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MODEL DE INTEGRARE A SERVICIILOR DE CONSILIERE
GUIDING CITIES – ACŢIUNE PILOT
CS dr. Petre Botnariuc*
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei va derula în perioada februarie – aprilie 2016
o acţiune de testare a modelului GCities, un concept de integrare a serviciilor
de orientare şi consiliere dezvoltat în cadrul unui proiect cu finanţare Erasmus
+. Profesioniştii în domeniul educaţiei şi orientării sunt invitaţi să participe la
această acţiune de pilotare a instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului.
Înscrierile se fac la adresa bpetre@ise.ro în perioada 01 februarie - 15 martie
2016.
Proiectul GCities urmăreşte să aducă împreună decidenţii şi beneficiarii în
domeniul educaţiei şi orientării pentru a valida un model de organizare a
serviciilor care să răspundă unor nevoi complexe, să promoveze politici
coerente şi o planificare strategică pentru combaterea fenomenului părăsirii
timpurii a şcolii (ESL). Guiding Cities oferă serviciilor de consiliere ce activează
în cadrul comunităţilor locale instrumente de planificare şi de evaluare bazată
pe indicatori de progres cu scopul inovării, îmbunătăţirii calităţii şi accesului la
servicii de orientare şi consiliere.
Setul de instrumente GCities include: analiză transnaţională a activităţilor de
consiliere, a nevoilor şi ariilor de îmbunătăţire a practicii pentru diferite categorii
de practicieni, Modelul GCities, o fişă de autoevaluare GCities pentru
identificarea ariilor de îmbunătăţire şi un set de bune practici inspiratoare care
să ilustreze factorii de succes în diferite situaţii. Pentru validarea demersului
şi a acestor instrumente parteneriatul a instituit patru grupuri de lucru naţionale
alcătuite din experţi la nivel naţional în domeniul orientării şi consilierii.
Descrierea detaliată şi resursele dezvoltate sunt disponibile în şase limbi
(română, engleză, spaniolă, catalană, greacă şi italiană) la adresa
www.guidingcities.eu.
Parteneriatul este alcătuit din opt organizaţii publice şi private provenind din
patru ţări. Acestea activează în domeniul cercetării educaţionale şi sociale,
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oferind servicii de formare, orientare şi consiliere, ca şcoli sau companii de
dezvoltare în domeniul media: DEP Institut – Barselona, Diputació de
Barcelona, Centro Studi Pluriversum – Siena, Mediaera – Rome, ISON
Pyschometrica – Athens, Gymnasio Thrakomakedonen – Thrakomakedones,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – Institute of Educational Sciences – Bucureşti,
Step by Step Center for Education and Professional Development Association
– Bucureşti.

O analiză recentă a Eurydice şi Cedefop arată că factorii responsabili de
părăsirea timpurie sunt strâns legaţi de alte probleme de ordin educaţional şi
social, iar fenomenul presupune costuri foarte mari atât la nivel individual, cât
şi la nivel social. Un rol foarte important în prevenirea fenomenului părăsirii
timpurii, după cum argumentează raportul, îl au serviciile de orientare şi
consiliere de calitate.
Reducerea abandonului timpuriu la mai puţin de 10% reprezintă o ţintă
strategică la nivel european, iar în prezent ţările partenere înregistrează rate
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ale părăsirii timpurii care depăşesc această ţintă cu 3 până la 14 procente:
Spania – 24,1%; Romania – 17,4%; Italia – 17,1%; Grecia – 13%.
Modelul GCities descrie diferitele tipuri de activităţi şi servicii de orientare şi
consiliere ca soluţii pentru o varietate de probleme ale grupurilor ţintă, şi în
special a celor care se află în risc de a părăsi timpuriu şcoala. Modelul GCities
este dezvoltat pe baza rezultatelor şi rapoartelor interviurilor de grup şi
cercetării documentare asupra modelelor europene de orientare din diferite
contexte. Nevoia unui astfel de model este dată de faptul că deşi orientarea
este un domeniu trans-sectorial cu impact în diferite sectoare la nivel naţional,
regional şi local, realitatea arată că majoritatea sistemelor au pornit de la
iniţiative sectoriale şi nu prezintă o strategie incluzivă la nivel naţional. Modelul
GCities are în vedere un sistem integrat de orientare centrat pe o perspectivă
a învăţării permanente, în care orientarea poate juca un rol central în creşterea
implicării indivizilor în învăţare, în clarificarea traseelor de studiu şi de muncă,
şi în sprijinirea achiziţionării abilităţilor de management al carierei. Dimensiunile
modelului elaborat sunt:
 Guvernanţă şi coordonare – cadru de guvernanţă care promovează sisteme
coerente şi coordonate de orientare la nivel naţional/ regional şi local,
pentru o mai bună articulare şi întărire a serviciilor şi resurselor de orientare
orientate către satisfacerea nevoilor cetăţenilor, în orice moment al vieţii
lor. Strategii, planuri şi parteneriate strategice de luptă împotriva ESL;
 Accesibilitate şi conştientizare a serviciilor – toţi cetăţenii au dreptul de a
accesa serviciile de orientare în orice moment al vieţii lor. Serviciile trebuie
să adopte acţiuni adecvate şi să garanteze conştientizarea şi vizibilitatea;
 Metodologia de furnizare – o combinaţie a metodelor de furnizare a serviciilor
de orientare determină accesibilitatea la serviciile şi resursele disponibile
de orientare, şi acoperă o gamă largă de profile şi nevoi individuale în lupta
cu ESL
 Măsuri şi profile – serviciile şi resursele de orientare sunt foarte valoroase
în motivarea indivizilor şi în menţinerea lor activă în sistemul de educaţie şi
de învăţare pe parcursul întregii vieţi. Măsurile de prevenire, intervenţie şi
compensare reprezintă acţiuni cheie în lupta împotriva ESL;
 Obiective şi nevoi – orientarea este considerată un scop general şi un
principiu al procesului educaţional de sprijinire a indivizilor să îşi gestioneze
mai bine alternativele şi să îşi asume responsabilitatea pentru propria
evoluţie şi dezvoltare personal. Este o acţiune demonstrată ca fiind benefică
în lupta împotriva ESL;
 Competenţe pentru practicieni – abilităţile, formarea şi dispoziţiile
profesioniştilor care oferă orientare reprezintă factori cheie ai unor servicii
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eficiente de orientare. O atenţie specială trebuie acordată celor care
abordează problema ESL;
 Cadru comun şi standarde de calitate – set de principii comune, ghid,
criterii şi instrumente de dezvoltare şi asigurarea calităţii şi furnizarea
serviciilor de orientare. Specificaţii în abordarea problemei ESL;
 Evaluarea performanţei şi eficacităţii – Planificarea, managementul,
evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemelor şi serviciilor de orientare.
Date şi evaluări ale politicilor şi serviciilor de orientare destinate adresate
luptei împotriva ESL.
Fişa de autoevaluare GCities reprezintă un chestionar adresat administraţiilor
publice, centrelor din sistemul educaţional şi altor organizaţii ce oferă servicii
de orientare. Aceasta reprezintă un instrument de stabilire a indicatorilor
strategici organizaţionali care să permită compararea performanţei instituţionale
cu a altor organizaţii şi analiza tipurilor de activităţile desfăşurate prin raportarea
la o colecţie de bune practici. Aceasta va permite organizaţiilor să identifice
tipurile dezirabile de activităţi şi de grupuri ţintă pe care nu le oferă în prezent
şi să sugereze acele tipuri de servicii şi activităţi lipsă care ar putea răspunde
nevoilor existente. Fişa reprezintă un instrument de planificare şi evaluare
strategic pentru organizaţii.
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