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Secțiunea 5: Cooperarea 

Scurtă descriere  

Obiectivul este de a crește abilitatea participanților de a-și gestiona în mod eficient relațiile. 
Trainingul pentru colaborare va promova capacitatea cursantului de a construi și gestiona relații, de 
a oferi și accepta ajutor, de a forma acorduri de cooperare. Trainingul pentru rezolvarea conflictelor 
și negociere va susține participanții în abordarea constructivă a neînțelegerilor, a conflictelor de 
valori și de resurse. Trainingul va promova de asemenea înțelegerea de către cursanți a propriilor 
puncte forte și valori și îi va sprijini în persuadarea altor persoane. 

 

Obiective de învățare 

La finalul secțiunii practicienii vor fi capabili: 

• să înțeleagă în mod holistic ce înseamnă cooperarea și ce alte concepte gravitează 
în jurul ei; 

• să conștientizeze importanța abilităților de consiliere în domeniul orientării și 
consilierii carierei; 

• să învețe care abordări teoretice pot să contribuie la dezvoltarea abilităților de 
cooperare; 

• să-și întărească capacitatea de a-și gestiona în mod eficient relațiile cu clienții; 
• să “cultive” sentimentul că scopul este comun pentru toți membrii echipei, și că 

fac parte dintr-o uniune, primind o satisfacție crescută în cadrul relațiilor dintre ei 
și împărtășind o morală, reguli și valori comune; 

• să  îmbunătățească și să-și dezvolte abilitățile de rezolvare și negociere a 
conflictelor, care îi va ajuta să gestioneze în mod adevat relațiile interpersonale și 
să identifice sursele conflictelor și a neînțelegerilor astfel încât acestea să poată fi 
abordate holistic pentru a ajuta clienții să depășească situația dificilă în cere se 
află, să își gestioneze emoțiile și să-și atingă obiectivele; 
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1.1 Fundamente teoretice  
 

Definiții 

Mediul de consiliere și relația de consiliere reprezintă un loc potrivit unde se explorează probleme, 
au loc conversații sincere, se generează soluții potențiale și se reflectează asupra alternativelor. Prin 
urmare, abilitățile de cooperare sunt esențiale pentru fiecare practician, întrucât îi permite să 
gestioneze relațiile în mod eficient. 

Abilitățile importante, care permit unui practician să acționeze în mod cooperant sunt:  

Cooperarea 
Este capacitatea practicianului de a construi și gestiona relații, de a oferi și accepta ajutor și de a 
forma acorduri de cooperare. Cuvântul ‘cooperare’ a apărut din ce în ce mai mult în textele despre 
consiliere, cel mai frecvent în legătură cu relațiile dintre practicieni și clienți (Anderson, 1997; 
Hoffman, 1995; O’Hanlon & Weiner-Davis, 2003). Colaborarea a avut numeroase semnificații, inclusiv 
cele derivate din abordările din consiliere în care colaborarea clientului este văzută ca cooperare cu 
directivele practicianului (e.g. Colson et al., 1988).  

Alianța terapeutică a fost definită cel mai frecvent ca reflectare a calității și puterii relației de 
colaborare dintre practician și client (Bordin, 1994; Pinsof & Catherall, 1986). Centrul conceptual al 
alianței este colaborarea, definită ca, ‘parteneriat între client și terapeut împotriva dușmanului 
comun, durerea clientului’ (Horvath & Greenberg, 1994, p. 1). Conceptul de colaborare transmite un 
sens al lucrului în echipă, parteneriat, cooperare și lucrul împreună pentru obiective comune 
(Diamond & Scheifler, 2007).   

Cooperarea presupune și negocierea obiectivelor pentru consiliere, precum și luarea deciziei privind 
calea de urmat pentru atingerea lor.  Aceasta înseamnă de asemenea exprimare a diferitelor opinii, 
preocupări, curiozitate, întrebări, și idei despre direcția consilierii, ce a ajutat și ce lipsește din 
consiliere și/sau nu funcționează. Cu alte cuvinte, colaborarea nu intenționează să fie o aliniere 
perfectă, ci mai degrabă înseamnă un parteneriat deschis, plin de respect, energizat și intenționat 
(Bohart & Tallman, 1999; Duncan & Miller, 2000).  

Cooperarea este sporită atunci când clienții și practicienii recunosc că pot modela maniera în care se 
desfășoară dialogul dintre ei. Cu alte cuvinte, modul în care ei negociază forma de ‘a continua’ 
(Wittgenstein, 1953) unul cu celălalt le poate constrânge sau facilita potențialul de a continua 
împreună.   
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Rezolvarea conflictelor & Negocierea 

Se referă la capacitatea de a aborda neînțelegerile, conflictele de valori și resurse în mod constructiv 
(cu respect, cu scopul de a rezolva un conflict în mod pașnic). 

Rezolvarea conflictelor este legat în mod indisolubil de abilitățile de cooperare și negociere, deoarece 
acestea implică și gestionarea eficientă a conflictului. Rezolvarea eficientă a conflictelor se referă la 
competențe precum adaptarea la motivațiile psihologice și la echilibrarea diferențelor de putere 
(Roloff, Putman & Anastasiou, 2003). Rezultatele cercetării (De Dreu & Van De Vliert, 1997; Johnson 
& Johnson, 1998) au indicat faptul că, contrar tendinței culturii noastre de a evita conflictul, atunci 
când acesta este gestionat în moduri constructive și sănătoase, este pozitiv pentru relații, și forța de 
muncă. A vedea conflictul ca pe o oportunitate pentru creativitate, creștere și învățare, în loc de 
durere și umilință, reprezintă o reformulare a conflictului, care permite să se evite modalitățile 
ineficiente de a-i face față (Brown & Fisher, 1988; Borisoff & Victor, 1998; Coulson, 1996; De Dreu & 
Van De Vliert, 1997; Kottler, 1994). 

Abilitățile de negociere se referă la un subset de cunoștințe și comportamente care influențează 
performanța de “negociere” (Lewicki, 1997). Negocierea ca set de abilități este esențială în cooperare 
întrucât permite crearea a ceva nou pe care nici una dintre părți nu l-ar putea realiza în mod 
independent, și astfel, permite rezolvarea problemelor complexe prin “negociere” (Lewicki, 1986). 

Negocierea este considerată eficientă atunci când cineva își atinge obiectivul final (fie că acesta este 
rezultatul final sau un sub-obiectiv în cadrul unei colaborări mai largi) sau atunci când este dezvoltată 
dintr-o înțelegere a procesului care depășește performanța minimă. Negocierea eficientă mai 
înseamnă și că practicienii colaborează în luarea de decizii, și construiesc relații sănătoase prin lucrul 
cu clienții lor.  

 

Influența 
Influența este inerentă în cooperare și negociere. Se referă la înțelegerea propriilor puncte forte și 
valori, precum și la capacitatea de a le exprima pentru a induce răspunsurile dorite de la alții (de 
exemplu, inspirație). Este puterea de a afecta sau schimba modul în care cineva se comportă sau 
gândește, în moduri indirecte sau intangibile. Este interrelaționată cu un set de abilități de 
management emoțional în sensul că influența eficientă necesită înțelegere emoțională și cunoaștere, 
și proiectare a propriilor puncte tari și valori pentru a convinge o persoană sau un grup de oameni. 
Din perspectiva unui practician, el/ea ar trebui să-și înțeleagă propriile puncte forte și valori (calități 
comportamentale, emoționale și cognitive durabile, care sunt caracteristici obișnuite ale individului) 
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și să ofere sprijin în timp ce îi convinge pe alți oameni. Ei trebuie să acționeze ca un model de rol 
exemplar, să-i angajeze și să-i motiveze pe alții și să faciliteze gândirea creativă (Bass & Avolio, 2000). 

 

Caracteristicile unui practician cu abilități de cooperare bune 

Practicienii în carieră ar trebui să construiască o alianță solidă cu clientul pentru a fi eficienți. 
Henneman, Lee & Cohen (1995) au realizat o analiză a structurii conceptului de colaborare și au 
propus  următoarele atribute esențiale, defininitorii fără de care colaborarea nu poate exista: a. 
angajamentul pentru un obiectiv comun; b. participare voluntară; c. abordare de echipă; d. 
planificare și luare a deciziilor în comun; e. contribuție comună a expertizei; f. o relație non-ierarhică 
în care puterea este împărțită și se bazează mai degrabă pe cunoștințe decât pe rol sau titlu. Chiar 
dacă dorința și atitudinea pozitivă a clientului sunt factori ce contribuie la rezultatul general, practica 
de colaborare a profesionistului, precum ascultarea profesională, încrederea profesională, 
împărtășirea și relația de susținere este singura dimensiune ce contribuie în mod unic la percepția pe 
care o are profesionistul asupra colaborării.  

Așadar, practicienii colaborativi sunt angajați în mod flexibil și activ în procesul schimbării, împreună 
cu clienții lor (Bachelor, Laverdière, Gamache, & Bordeleau, 2007).  

Prin formarea unei relații de cooperare, practicianul lucrează împreună cu clientul pentru a crea o 
înțelegere nouă a experienței individului, permițând transformarea. O parte crucială este 
recunoașterea realizată de către practician a faptului că o persoană aflată în terapie, este expertă în 
problema sa. Terapeutul nu acționează ca o figură de autoritate sau ca și când ar avea mai multe 
cunoștințe sau o mai mare înțelegere a lucrurilor. El poate să-și ofere propriile sugestii sau propria 
perspectivă, dar evită să i le impună individului aflat în terapie (Anderson, 2001).  

Cu alte cuvinte, unui practician care este eficient în utilizarea abilității de cooperare i se pot atribui 
următoarele caracteristici:  

• conștiință de sine;  
• reziliență mentală personală dezvoltată;  
• cunoștințe holistice despre atitudinile, sistemul de credințe, punctele tari, caracteristicile și 

abilitățile sale pozitive;  
• încredere;  
• onestitate;  
• acceptare față de clienți;  
• adaptabilitate;  
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• creativitate;  
• confidențialitate;  
• respect pentru individualitate;  
• onestate și claritate în relație cu limitele lor;  
• abordare holistică a problemelor clientului;  
• respect pentru diferențierea și nevoile diferite ale  fiecăruia, în funcție de vârstă și etapa de 

viață;  
• Înțelegerea experienței subiective a fiecărui membru și modul în care acesta percepe procesul 

de consiliere;  
 

Importanța abilităților de cooperare în consilierea carierei  

Relația dintre practician și client este de o importanță capitală. Acest tip de relație vizează emoția, 
atitudinile și credințele/convingerile celor implicați în procesul de consiliere (Thwaites, 2007). 
Calitatea acestei relații care evoluează, determină rezultatul procesului de consiliere în mai mare 
măsură decât perspectivele și rezultatele reale legate de carieră. 

Comportamentul practicianului ar trebui să reflecte împuternicire și acceptare în ochii clientului. 
Practicianul ar trebui să fie perceput ca o persoană capabilă, serioasă, sensibilă, onestă, de încredere 
și responsabilă, care acceptă clientul necondiționat și care are formarea sau abilitățile necesare 
pentru a oferi îndrumare (Malkiosi-Loizou, 2012). Pentru ca aceste calități să poată fi proiectate și 
aplicate în procesul de consiliere, cooperarea este esențială. Cooperarea, în contextul consilierii 
carierei, include oferirea de ajutor clientului sau echipei, atunci când este nevoie, întotdeauna în 
funcție de ritmurile clientului sau echipei, și reglarea comportamentului în așa fel încât acțiunile 
acestuia să nu fie interpretate greșit (Salas, Sims & Klein, 2004). În mod similar, procesul prin care 
este realizat un climat de unitate între un practician și un client sau între un practician și o echipă 
este denumit parteneriat (Salas, Sims & Klein, 2004). 

În plus, consilierea, la fel ca și alte forme de interacțiune socială, nu este lipsită de dezacorduri, motiv 
pentru care abilitățile de cooperare sunt esențiale.  Să presupunem că clientul consideră că 
răspunsurile practicianului față de el sunt inconsistente cu ceea ce el caută la un practician. La rândul 
lui, practicianul poate interpreta o astfel de ‘inconsecvență’ ca rezistență a clientului față de lucrul 
colaborativ. Astfel de probleme pot apărea datorită diferențelor de perspective și judecăți. 
Dezacorduri ca acestea sunt adeseori asociate cu neînțelegeri privind modul în care relația 
profesională și procedurile sale emergente sunt privite de către clienți și practician (e.g. Vera & 
Speight, 2003). Colaborarea poate implica o discuție inițială despre asemenea așteptări, un contract 
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implicit despre ce presupune colaborarea. Aceasta este o viziune comună asupra alianței de lucru în 
care profesioniștii și clienții conturează aranjamentele relaționale, obiective și sarcini la începutul 
consilierii, la care aderă după aceea (e.g. Horvath & Greenberg, 1994). În plus, consilierea este un 
proces în care raționamentul clientului și al practicianului sunt solicitate la fiecare turnură a 
conversației (Strong & Sutherland, 2007).  

Cooperarea este utilă pe parcursul fiecărui pas al procesului de consiliere. În timpul pregătirii 
practicianului, el/ea ar trebui să fie capabil/ă să planifice și să organizeze un curs al acțiunii, structurat 
și gândit în mod specific, adaptat la abilitățile, aspirațiile și obiectivele clientului. Acest lucru poate fi 
realizat doar printr-o conversație sinceră și prin cooperare între practician și client, atunci când 
stabilesc obiectivele procesului. În mod similar, atunci când practicianii și clienții explorează și 
evaluează diferite trasee educaționale și de carieră, cooperarea continuă să fie esențială. Practicienii 
ar trebui să fie capabili să înțeleagă complexitățile din spatele întrebărilor despre carieră ale clientului 
și cauzele aflate în spatele posibilelor limitari, percepții și ezitări. În acest punct, este important 
pentru practician să-și folosească propriile puncte forte pentru pentru a-l ajuta pe client să găsească 
soluții și să fixeze obiective (Green, Lee, Trask & Reinsheld, 2005). În plus, rezistența și ezitările 
clientului pot produce frustare și conflict în cadrul procesului, ceea ce ar putea necesita modificarea 
planului de consiliere. Practicienii trebuie să fie adaptabili, capabili să negocieze și să gestioneze 
conflictele pentru a scădea tensiunea și a susține relația. În calitate de experți, ei trebuie să fie 
capabili să furnizeze căi alternative fezabile și să-și influențeze clienții. 

Pe baza celor de mai sus, dezvoltarea și îmbunătățirea abilității de cooperare a practicianului este 
esențială, deoarece aceasta este un element crucial în procesul de consiliere și contribuie în mod 
eficient la soluționarea sau gestionarea mai bună a problemelor și preocupărilor clientului, în special 
în perioadele de criză. 

 

Metode pentru îmbunătățirea abilităților de cooperare 

Abordări cognitiv-comportamentale 
Tehnicile cognitiv-comportamentale ar putea ajuta cursanții să își “revizuiască” unele dintre gânduri, 
atitudini, credințe și comportamente, pentru a rezolva probleme și a preveni sau negocia un conflict 
(Ellis, 1973). Pe baza acestei perspective, practicianul încearcă să ajute clientul să se debaraseze de 
gândurile iraționale și să le înlocuiască cu altele, logice (Malikiosi-Loizou, 1989).  

Pentru a realiza cele menționate anterior, practicianul urmează o procedură specifică, ce presupune: 

• Să dezvolte un climat de încredere; 
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• Să dezvăluie credințele iraționale și să ajute clientul  să devină pe deplin conștient de acestea; 

• Să le arate clienților modul în care aceste credințe iraționale crează probleme; 

• Să ajute clienții să schimbe aceste credințe iraționale și să vorbească cu sine; 

• Să-i încurajeze să aplice aceste concepte noi. 

Această procedură poate fi aplicată în mod eficient și în procesul de consiliere a carierei. Atitudinile, 
credințele și ezitările clientului pot afecta rezultatele consilierii și chiar pot să producă un mediu 
conflictual. De la început, practicienii trebuie să fie capabili să detecteze astfel de probleme și să-și 
adapteze comportamentul în consecință. Pornind de la încredere și onestitate, ascultare activă și 
comunicare, practicienii pot convinge clienții să urmeze procedura menționată mai sus și să atingă 
un consens. 

 
Coaching este de asemenea o metodă ce combină tehnici cognitive și comportamentale (Grant, 
Curtayne & Burton, 2006). 
• A avea o relație suportivă, în care indivizii se simt în siguranță să aibă încredere și să-și analizeze 
problemele personale și profesionale, poate să-i elibereze de tensiune și stres, ajutându-i să 
gestioneze conflictele mai eficient (Myers, 1999). 

• Procesul de stabilire a unor obiective specifice și apoi de a depune eforturi pentru a le realiza, poate 
crește sentimentul de auto-eficacitate (Sheldon & Houser-Marko, 2001), având ca rezultat negocieri 
de succes și obținerea unui climat de cooperare. 

Participarea sistematică la procedurile menționate mai sus și suportul oferit în confruntarea cu 
eșecul, poate crea reziliență și poate întări auto-reglarea (Baumeister, Gailliot, DeWall & Oaten, 
2006), care sunt elemente importante pentru rezolvarea oricăror conflicte între consultant și clienții 
săi. 

 

Mindfulness/conștientizare  
Pe baza teoriei interdependenței, oamenii de știință au dezvoltat recent un concept pentru a descrie 
grija și satisfacerea nevoilor autonome ale celorlalți în interacțiunea interpersonală, și anume 
conștientizare socială/mindfulness, demonstrând că comportamentele conștiente social sunt 
observate și apreciate de către ceilalți, și că nivelele ridicate de atenție percepută din partea celorlalți 
conduc la judecăți sociale mai favorabile (Van Doesum, Van Lange, & Van Lange, 2013; Van Lange & 
Van Doesum, 2015). Mai mult, s-a dovedit că conștientizarea socială joacă un rol vital în interacțiunea 
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interpersonală și relațiile de echipă (Van Doesum, Van Prooijen, Verburgh, & Van Lange, 2016). Astfel, 
conștientizarea socială reprezintă o perspectivă nouă asupra comportamentelor cooperante. 
Comportamentele de cooperare se referă la rezistența pe care o opune individul față de interesul 
propriu, pentru a maximiza interesul colectiv (Van Vugt, Snyder, Tyler, & Biel, 2000).  

Studiiile au arătat că încrederea este un mecanism crucial ce promovează comportamentele de 
cooperare (Irwin, Edwards, & Tamburello, 2015; Parks et al., 2013), în special atunci când oamenii se 
confruntă cu conflicte de interese (Balliet & Van Lange, 2013). După cum au arătat Van Lange și Van 
Doesum (2015), conștientizarea socială ridicată promovează o relație strânsă și facilitează 
interacțiunea interpersonală. Comportamentele sociale conștiente sunt de o importanță vitală 
pentru îmbunătățirea și construirea de relații interpersonale și intime. 

În consilierea carierei, conștientizarea socială poate lua forma   recunoașterii de către practician a 
includerii imediate sau așteptate a clientului în procesul de consiliere, evaluând efectele propriilor 
acțiuni asupra opțiunilor comportamentale ale clienților și menținând o atitudine de atenție pozitivă 
pe tot parcursul procesului de consiliere. Asumarea perspectivei și grija empatică sunt de asemenea 
importante. Chiar dacă este posibil ca practicienii în carieră să fi dezvoltat deja un plan de acțiune, 
acesta poate fi tradus de către clienți ca fiind limitativ. Deși prezentarea unor opțiuni limitate se poate 
dovedi benefică uneori, a nu elimina opțiunile rezultatelor pentru o persoană, poate ajuta la 
construirea și menținerea relațiilor interpersonale. Practicienii de carieră ar trebui să fie capabili să 
“sacrifice” sau să modifice opțiunile pe care le pot alege, dacă acest lucru are ca rezultat o apreciere 
și satisfacție crescută a clientului. 

 

Auto-reflecție și supervizare pe tot parcursul vieții 
Supervizarea pe tot parcursul vieții a practicienilor și a psihoterapeuților au fost recunoscute la nivel 
internațional ca instrument cheie pentru îmbunătățirea, susținerea și asigurarea calității serviciilor 
oferite. În zilele noastre, supervizarea practicienilor a devenit o profesie nouă, înfloritoare și discretă, 
bazată pe modele teoretice, practicate în conformitate cu standarde specifice și care conduce la 
rezultate pozitive pentru toate părțile implicate. Există multe studii care prezintă stadiul actual al 
supervizării practicienilor. Mai mult decât atât, ele se concentrează pe impactul pozitiv al supervizării 
pe tot parcursul vieții, și pe îmbunătățirea calității serviciilor de consiliere (Vassara, 2016).  

Potrivit lui Loganbill, Hardy și Delworth (1982), supervizarea este definită ca relația interpersonală 
apropiată în care o persoană s-a angajat să faciliteze dezvoltarea abilităților altei persoane. În centrul 
definițiilor supervizării se află întărirea abilităților supervizaților și evaluarea muncii lor de 
consultanță. După cum au menționat Hawkins și Shohet (2006), în 1987 Asociația Britanică de 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

Consiliere și Psihoterapie a considerat necesar să clarifice faptul că supervizarea este în beneficiul nu 
atât a celor supervizați cât mai ales în beneficiul beneficiarilor finali ai serviciilor de consiliere. Auto-
reflecția și supervizarea pe tot parcursul vieții pot aduce beneficii practicienilor în sensul concentrării 
acestora pe dezvoltarea și exersarea unei atitudini pozitive față de client, pentru îmbunătățirea 
abilităților cum ar fi cooperarea și pentru parcurgerea unor situații de muncă stresante. 
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Importance of cooperation skills in career counselling 

 

The relationship between practitioner and client is of paramount importance. This kind of 
relationship concerns the emotion, the attitudes and the beliefs of those involved in the counselling 
process (Thwaites, 2007). The quality of this evolving relationship determines the outcome of the 
counselling process more than the actual career prospects and results. 

Practitioner’s behaviour should reflect empowerment and acceptance in the eyes of the client. The 
practitioner should be perceived as a capable, serious, sensitive, honest, confidential and 
responsible person, who accepts the client unconditionally and has the necessary training and skills 
to provide guidance (Malkiosi-Loizou, 2012). In order for those qualities to be projected and applied 
in the counselling process, cooperation is essential. Cooperation, in the context of career 
counselling, includes offering help to the client or the team, when the need arises, always according 
to the rhythms of the client or the team and regulating the behaviour in such a way that his actions 
are not misinterpreted (Salas, Sims & Klein, 2004). Similarly, the process by which a climate of unity 
is achieved between a practitioner and a client or between a practitioner and a team is called a 
partnership (Salas, Sims & Klein, 2004). 

Furthermore, counselling, like other forms of social interaction, is not without disagreements and 
that’s the reason cooperation skills are essential.  Suppose the client considers the practitioner’s 
responses to him or her to be inconsistent with what he or she seeks from the practitioner. The 
practitioner, in turn, may interpret such ‘inconsistency’ as the client resisting working 
collaboratively. Such problems can arise over differences in perspectives and judgments. 
Disagreements like this are often associated with misunderstandings over how the professional 
relationship and its emergent proceedings are regarded by clients and practitioners (e.g. Vera & 
Speight, 2003). Collaboration can involve an upfront discussion of such expectations en route to an 
implicit contract of what collaboration entails. This is a common view of the working alliance in 
which professionals and clients outline relational arrangements, goals and tasks at the out-set of 
counselling and adhere to them thereafter (e.g. Horvath & Greenberg, 1994). Additionally, 
counselling is a process where client and practitioner judgment is called upon at each 
conversational turn (Strong & Sutherland, 2007).  

Cooperation serves throughout each step of the counselling process. During the practitioner’s 
preparation, he/she should be able to plan and organize a course of action, specifically structured 
and thought through upon the client’s abilities, aspirations and goals. This can only be achieved 
through honest conversation and cooperation among the practitioner and the client when setting 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

the goals of the process. Similarly, while practitioners and clients are exploring and assessing 
different educational and career pathways, cooperation is still essential. Practitioners should be 
able to understand the complexities behind the client’s career questions and the reasons behind 
possible limitations, perceptions and hesitations. At this point, it is important for the practitioner to 
use his/her own strengths to help him find solutions and set goals (Green, Lee, Trask & Reinsheld, 
2005). Additionally, client’s resistance and hesitations may cause frustration and conflict within the 
process that may call for modification to the counselling plan. Practitioners need to be adaptable, 
able to negotiate and manage conflict in order to lower the tension and sustain the relationship. As 
experts, they are to be able to provide feasible alternative paths and influence their clients. 

Based on the above, developing and enhancing practitioners’ skill of cooperation is essential as it is 
a crucial element in the counselling process and it contributes effectively to the solution or better 
management of the client’s problems and concerns, especially in crisis periods. 

 

Methods for cooperation skills improvement 

Cognitive Behavioural Approaches 
Cognitive behavioural techniques could help learners “review” some of their thoughts, attitudes, 
beliefs and behaviours in order to resolve problems and prevent or negotiate a conflict (Ellis, 1973). 
Based on this perspective, the practitioner tries to help the client get rid of irrational ideas and 
replace them with other, logical ones (Malikiosi-Loizou, 1989).  

In order to achieve the aforementioned, he/she follows a specific procedure: 

● Develop a climate of trust; 

● Reveal irrational beliefs and help clients become fully aware of them; 

● Show them how these irrational ideas create problems; 

● Help clients change these irrational beliefs and speak to themselves; 

● Encourage them to apply these new concepts. 

This procedure can be well applied in the career counselling process, too. Clients’ attitudes, beliefs 
and hesitations may affect the counselling result and even produce a conflict environment. Early 
on, practitioners need to be able to detect such issues and moderate their behaviour accordingly. 
Building on with trust and honesty, active listening and communication, practitioners can persuade 
clients to follow the above mentioned procedure and reach a consensus. 
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Coaching is also a method that combines cognitive and behavioural techniques (Grant, Curtayne & 
Burton, 2006). 
• Having a supportive relationship, in which individuals can feel safe to trust and analyse their 
personal and professional issues, can relieve them of tension and stress, helping them to manage 
conflicts more effectively (Myers, 1999). 

• The process of setting specific goals and then striving to achieve them, can enhance self-efficacy 
(Sheldon & Houser-Marko, 2001) resulting in successful negotiations and a climate of cooperation. 

Systematic participation in the above procedures and support in dealing with failure, can create 
resilience and strengthen self-regulation (Baumeister, Gailliot, DeWall & Oaten, 2006) which are 
Important elements for resolving any conflicts between the consultant and his/her clients. 

 

Mindfulness  
Based on interdependence theory, scholars have recently developed a concept to describe 
individual’s caring and satisfying others’ autonomous needs in interpersonal interaction, namely 
social mindfulness, demonstrating that socially mindful behaviours are noticed and appreciated by 
others and that higher levels of perceived mindfulness from others lead to more favourable social 
judgments (Van Doesum, Van Lange, & Van Lange, 2013; Van Lange & Van Doesum, 2015). 
Moreover, it has been proved that social mindfulness plays a vital role in interpersonal interaction 
and team relationships (Van Doesum, Van Prooijen, Verburgh, & Van Lange, 2016). Thus, social 
mindfulness represents a new perspective on cooperative behaviours. Cooperative behaviours refer 
to individuals’ resistance of self-interest to maximize collective interest (Van Vugt, Snyder, Tyler, & 
Biel, 2000).  

In socially mindful behaviour, the conductor respects and protects the receiver’s option in 
interpersonal interaction, which helps build trust between two strangers (Declerck et al., 2013). 
Studies have indicated that trust is a crucial mechanism promoting cooperative behaviours (Irwin, 
Edwards, & Tamburello, 2015; Parks et al., 2013), especially when people meet conflict of interests 
(Balliet & Van Lange, 2013). As Van Lange and Van Doesum (2015) illustrated, high social 
mindfulness promotes a close relationship and facilitates interpersonal interaction. Socially mindful 
behaviours are of vital significance for improving and building interpersonal and intimate 
relationships. 

In career counselling, social mindfulness can take the form of the practitioner acknowledging the 
immediate or expected inclusion of the client in the counselling process, assessing the effects of 
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their own actions on the remaining behavioural options of clients and maintaining a positive regard 
throughout the counselling process. Perspective taking and empathetic concern are also important. 
Even though career practitioners may have already developed an action plan, this may be 
translated by clients as limiting. While presenting limited options can prove beneficial sometimes, 
not taking away outcome options for someone can help in building and maintaining interpersonal 
relationships. Career practitioners should be able to “sacrifice” or modify their choice options if this 
results in client’s increased appreciation and satisfaction. 

 

Self-reflection and lifelong supervision 
Lifelong supervision of practitioners and psychotherapists has been internationally recognized as a 
key instrument to enhance, support and ensure the quality of services provided. Nowadays, 
supervision of practitioners has become a new, flourishing and discrete profession, based on 
theoretical models, practiced according to specific standards and leading to positive outcomes for 
all parties involved. Many studies present the state of play concerning the supervision of 
practitioners. Moreover, they focus on the positive impact of lifelong supervision on enhancing the 
quality of counselling services (Vassara, 2016).  

According to Loganbill, Hardy and Delworth (1982), supervision is defined as the close interpersonal 
relationship where a person has undertaken to facilitate the development of the other's skills. At 
the heart of the definitions of supervision is the strengthening of the skills of the supervised and the 
evaluation of their consulting work. As mentioned from Hawkins and Shohet (2006), in 1987 the 
British Counselling and Psychotherapy Association considered it necessary to clarify that 
supervision does not come for the benefit of the supervised but mainly for the benefit of the final 
recipients of the services. 

Self-reflection and lifelong supervision can benefit practitioners to focus on developing and 
exercising a positive attitude towards clients, to enhance skills such as cooperation and to walk 
through stressful work situations. 
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