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CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

RECENZII
MARTI TARU, FILIP COUSSÉE, HOWARD WILLIAMSON (Eds.). THE
HISTORY OF YOUTH WORK IN EUROPE. RELEVANCE FOR TODAY’S
YOUTH WORK POLICY. Volume 4, Strasbourg, Council of Europe
Publishing, 2014, 142 p., 978-92-871-7736-0
Apariţia în ianuarie 2014 a celui de al IV-lea volum din seria History of Youth
Work oferă prilejul de a prezenta cititorului întreaga serie a acestor studii
istorice (şi nu numai) dedicată în ultimii ani unei activităţi cu tot mai largă
recunoaştere la nivel european – munca de tineret (youth work).
Proiectul a început în 2008 printr-un seminar internaţional organizat în Belgia
Flamandă, urmat de un al doilea în 2009, în acelaşi loc (staţiunea
Blankenbergen), şi apoi de o mai amplă Conferinţă internaţională ce a avut
loc la Ghent (tot în Belgia), unde s-a lansat provocarea de a urma tema
istoriei muncii de tineret în cât mai multe ţări europene. Aşa încât, dacă la
primele două seminarii se luase în discuţie experienţa istorică a unor ţări
mai degrabă grupate în nord-vestul Europei (Belgia, Marea Britanie,
Germania, Franţa, Finlanda, Olanda, Irlanda, prezenţa unor autori din
Ungaria, Polonia sau Malta fiind mai degrabă conjuncturală), pentru
următoarele două volume, aducerea informaţiei din zone europene mai
„exotice” devine o preocupare. Aşa se face că în al treilea volum găsim
analize ale unor experienţe din Austria, Serbia, Spania, iar în cel de-al patrulea
din Estonia, Suedia, Luxemburg, Portugalia, Grecia, România, Lituania şi
chiar Armenia. În plus, unele volume cuprind şi referiri la teritorii mai
îndepărtate, cum ar fi Africa de Sud (în vol. II) şi Statele Unite (în vol. III). Se
conturează astfel o imagine aproape mondială a activităţilor cu tinerii, extinsă
atât pe dimensiunea temporală, cât şi pe cea spaţială.
Trebuie însă adăugat că apariţia celui de-al patrulea volum (care a rezultat
în urma unui seminar cu tema deja enunţată, ţinut la Talinn, în Estonia, în
2011) nu înseamnă şi încheierea seriei. După o scurtă întrerupere, anul
acesta (2014) proiectul a fost reluat cu un nou seminar internaţional găzduit
de Finlanda, cu o tematică doar puţin diferită1, dar animat de aceiaşi neobosiţi
cercetători care au fost prezenţi la toate întâlnirile de până acum: Filip
Coussee din Belgia, Howard Williamson din Ţara Galilor, Hanjo Schild
reprezentând Consiliul Europei. Va rezulta astfel şi un al cincilea volum şi
este posibil ca proiectul să meargă mai departe.
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Aşadar, în volumul IV nu putem găsi decât o concluzie provizorie în urma
unui demers care, deşi destul de îndelungat, nu este gata să se încheie:
„Noţiunea de «youth work» este – constată H. Williamson, amintit ca unul
dintre animatorii proiectului – adesea mai mult un termen umbrelă utilizat
mai degrabă la discuţii generale şi de nivel ridicat. Dar practicienii implicaţi
în activităţi concrete cu tinerii s-ar putea chiar să nu recunoască acest termen
deşi el a devenit popular fiind tot mai des prezent în documentele europene.
Dar în diferitele ţări continuă să prevaleze propria istorie asupra fenomenului
ceea ce a condus, de altfel, la mari diferenţe şi la nivelul practicilor. În unele
ţări, activitatea cu tinerii este profesionalizată, parte a sistemului de asistenţă
socială sau a celui educaţional sau al ambelor. În alte ţări, munca de tineret sa dezvoltat relativ independent de asemenea sisteme, fiind apanajul voluntarilor.
Şi în cele mai multe ţări munca de tineret reprezintă un mix al tuturor acestor
tipuri de intervenţii”. (pp. 125-26) Răzbate din această concluzie şi o altă
caracteristică a demersului întreprins: aceea de a căuta în descrierile istorice
relevanţa pentru prezentul activităţilor cu tinerii. Faptul că de-a lugul timpului şi
în diferitele regiuni munca de tineret s-a realizat sub diferite denumiri – fiind
realizată de instructori educativi, pedagogi sociali, specialişti în dezvoltare
personală sau socială, mentori şcolari, asistenţi de nevoi speciale, manageri
operativi în centre de tineret, organizatori sanitari, lucrători din penitenciare
pentru minori sau alte categorii de profesionişti – poate fi considerat atât ca
o resursă, cât şi ca o limită care oricum îngreunează efortul necesar pentru
a exprima o definiţie comună (europeană cel puţin). De altfel, şi situaţiile
concrete cărora munca de tineret li se adresează sunt foarte diverse, de la
nevoia de integrare socială la cea de exprimare adecvată. Pentru profesorul
Williamson, o asemenea lipsă de identitate clară poate reprezenta o
slăbiciune, dar şi un avantaj dacă se constituie drept garanţie de păstrare a
autenticităţii unui demers care se profesionalizează într-un ritm rapid.
O altă dimensiune a variaţiei, semnalată de Williamson în finalul volumului,
este şi cea care rezultă din contextele politice în care, de-a lungul timpului şi
în diferite regiuni din Europa, munca de tineret a fost permanent ameninţată
de diferitele regimuri totalitare care au încercat să transforme caracterul
său de „forum social” democratic într-unul de „zonă de tranzit”
instrumentalizată, chemată să se subordoneze scopurilor politice şi să
asigure dominarea politică asupra tineretului. Diferitele experienţe istorice
legate de munca de tineret au demonstrat că aceasta poate să se manifeste
ca un veritabil „forum” numai în cadrul unei societăţi democratice, iar
democraţiile la rândul lor au nevoie să-şi socializeze adecvat tinerii pentru a
asigura perpetuarea democraţiei. Aceasta înseamnă evitarea acelor
programe aşa-zis „educaţionale” care se concentrează pe formarea de tip
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exclusiv tehnic a competenţelor în detrimentul unei abordări critice de tip
liberal. (p. 134)
Revenind la conţinutul volumului IV, să reţinem câteva trăsături comune ale
analizelor istorice referitoare la ţări din diferite colţuri ale Europei, din Estonia
în Grecia şi din Portugalia până în România şi Armenia:
 Profesionalizarea lucrătorilor de tineret şi a mişcărilor de tineret s-a realizat
pornind de la organizaţii către o activitate tot mai profesională;
 Importanţa majoră a grupului social al tinerilor ca un grup ţintă pentru
ideologiile orientate către înnoirea societăţilor;
 Efectele demolatoare ale regimurilor totalitare care s-au perindat prin
mai toate aceste ţări de la marginile continentului asupra structurilor muncii
de tineret;
 Impactul puternic al organizatiilor internaţionale asupra dezvoltărilor
naţionale din câmpul tineretului;
 Legitimarea „muncii de tineret” prin trecerea de la preocupările pentru
loisir la cele pentru asistenţă socială şi la contexte mai largi ale politicii
de tineret. (p. 8)
Utilitatea volumului şi a întregului demers este în ultimă instanţă aceea de a
pune în evidenţă legătura dintre politicile actuale în domeniul tineretului şi
rădăcinile istorice multiple şi diverse ale unor preocupări ce nu au lipsit
aproape în nicio ţară europeană. Politicile de tineret au legitimitatea lor de
necontestat şi vor trebui dezvoltate, pornind de la tradiţiile pe care fiecare
societate şi le poate găsi în propriul trecut.
Cât priveşte articolul care vizează experienţa românească, acesta porneşte
de la ideea că deşi nu are o tradiţie în ceea ce astăzi poartă numele de
„muncă de tineret” (youth work), adică în ştiinţa de a crea un mediu favorabil
tinerilor prin implicarea acestora în educaţie nonformală, România are totuşi
o istorie proprie a momentelor în care societatea a încercat să acorde
tinerilor o atenţie specială şi să le ofere un cadru de existenţă adecvat vârstei
lor, aşteptând efecte favorabile de la un astfel de demers. Atitudinea faţă de
tineri a reprezentat o probă a deschiderii şi modernităţii unei societăţi mereu
marcate de decalaje. Uneori România a preluat modele din alte zone, alteori
a respins modelele, prezentând aspecte de originalitate. Descoperirea unor
asemenea momente are importanţa sa pentru succesul introducerii noilor
metode ale muncii de tineret la nivelul cerinţelor actuale. Pe de o parte, este
important pentru responsabilii politicii şi muncii de tineret din România să
înţeleagă că efortul lor nu este rupt de cultura şi tradiţiile naţionale, iar pe de
alta este important să evite excese şi greşeli care au mai fost comise în
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trecutul mai mult sau mai puţin îndepărtat în societatea nostră.
În încheiere ar trebui formulată concluzia că societatea românească ar trebui
să facă efortul asimilării acestui concept şi, totodată, areal profesional al
muncii de tineret, cu atât mai mult cu cât societatea noastră nu este străină
de preocupările care au animat şi animă în continuare lumea educaţiei şi a
dialogului dintre generaţii în toată Europa.
CS dr. Sorin Mitulescu
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GABRIEL ALBU. GRIJILE ŞI ÎNGRIJORĂRILE PROFESORULUI.
Piteşti, Editura Paralela 45, 2013, 239 p., ISBN 978-973-47-1626-5
Profesia de dascăl – una a disconfortului maxim
Cu ochii pe ce se petrece la nivelul macrosistemului educaţional, neglijăm,
adesea, să privim spre microsisteme, „acolo unde se desfăşoară în mod
real viaţa, activitatea şi relaţiile profesorilor”. Frământările şi crizele politice,
financiare şi de pe piaţa muncii impun mereu schimbări ale formelor de
organizare, conducere şi control din învăţământ. Toate acestea au
repercusiuni asupra instituţiei educative şi stării mentale a profesorilor.
Profesia s-a transformat în „şcoala umilinţei” (Radu Pavel Gheo), însoţită
fiind de frustrări, demoralizare şi îngrijorări zilnice de tot felul.
Pentru Gabriel Albu, profesorii nu sunt doar o masă de neisprăviţi şi leneşi
care trebuie monitorizaţi şi impulsionaţi de mecanismele statale şi
manageriale. Ei (o bună parte a lor) sunt victime colaterale ale condiţionărilor
extraeducaţionale. Un fel de copii/ elevi nefericiţi ai sistemului în care sunt
încapsulaţi. Vocea lor este însă obligată să rămână, mai mereu, strict
interioară. Gabriel Albu vorbeşte cu şi despre profesori cu respect şi empatie.
De asemenea aspecte, de multe ori ignorate, se ocupă cartea: de stările
sufleteşti ale profesorului. Deşi practicarea profesiei ar presupune seninătate,
societatea îi impune educatorului să trăiască în stare de nelinişte, incertitudine
şi îl face să simtă chiar puţină adversitate la adresa lui. Ceea ce nu înseamnă
că trebuie să mergem cu profesorul la psihanalist. Nu este vorba de nişte
„drame inacceptabile”, ci de răsfrângeri ale vieţii profesionale, de nişte
probleme de rezolvat. Tonul cărţii nu este apocaliptic.

