alte aspecte reprezentative ale consilierii Ἠi mentorŁrii
reflectate ´n cel de-al doilea volum, Consiliere ѽi
mentorare cu impact.

Printr-o abordare originalŁ, realizatŁ de autorii
capitolelor volumului, este demonstrat faptul cŁ se
continuŁ demersul de analizŁ inițiat în seria
AUTENTIC. Doamna Patricia Luciana Runcan,
coordonatoarea celor trei volume din seria AUTENTIC,
Ἠi-a propus, ´mpreunŁ cu autorii, sŁ prezinte o imagine
complexŁ, complementarŁ la cele existente, asupra
activitŁților de consiliere și de mentorare în contextul
realitŁții sociale contemporane.
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DupŁ demersurile de conceptualizare a
termenilor fundamentali ai volumului ce vizeazŁ
consilierea Ἠi mentorarea din diverse perspective, prin
prisma autorilor Ἠi a background-ului profesional al
acestora, sunt ilustrate asemŁnŁrile Ἠi deosebirile dintre
cele douŁ concepte, consilierea fiind definitŁ ca Ăproces
de asistare Ἠi ´ndrumare profesionalŁ realizatŁ de o
persoanŁ cu instruire ´n acest sens, care utilizeazŁ
metode Ἠi tehnici ´n vederea depŁșirii unei situații de
dificultate sau schimbŁrii unui comportamentò spre
deosebire de mentorare care este, ´n general,
conceptualizatŁ ca Ăproces de ´nvŁțare în care se
construiesc relații personale și reciproce, utile, iar
persoanele mentorate ´nvațŁ Ἠi se dezvoltŁò prin
intermediul mentorilor ilustrați în aceeași mŁsurŁ drept
ĂconducŁtori spiritualiò, ĂpovŁțuitori”, Ăeducatoriò sau
ĂfŁuritori ai destinelorò. Ambele procese, pe baza
intervenției intenționate și orientate spre obiective care
le caracterizeazŁ, le oferŁ oportunitŁți de dezvoltare
clienților care depun eforturi pentru schimbŁri pozitive
´n viața lor.

Abord©nd o nouŁ viziune care ´nglobeazŁ, ´n
prima parte, interviuri cu trei profesioniἨti Ἠi oameni
autentici, iar ´n partea a doua ilustreazŁ, prin
douŁsprezece eseuri descriptive, laborios elaborate de
studenți și profesioniști, pe lângŁ nevoia de consiliere
sau mentorare ´n secolul globalizŁrii, necesitatea trŁirii
vieții în mod autentic având perspectiva eternitŁții în
minte, importanța menținerii idealului, semnificația
puterii de netŁgŁduit a urmŁrii exemplului altor mentori
Ἠi a exemplului personal, profunzimea procesului
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permanent al devenirii Ἠi al Ă´n-deveniriiò ca modalitate
de ´mplinire personalŁ, inter-personalŁ Ἠi de pŁrtŁἨie cu
Divinul din noi și din ceilalți, cât și importanța proiecției
´n viitor, sau a oglindirii mŁiestriei mentorului ´n
ucenicul sŁu, cu certitudine volumul aduce plus-valoare
domeniului consilierii Ἠi mentorŁrii contemporane.

Cutezanța maturŁ a coordonatoarei volumului ´n
a realiza un demers științific teoretic și aplicativ este
reflectatŁ Ἠi ´n partea a treia, ĂAbordŁri teoretice Ἠi
practice ï CercetŁri academice aplicateò, ´n care
experiența și rezultatele științifice ale unor cercetŁri sunt
evidențiate de cei șapte autori ai capitolelor, cadre
didactice Ἠi profesioniἨti din domeniul vizat,
reprezent©nd o garanție pentru profunzimea, consistența
Ἠi acuratețea informațiilor furnizate.

Cele Ἠapte capitole abordate de autori vizeazŁ
fațete diverse ale mentorŁrii Ἠi consilierii spirituale Ἠi
profesionale ï de la dimensiunea dinamicii mentorŁrii
spirituale, a modelului hristic al consilierii spirituale,
p©nŁ la dimensiunea competențelor tutorelui în noile
societŁți transgeneraționale, a consilierii dintr-o
perspectivŁ aplicativŁ, a asemŁnŁrilor Ἠi deosebirilor
abilitŁților consilierului și mentorului, a consilierii prin
prisma specialiἨtilor ori a prezentŁrii fațetei unui mic
´ndrumar Ă´n ale mentorŁriiò.

Toate capitolele volumului exploreazŁ o zonŁ de
mare interes asupra integritŁții, asupra completitudinii,
asupra autoritŁții spirituale ale consilierului sau asupra
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cunoaἨterii Ἠi pregŁtirii profesionale, compasiunii Ἠi
iubirii fațŁ de oameni a mentorului.

Volumul este destinat unui grup larg de interes
profesional: studenți, cadre didactice, profesioniști din
domeniul social, consilieri Ἠi altor persoane co-interesate
de tematica abordatŁ av©nd ´n vedere originalitatea,
noutatea și autenticitatea informațiilor furnizate.

Se distinge, din conținutul volumului, faptul cŁ
procesele de consiliere Ἠi mentorare cuprind o varietate
de abordŁri, abilitŁți ale profesioniștilor, proceduri și
Ătehnici care sunt, ´n esențŁ, menite sŁ sprijine diverse
persoane sau grupuri ´n gestionarea unor situații dificile,
´n stabilirea unor obiective personale sau profesionale,
´n identificarea de noi oportunitŁți și resurse, promovând
schimbareaò dupŁ cum sintetizeazŁ unul din autorii
capitolelor.

Volumul realizat Ἠi prezentat oferŁ o imagine cu
certitudine autenticŁ asupra ´nțelegerii, conștientizŁrii
activitŁților de consiliere și mentorare contemporane,
care va captiva indiscutabil interesul cititorului.
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