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CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE,
BUNE PRACTICI
FACILITAREA ÎNVĂŢĂRII, COMUNICĂRII ŞI COLABORĂRII
COPIILOR ÎN RISC DE ABANDON: INTERVENŢII ÎN ARIA
EDUCAŢIEI TEHNOLOGICE
CS. Asoc. Rodica Constantin
CS. Lucian Voinea*
Rezumat
Intervenţia pe care o prezentăm în cadrul acestui articol a fost promovată
de proiectul Zone Prioritare de Educaţie (ZEP) 2012/2013, coordonat de
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în cadrul Campaniei UNICEF Hai la şcoală!.
Articolul descrie un exemplu de strategie didactică prin care sunt sprijiniţi
acei elevi care, pe un fond de defavorizare socio-economică, întâmpină
dificultăţi în procesul de învăţare şi, mai mult decât atât, sunt în risc major
de abandon şcolar. Elementele esenţiale ale acestei intervenţii se bazează
pe procesul de adaptare didactică a proceselor de învăţare la nevoile,
competenţele şi aşteptările acestor elevi. De asemenea, este evidenţiată
focalizarea pe experienţele de învăţare oferite de către cadrele didactice
prin valorificarea competenţelor elevilor dobândite în familie şi alte contexte
informale. Articolul oferă informaţii şi despre modul în care au fost utilizate
învăţarea prin descoperire şi prin abordarea de tip experiment, ambele bazate
pe: activitate practică, reflectare, colaborare, comunicarea rezultatelor.
Cuvinte cheie: învăţarea prin cooperare, învăţarea pe bază de proiect,
educaţie tehnologică.
Abstract
The present intervention was promoted through the project Educational
Priority Areas 2012/2013, coordinated by the Institute of Educational Sciences
within the UNICEF campaign Come to school!. The article describes an
example of didactical strategy that aims to support those students who, due
to a background of socio-economical deprivation, face difficulties in the
learning process and, even more, are in major risk of drop-out. The intervention
is based mainly on the adaptation of the learning process to students‘ needs,
competences and expectations. It is outlined the focus placed on the students‘
competences and skills gained in family and other informal contexts within
* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
rodicaprof@gmail.com
lucian_voinea@ise.ro

8

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

the learning process. The article offers also information about the use of
learning by doing and of the experiment-type learning, both based on the
following main aspects: practical activity, reflection, cooperation,
communication of the results obtained.
Keywords: cooperative learning, project-based learning, technological
education.
Prezentul articol pleacă de la un model/exemplu de aplicare a curriculumului pentru elevii din clasa a VI-a, care sunt în situaţie de risc de abandon
şcolar şi care provin din zone dezavantajate socio-economic, dezvoltat în
cadrul componentei didactici a proiectului ZEP1, parte a Campaniei Naţionale
Unicef Hai la şcoală!2. Componenta didactici a urmărit transpunerea în
practică a următoarelor obiective:
 Conectarea conţinutului lecţiilor la experienţa copiilor, astfel încât să se
uşureze înţelegerea aspectelor studiate şi să se faciliteze finalitatea
practică a învăţării, prin soluţionarea unor exemple reale, din viaţa de zi
cu zi;
 Conectarea conţinutului lecţiilor la realitatea / contextul temporal prezent,
prin oferirea de exemple actuale, prin trimiterea la informaţii vehiculate
în jur, care să aibă semnificaţie şi să prezinte interes pentru elevi;
 Realizarea de proiecte împreună cu elevii, din care să rezulte produse
semnificative, care să le dea bucuria implicării şi a creării unor obiecte /
experienţe utile.
Dincolo de formarea unor competenţe specifice aferente Disciplinei Educaţie
tehnologică, Modulul Materiale şi tehnologii (textile, piele), iniţiativa noastră
îşi propune stimularea/dezvoltarea interesului pentru şcoală şi învăţare al
acestor elevi, în primul rând prin implicarea lor în activităţi practice şi utile/
aducătoare de venit. Accentul se pune pe co-interesarea elevilor şi
profesorilor în învăţare prin derularea unor proiecte şcolare - spre exemplu
„Geanta mea de şcoală“ – accentul fiind pus pe activitatea practică şi pe
învăţarea care decurge din aceasta. Aceste tipuri de proiecte şcolare vizează
competenţele de bază în ştiinţe şi tehnologii şi totodată asigură
transferabilitatea altor competenţe cheie prin abordarea transdisciplinară şi
interdisciplinară. Ţinând cont de aceste afirmaţii, am implicat în proiect toţi
profesorii şcolilor în care am desfăşurat aceste activităţi.
1

O prezentare detaliată a abordării ZEP este oferită de lucrarea coordonată de Jigău
Mihaela, Program pilot de intervenţie prin sistemul Zone Prioritare de Educaţie, ed. Alpha
MDN: Buzău, 2006.

2

Detalii despre Campania UNICEF Hai la şcoală pot fi găsite pe site-ul instituţiei: www.unicef.ro
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La fel ca şi în cadrul celorlalte activităţi de formare, am încercat să ghidăm
cadrele didactice în dezvoltarea unor activităţi de învăţare care să răspundă
mai bine nevoilor şi capacităţii copiilor în risc major de abandon. Obiectivele
principale pe care le-am avut în vedere pe parcursul activităţilor demonstrative
cu elevii au urmărit:
 stimularea colaborării între elevi şi profesori, activitatea oferind ca model
lucrul în echipe mixte elevi-profesori pentru realizarea produselor;
 realizarea unor produse utile/practice, fie spre a fi folosite, efectiv, în
şcoală şi/sau gospodăriile elevilor, fie pentru a fi vândute;
 dobândirea de competenţe specifice de igiena şi protecţia muncii, de
planificare a activităţii;
 racordarea informaţiilor transmise de cadrul didactic la mediul/contextul
local (zona în care este amplasată şcoala) prin: folosirea unor obiecte de
uz cotidian; realizarea de trimiteri la tradiţii şi obiceiuri locale etc.;
 dezvoltarea simţului estetic şi a spiritului critic;
 dezvoltarea capacităţii de a aprecia rigoarea şi ordinea în executarea
operaţiilor tehnologice;
 stimularea tenacităţii, perseverenţei, capacităţii de concentrare şi a atenţiei
distributive;
 facilitarea descoperirii vocaţiei profesionale, a acelor profesii compatibile
cu ceea ce elevii ştiu, învaţă să facă;
 formarea motivaţiei pentru studierea tehnologiei şi a ştiinţelor ca domenii
relevante pentru îmbunătăţirea vieţii sociale şi profesionale;
 facilitarea creşterii stimei de sine, a încrederii în propria persoană, prin
realizarea de produse utile şi/sau chiar vandabile şi prin parcurgerea
procesului de producţie şi marketing (calcul cost producţie, stabilire preţ
de vânzare, parcurgerea practică a operaţiilor tehnologice implicate de
crearea produsului);
 utilizarea de metode didactice interactive, centrate pe elev, care să
stimuleze: învăţarea prin descoperire; învăţarea prin cooperare;
reflectarea asupra învăţării; dezvoltarea iniţiativei personale; autonomia
în învăţare; prezentarea individuală/în echipă a rezultatelor muncii de
echipă etc.
Abordarea a fost una care a vizat şi latura afectivă, nu doar pe cea cognitivă.
Toate acţiunile derulate au avut în vedere dezvoltarea/promovarea respectului
participanţilor pentru propria persoană, pentru ceilalţi participanţi (colegi,
profesori, membri ai comunităţii) şi pentru activitatea derulată. Am considerat
că realizarea cu drag şi pasiune a unei activităţi practice, în cadrul unei
munci în echipă, este de natură să faciliteze nu doar cunoaşterea reciprocă
a participanţilor, ci şi promovarea aprecierii personale. Posibilitatea de a
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crea obiecte utile, necesare propriei persoane, combinată cu focalizarea pe
practic, concret, evitând teoretizarea, a dat roade; elevilor le-a făcut plăcere
să lucreze împreună, să facă schimb de sugestii şi idei, au fost încântaţi de
produsele lor. Totodată, faptul că profesorii prezenţi au avut doar rol de suport,
consiliere, a dat elevilor o mai mare libertate în a-şi exprima şi pune în
practică propriile idei şi în a alege acele produse pe care ei înşişi le-au
considerat a fi de interes. Fotografiile şi filmele realizate pe parcursul
activităţilor relevă interesul deosebit pe care elevii l-au manifestat pentru
activităţile practice, plăcerea şi bucuria cu care au prezentat celorlalţi
participanţi produsele realizate.
Prezentăm în continuare modul de desfăşurare a activităţilor, făcând referire
la următoarele aspecte: etapele derulării proiectului; lista competenţelor specifice
vizate; material didactic suport şi strategii didactice folosite.
Am plecat de la disciplina Educaţie tehnologică, clasa a VI-a, Modulul
Materiale şi tehnologii (lemn, textile, piele, ceramică) şi ne-am oprit asupra
unui exemplu de proiect care să includă o activitate practică, anume
realizarea genţii şcolare a elevului. Ne-am gândit că un astfel de obiect este
necesar vieţii de zi cu zi a elevului, dar că nu toţi elevii îşi permit să posede
unul. Crearea cu propriile mâini a genţii, personalizarea acesteia după propria
dorinţă şi posibilitatea refolosirii unor materiale disponibile în gospodărie,
justifică, credem noi, această alegere de activitate practică.
Am constituit echipe mixte3 (în număr de 5-6), formate din elevi, profesori şi,
în unele cazuri şi părinţi (numărul membrilor fiecărei echipe ajungând la 5-6
persoane), în aşa fel încât activităţile să se desfăşoare cooperativ şi să
favorizeze dialogul între participanţi. Participanţii stau unii lângă alţii, în jurul
aceleiaşi mese şi discută împreună, vorbesc despre ei, se prezintă unii altora,
îşi pun în piept ecusoane cu numele lor. Ecusoanele sunt confecţionate din
carton şi au diferite forme geometrice, culori, sigle caracteristice propuse
de membrii fiecărei grupe. La scurt timp după începerea activităţii, participanţii
depăşesc emoţiile şi neobişnuitul situaţiei, devenind parteneri activi şi
cooperanţi.
Ne-am dorit ca activitatea să fie cât mai puţin formalizată, astfel încât să
lăsăm cât mai mult spaţiu de manifestare iniţiativei personale, descoperirii
prin activităţi practice, reflectării asupra celor învăţate, cooperării şi
comunicării în echipă şi între echipe. Înaintea începerii activităţii practice,
3

Numărul şi componenţa grupelor depind de numărul participanţilor la activitate.
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participanţii au urmărit relatări ale activităţilor de acest tip derulate în alte
şcoli, astfel încât să beneficieze de introducere în tematica / contextul acţiunii
care urma a fi derulată.
Proiectul început în cadrul acestei activităţi urmează să continue fie în
„Săptămâna altfel“, fie pe parcursul următoarelor săptămâni ale anului şcolar,
în funcţie de planificarea făcută de profesorii, directorul şi elevii şcolii.
Activităţile derulate au fost centrate iniţial (în prima parte a timpului alocat
proiectului) pe latura practică, am lăsat frâu liber viziunii şi creativităţii elevilor.
Nu le-am oferit o direcţie de acţiune, un tipic tehnologic de respectat, ci am
preferat să îi lăsăm să aleagă ei înşişi cum să procedeze. Le-am atras doar
atenţia asupra manevrării cu atenţie a ustensilelor folosite, în aşa fel încât
să nu se producă accidente. În rest, ajutorul acordat a fost de tip consiliere,
sfătuire.
Profesorii participanţi au venit cu informaţii care să ajute, practic, la realizarea
produselor, de exemplu: calcularea suprafeţei de material necesar,
identificarea caracteristicilor materialelor. Conceperea produsului este făcută
în cooperare elevi-profesori, iar toată partea practică a fost realizată integral/
exclusiv de către elevi.
În partea a doua a proiectului fiecare echipă a întocmit Mapa proiectului.
Aceasta conţine informaţii precum: denumirea produsului, caracteristicile
produsului, materialele folosite, ustensilele utilizate, normele de protecţia
muncii respectate în timpul derulării activităţii practice, fişa tehnologică de
execuţie a produsului (scrierea operaţiilor tehnologice în ordinea executării
lor în vederea obţinerii genţii); datele calendaristice de desfăşurare a
proiectului; planul de activitate; numele elevilor şi profesorilor participanţi la
realizarea genţii.
În vederea „luării pulsului“ activităţii, fiecare membru al echipelor a fost rugat
să îşi exprime gândurile şi sentimentele printr-o „scrisorică“ adresată
formatorului; aceasta putea conţine orice informaţii referitoare la: cum s-au
simţit; cum li s-a părut activitatea; modul în care au fost trataţi de către
formator; aşteptări pe care le au pe viitor de la astfel de activităţi etc.
Partea a treia a proiectului se derulează doar cu profesorii şi elevii şcolii,
fără a mai fi necesară prezenţa formatorului. În aceasta fază, se realizează
următoarele activităţi: genţile urmează a fi definitivate, ele fiind încă doar
însăilate; mapa proiectului va fi completată în totalitate şi fiecare echipă
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decide câte genţi va confecţiona şi cum vor fi acestea valorificate. Totodată,
această etapă a proiectului poate fi propice derulării unui exerciţiu comun
între profesori, în cadrul căruia să se discute aspecte precum: competenţele
specifice diferitelor discipline şcolare, competenţe care au fost atinse sau
se pot atinge prin derularea acestui proiect, strategii didactice folosite,
modalităţi de evaluare, continuarea proiectului şi… despre cum s-au simţit
împreună.
Lista competenţelor specifice vizate prin activitatea de proiect: Geanta
mea şcolară
Clasa a VI-a. Modulul: Materiale şi tehnologii. Materiale textile.
CS 1.1 Identificarea materiilor prime şi materialelor în funcţie de proprietăţile
specifice ale acestora
CS 2.1 Selectarea materiilor prime şi materialelor textile, din piele pentru
obţinerea produselor
CS 2.2 Executarea unor operaţii tehnologice (de pregătire, de prelucrare,
de finisare) pentru realizarea unui produs pe baza fişei tehnologice,
respectând măsurile de securitate şi sănătate în muncă
CS 3.1 Valorificarea informaţiilor culese din surse diferite utilizând
terminologia şi simbolurile specifice domeniului
CS 4.1 Analizarea relaţiilor dintre tipuri de activităţi şi meserii specifice
acestora
CS 4.2 Identificarea unor posibilităţi de utilizare şi decorare a anumitor
produse
Pentru a facilita învăţarea, am folosit o serie de materiale suport şi strategii
didactice care să ajute elevii să înveţe de o manieră plăcută şi interactivă,
prin prezentări pe suport electronic de tip multi-media şi prin activităţi practice
şi reflectare asupra acestora. Prezentăm, succint, activităţile derulate în acest
sens:
 Plecăm de la exemple concrete (caracteristici ale materialelor folosite
pentru a stabili categorii de materiale) pentru a ajunge la crearea de
tipologii/clasificări (şi nu invers, de la clasificări la exemple) – în acest fel,
categoriile vor fi mai uşor de înţeles şi se va evita reproducerea
memorizată;
 Identificăm caracteristicile fizico-chimice, prin experienţe făcute de elevi
şi profesori (de ex., dăm foc unui capăt de material - mostră) şi, prin
reflectare asupra consecinţelor rezultate (miros, culoare, aspect etc.),
stabilim natura materialului: plastic sau natural;
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 Folosim raţional (economic) resursele pe care le avem la dispoziţie: croim
astfel încât să avem cât mai puţine pierderi de material, folosim materiale
obţinute din haine care ne-au rămas mici sau pe care nu le mai purtăm;
 Facem apel la tradiţii/obiceiuri/modele decorative existente la nivel local
pentru a-i stimula pe elevi să vină cu propuneri pentru personalizarea
genţilor;
 Folosim ca elemente de familiarizare/introducere în contextul activităţii
practice prezentări (imagini, impresii, filmări video) ale unor activităţi
similare derulate în alte şcoli;
 Folosim ca material didactic suport prezentări de pe CD-uri (folosind
calculator şi videoproiector) care conţin informaţii privitoare la: consilierea
şi orientarea profesională (ocupaţii din domeniul tehnologic, planificarea
carierei etc.), proiecte şcolare, portofoliile elevilor, modalităţi de lucru în
echipă etc.;
 Tratăm participanţii ca de la egal la egal, partenerial şi colaborativ, astfel
încât să îi atragem în activitate şi să rămână cu impresii plăcute despre
aceasta;
 Încurajăm participanţii, le acordăm feed-back constructiv, venim cu
sugestii de îmbunătăţire;
 Încurajăm schimbul de impresii, sugestii, idei între participanţi, între
membrii echipelor şi facilităm comunicarea rezultatelor proiectelor în plen.
Prezentarea activităţilor de învăţare derulate nu este completă fără să
explorăm şi strategiile de evaluare ocazionate de astfel de activităţi.
Dată fiind modalitatea de desfăşurare a activităţii, de tip proiect şcolar,
evaluarea poate viza atât parcursul elevului în timpul derulării activităţii
practice, cât şi cel din timpul realizării mapei sau portofoliului proiectului. Se
poate realiza, aşadar, o focalizare pe evaluarea de parcurs, în vederea unei
cât mai suportive sprijiniri, ghidări a elevului în cadrul procesului de învăţare.
Cadrul didactic, fiind pe tot parcursul proiectului şcolar în preajma elevului şi
având ocazia să urmărească îndeaproape evoluţia acestuia, poate veni din
timp cu sugestii de îmbunătăţire a performării elevului, îl poate ajuta pe
acesta să depăşească anumite dificultăţi întâmpinate etc. În acest fel, poate
fi valorificată o parte esenţială a relaţiei dintre elev şi cadru didactic, aceea
a orientării, consilierii, susţinerii elevului în direcţia dezvoltării personale şi
şcolare. Totodată, această apropiere dintre elev şi cadru didactic poate crea
premisele unei mai bune relaţionări şi a unei mai bune cunoaşteri reciproce
şi, de ce nu, a creşterii încrederii şi respectului faţă de celălalt.
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Cadrul didactic poate folosi un set variat de metode de evaluare, precum:
proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea în perechi, observarea
sistematică a activităţii şi comportamentului elevului. De asemenea, cadrul
didactic poate stabili un set de criterii de evaluare pe care elevii să le cunoască
de la începutul proiectului şi la alegerea cărora chiar să contribuie.
Credem că o astfel de evaluare, centrată pe deschidere, transparenţă faţă
de elev şi pe observarea sistematică a evoluţiei sale este de natură a stimula
atât latura cognitivă, cât şi cea afectivă a procesului de învăţare, concomitent
cu facilitarea deprinderii de cunoştinţe teoretice, abilităţi practice şi atitudini
pozitive. Faptul că toţi elevii participanţi au contribuit cu propriile mâini şi idei
la realizarea genţilor şcolare este un factor stimulant al încrederii în sine, în
propria capacitate creativă; această realizare este de natură a facilita sau
chiar spori interesul elevilor faţă de ceea ce învăţarea şi evaluarea le pot
aduce ca utilitate în dezvoltarea personală.
O activitate precum „parada genţilor“ – prezentarea, de către elevii înşişi, a
genţilor realizate, astfel încât acestea să poată fi văzute de către colegi – ar
fi în măsură să favorizeze prezentarea şi evidenţierea punctelor forte ale
produselor create, în forma lor finală, în vederea observării, evaluării şi oferirii
de feed-back reciproc. Astfel, într-un mod antrenant, plăcut, constructiv,
evaluarea se poate desfăşura prin reducerea la minim a stres-ului asociat
în mod normal situaţiei clasice de evaluare.
După cum a rezultat din mimica, aprecierile verbale şi scrisorile adresate
formatoarei, participanţii, în mod deosebit elevii, au considerat activitatea a
fi foarte interesantă, utilă, plăcută şi generatoare de informaţii şi cunoştinţe
noi. Menţionăm, în continuare, o serie de avantaje/beneficii pe care
considerăm că abordarea noastră le-a adus la nivel de şcoală, în termeni
de îmbunătăţire şi dezvoltare a mediului şi culturii şcolare şi a competenţelor
elevilor şi cadrelor didactice:
 Se creează un colectiv al şcolii unit. Elevii şi profesorii învaţă să se
apropie unii de alţii, să se sprijine, să se ajute, să se cunoască mai bine,
să-şi repartizeze sarcinile corespunzătoare fiecăruia, să lucreze într-o
atmosferă mai destinsă, să se accepte unii pe alţii cu bune şi rele;
 Spaţiul şcolar este personalizat cu produse ale activităţii elevilor, cadrelor
didactice, părinţilor etc., devenind astfel mai prietenos, mai puţin formal,
străin;
 Atât şcoala, cât şi gospodăriile din care provin elevii, pot fi înzestrate cu
diferite produse utile: decorative, de curăţenie, utilitare (genţi, sacoşe,
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portofele), mic mobilier (cuier, suport) realizate cu o cheltuială minimă şi
cu bucuria lucrului făcut de ei înşişi;
Şcoala se apropie mai mult de comunitatea locală, atât în direcţia
cunoaşterii ei şi a necesarului său (de bunuri, cunoştinţe, competenţe),
cât şi în cea a folosirii specificului local pentru decorarea, personalizarea
produselor create de actorii săi;
Se poate dezvolta iniţiativa personală şi spiritul antreprenorial, prin crearea
unor produse folositoare şi vandabile, prin realizarea unor calcule de tip
cost producţie – preţ de vânzare şi prin desfăşurarea unor evenimente
de prezentare şi comercializare a produselor realizate;
Se facilitează exprimarea interesului personal al elevilor, prin alegerea
de către ei înşişi a produselor care urmează a fi realizate;
Se îmbină, de o manieră constructivă şi accesibilă elevilor, teoria şi
practica, învăţarea având loc prin descoperire, experimentare, prin
reflecţie şi dezbatere, cunoştinţele teoretice fiind în mare parte dezvoltate
prin activitatea practică şi prin apel la informaţiile deprinse în diverse
contexte informale (în familie/comunitatea locală etc.);
Se realizează familiarizarea elevilor cu practici precum prezentarea şi
evaluarea rezultatelor şi etapelor propriei activităţi, acestea urmând a-i fi
de folos în situaţii precum interviul de angajare, realizarea portofoliului
personal etc.;
Elevii au ocazia de a afla informaţii despre diferite meserii, despre
competenţele, aptitudinile şi cunoştinţele necesare pentru a le practica
şi, totodată, de a descoperi, prin activităţile practice, ceea ce le place/nu
le place să facă;
Se pune accent pe raţionalitate şi raţionalizare în crearea produselor,
prin: reciclare/refolosire de material, adaptare la nevoi locale, analiză de
tip cost de producţie / preţ de vânzare;
Stimularea abordării inter-disciplinare şi, implicit, a colaborării dintre cadre
didactice care predau discipline diferite (de ex. matematică – chimie educaţie tehnologică – geografie – TIC – consiliere şi orientare), în
vederea realizării unui proces didactic integrativ, partenerial;
Realizarea, de către şcoală, a unei valori adăugate – produsele realizate
şi întrebuinţate/comercializate –, care poate avea rol de catalizator în
dezvoltarea pe viitor a unor astfel de iniţiative, cu rol important în
consolidarea imaginii unităţii şcolare şi a stimei de sine a actorilor săi;
Facilitarea/stimularea folosirii de metode şi strategii didactice centrate
pe elev, care să facă activitatea şcolară mai prietenoasă pentru acesta şi
să uşureze deprinderea de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi învăţarea.
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Ceea ce este deosebit de interesant şi îmbucurător este că, prin o astfel de
activitate practică, participanţii realizează că învăţarea poate fi şi un proces
în care toţi învaţă, fie ei elevi, fie profesori, în care punerea de întrebări la
care tu însuţi să încerci să răspunzi te ajută să înţelegi, în care, reflectând
asupra a ceea ce tocmai ai făcut, ajungi să vezi că poţi învăţa şi fără
memorare mecanică şi fără teoretizare şi fără…teamă, dar cu …plăcere,
bucurie.
După ce am văzut diferitele avantaje/beneficii pe care această abordare lea adus în şcolile participante, este momentul să ne gândim la o serie de
măsuri care ar putea fi întreprinse pe viitor pentru a facilita multiplicarea
unor astfel de bune practici în vederea facilitării unui mediu şcolar bazat pe
dialog, cooperare, învăţare participativă, inter-disciplinaritate:
 Facilitarea dezvoltării unei reţele de centre resursă, formată din şcolile
iniţiate deja în acest tip de acţiuni şi din cele nou-intrate în acest domeniu,
în vederea consolidării şi multiplicării unor astfel de modele de bună
practică;
 Facilitarea dialogului şi schimbului de feed-back, atât intra, cât şi interşcolar, prin prezentarea activităţilor şi produselor realizate, cât şi prin
discuţii/schimb de impresii şi sugestii pe marginea acestora;
 Dezvoltarea cooperării dintre cadrele didactice, atât în vederea
aprofundării cunoaşterii elevilor, cât şi a stimulării abordării interdisciplinare în vederea integrării şi relaţionării conţinutului învăţării
(participarea mai multor profesori de diferite discipline în cadrul unor
întâlniri informale / lecţii, în vederea evidenţierii contribuţiei pe care fiecare
disciplină o aduce la înţelegerea conţinutului de către elevi);
 Utilizarea portofoliului electronic pentru prezentarea proiectului derulat
şi a rezultatelor obţinute, facilitându-se astfel cunoaşterea acestora şi
obţinerea de feed-back cât mai variat şi în timp mai scurt;
 Identificarea unor discipline care ar putea face parte din CDŞ4 pentru
gimnaziu: educaţie economică, pentru sănătate, dezvoltarea abilităţilor
de viaţă, în vederea unei mai bune racordări a şcolii atât la nevoile elevilor,
cât şi la nevoile de dezvoltare şi informare locală.
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DEMERSUL DIDACTIC EXPLORATORIU ÎN MATEMATICA DE
GIMNAZIU: FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT
CS. drd. Iliana Dumitrescu*
Rezumat
Articolul prezintă câteva modalităţi de abordare a calculului algebric la clasa
a VIII-a, care facilitează înţelegerea formulelor de calcul prescurtat pornind
de la suporturi concrete. Aceste exemple sunt materializări ale unor căutări
care au vizat crearea unor punţi de legătură între algebră şi geometrie, menite
să faciliteze o mai bună înţelegere şi conştientizare a formulelor de calcul
prescurtat.
Cuvinte cheie: demersul didactic exploratoriu, calcul algebric, formule de
calcul prescurtat, reprezentare geometrică.
Abstract
The article presents some examples of good practice on algebraic calculation
approach for the 8-th grade. These examples are materializations of some
searches that have targeted the creation of bridges between algebra and
geometry, aimed to facilitate a better understanding and awareness of the
importance of short calculation formulas.
Keywords: exploratory didactical approach, algebraic calculation, formulas
of short calculation, geometrical representation.
Lucrarea de faţă prezintă o abordare inedită a unei teme care, în mod tradiţional,
aparţine algebrei elementare şi care, de obicei, este tratată sec, pornind de la formule
care apoi sunt exersate în diferite aplicaţii numerice (pentru calcul rapid) sau algebrice,
fără multe explicaţii suplimentare şi fără a realiza reprezentări vizuale. Datorită
tendinţei unor elevi de a aplica incorect aceste formule (ei fie omit o parte dintre
termeni, fie greşesc semnul unor termeni), considerăm că metodele particulare,
subsumate demersului didactic exploratoriu prezentat în cele ce urmează, pot da o
nouă semnificaţie formulelor respective.
1. Formula de calcul prescurtat (a+b)2=a2+2ab+b2
1.1. Abordarea prin reprezentare geometrică
Moştenire a matematicii grecilor, utilizarea reprezentărilor geometrice pentru
* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
iliana_dumitrescu@ise.ro
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justificarea formulelor de calcul prescurtat, în mod particular a binomului la
pătrat, constituie o modalitate eficientă de conducere a elevilor de clasa a
VIII-a către înţelegerea acestei formule. În acest caz, suportul geometric
care este utilizat, un pătrat cu latura a, va fi completat succesiv, aşa cum se
poate observa în figura de mai jos. Demersul didactic pune accent pe
exersarea repetată în situaţii particulare, apoi pe generalizarea unor relaţii
identificate de elevi. Activitatea poate fi organizată atât frontal, cât şi pe
grupe sau individual, situaţie în care este necesară folosirea unei fişe de
lucru cu sarcinile clar formulate. Indiferent de forma de organizare a activităţii,
etapele de explorare şi valorificare a contextului geometric vizează
parcurgerea următorilor paşi:
 împărţirea laturii unui pătrat în două segmente de dimensiuni diferite,
notate cu litere şi fonturi diferite, a şi b;
 delimitarea suprafeţei pătratului în suprafeţe corespunzătoare acestor
dimensiuni;

a

b

b

ab

b2

b

a

a2

ab

a

a

b

Fig. 1 Reprezentarea geometrică a pătratului de latură a+b

 formularea unui set de întrebări care, pe de o parte, acoperă zona teoretică
a geometriei, iar, pe de altă parte, oferă posibilitatea de exersare a „lecturii“
geometrice: Ce figuri geometrice compun suprafaţa pătratului? (Două
pătrate şi două dreptunghiuri.); Ce se poate spune despre cele două
pătrate? (Unul e de latură a, iar celălalt de latură b. Sunt diferite: unul e
mai mare, celălalt mai mic.); Dar despre cele două dreptunghiuri? (Au
câte o latură de lungime a, respectiv b); Care este lungimea laturii
pătratului iniţial? ((a+b)); Cum se calculează aria unui pătrat? (A = l 2 );
Cum se notează aria pătratului cu latura (a+b)? (Aria pătratului iniţial: A =
(a+b)2);
 calcularea ariilor suprafeţelor interioare ale pătratului şi notarea acestora
pe figură, folosind cele două fonturi alese;
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 calcularea ariei pătratului iniţial în funcţie de suprafeţele din care este
alcătuit ((a+b)2=a2+2ab+b2).
Folosirea a două culori diferite este necesară pentru a sublinia atât distincţia
dintre cei doi termeni, a şi b, cât şi prezenţa lor în cele trei combinaţii diferite:
a2, 2ab şi b2. Se evidenţiază astfel semnificaţia geometrică a pătratului de
binom: puterea a doua semnifică aria unui pătrat.
1.2. Abordarea prin analogie cu calculul numeric
Pregătirea înţelegerii acestei formule de calcul prescurtat poate fi realizată
şi prin efectuarea la tablă a unei serii de calcule, precum: (x+3)2, (a+5)2,
(a+b)2. Aşezarea pe tablă trebuie să evidenţieze obţinerea produselor parţiale
şi însumarea acestora:

(x+3)(x+3)
x 2 +3x
+3x+9
x 2 +6x+9

( a + 5)( a + 5)
a 2 + 5a
+ 5a+25
a 2 +10a +25

(a+b)(a+b)
a 2 +ab
+ab+b 2
2
a +2ab+b 2

Fig. 2 Pătratul unui binom obţinut din suma produselor parţiale

Efectuarea calculelor trebuie urmată de analiză, folosind întrebări care să
conducă la explicitarea termenilor obţinuţi: De unde provine termenul x2?
(Din înmulţirea lui x din prima paranteză cu x din paranteza a doua); Dar
termenul 9? (Răspuns analog); Cum s-a obţinut termenul 6x? (Înmulţind 3
cu x, apoi x cu 3 şi adunând rezultatele)
Se analizează în mod analog al doilea şi, eventual, al treilea exemplu, apoi
se poate lansa provocarea de a obţine rezultatul privind numai prima
paranteză. Se şterge al doilea factor (x+3) şi, prin conversaţie, se ajunge la
concluzia că x2 este pătratul primului termen, 6x se obţine înmulţind primul
termen cu al doilea şi cu 2, iar 9 este pătratul termenului al doilea. Acelaşi
lucru se verifică pe exemplul al doilea şi se enunţă regula în cuvinte.
Următorul pas se constituie în reprezentarea schematică a rezultatului,
utilizând în locul celor doi termeni elemente grafice distincte, de exemplu un
pătrat şi un cerc:

22

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

2
+

2
=

2

+2

+

Fig. 3 Schemă grafică pentru pătratul unui binom

Se obţine astfel formula (a+b) 2=a2+2ab+b2, unde literele a şi b nu mai
reprezintă, ca până acum, numere, ci expresii algebrice oarecare.
Se trece la exerciţii de tipul: (2x +3y)2, încadrând termenii în reprezentarea
grafică folosită anterior şi se efectuează calculele pentru obţinerea expresiei
din dreapta egalităţii:
2
2x

+

3y

2
=

2x

2
+2

2x

3y

+

3y

Datorită acestei scheme grafice, elevii văd clar ce au de făcut, schema
indicându-le structura formulei.
2. Formula de calcul prescurtat (a-b)2=a2-2ab+b2
2.1. Abordarea prin reprezentare geometrică
Se porneşte tot de la un pătrat, de latură a. Pe fiecare latură, se delimitează
un segment de lungime b, segmentul rămas fiind, în consecinţă, de lungime
a-b.

a
a-b

b

b

b

a-b

a-b
Fig. 4 Reprezentarea geometrică a pătratului de latură a-b
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Se identifică suprafeţele nou obţinute: două dreptunghiuri de lungime a-b şi
lăţime b, un pătrat de latură b şi un pătrat de latură a-b. Se reamintesc
formulele de calculare a ariei pentru pătrat şi dreptunghi şi se aplică pentru
pătratele şi dreptunghiurile din figură. Se ajunge la concluzia că suprafaţa
pătratului de latură a-b se obţine după eliminarea/îndepărtarea suprafeţelor
pătratului de latură b şi a celor două dreptunghiuri de laturi a-b şi b. Se
calculează corespunzător ariile suprafeţelor eliminate. Astfel, aria
dreptunghiului de laturi a-b şi b este (a-b)b = ab-b2, iar aria pătratului de
latură b este b2. Se constată că aria pătratului de latură a-b este (a-b)2 = a22(ab-b2) - b2 =a2 -2ab+2b2-b2, de unde rezultă (a-b)2 =a2-2ab+b2.
2.2. Abordarea prin analogie cu calculul numeric
Se recomandă elevilor să realizeze următoarea transformare: a–b=a+(-b).
Odată conştientizată această egalitate, elevii pot face apel la schema grafică
descrisă anterior sau la una din următoarele variante de lucru:
a)

•
a
b

a
a2
b2

b
ab
ab

b se înlocuieşte cu -b

•
a
-b

a
a2
b2

-b
-ab
-ab

Fig. 5 Înmulţirea în aşezare tabelară

Adunând termenii din căsuţele colorate, vor obţine:
(a+b)2=(a+b) (a+b)=a2+2ab+b2, pentru expresia din stânga;
(a-b)2=(a-b) (a-b)=a2-2ab+b2, pentru expresia din dreapta.
b)

a

a

-b

-b

Fig. 6 Corespondenţe între elementele a două mulţimi

Prin această notare schematică se desprinde sub formă intuitivă ceea ce
este esenţial: felul în care se combină termenii celor două binoame, fără a
se indica înmulţirea termenilor.
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Pentru fixarea formulei pătratului unui binom, în vederea exersării restrângerii
unui pătrat perfect, în continuare se poate proceda astfel:
 Se ridică la pătrat cinci - şase binoame, aşezându-se unele sub altele,
după modelul de la tablă.
(x + 5)2=x2+10x+25
(3x-y)2=9x2-6xy+y2
(2a+3b)2=4a2+12ab+9b2
 Apoi, se şterge tot ce este scris la stânga semnului „=“ şi se cere elevilor
să reconstituie expresiile care au fost şterse. Elevii trebuie să explice
cum au judecat.
 După primirea explicaţiilor corecte, se trece la exerciţii în care se dă
direct trinomul pentru a restrânge suma în produs. Se insistă pe exemple
care conţin termen negativ, pentru a se evidenţia şi reţine faptul că semnul
„-“ poate să apară doar la termenul care reprezintă suma produselor
dintre cei doi termeni diferiţi ai binomului. Dacă trinomul conţine semnul
„-“ la cei doi termeni care au pătrate perfecte, atunci se dă factor comun
„-1“ şi, după verificarea existenţei termenului 2ab, indiferent cu ce semn,
se aplică formula de restrângere a unui pătrat de binom.
 Dacă expresia conţine doi termeni pătrate perfecte, dintre care doar unul
are semnul minus în faţă, atunci se aplică formula diferenţei de pătrate.
3. Formula de calcul prescurtat (a+b+c)2 = a2+b2+c2+2ab+2bc+2ac
Justificarea pătratului de trinom poate fi realizată pornind de la reprezentarea
grafică a unui pătrat, asupra căruia se intervine, în etape succesive, cu
delimitări grafice, precizări terminologice, descrieri şi formule
corespunzătoare suprafeţelor obţinute.

a
b

c

a

b

c

Fig. 7 Reprezentarea geometrică a pătratului de latură a+b+c
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Se împarte latura unui pătrat în trei segmente de dimensiuni diferite, notate cu
fonturi diferite, a, b şi c. Se delimitează suprafaţa pătratului în suprafeţe
corespunzătoare acestor dimensiuni şi se formulează întrebări de fixare, care
să îi conducă pe elevi la o înţelegere concretă a detalierii pătratului unui trinom:
Ce figuri geometrice acoperă suprafaţa pătratului? (Trei pătrate şi şase
dreptunghiuri), Ce se poate spune despre cele trei pătrate? (Cele trei pătrate
sunt de mărimi diferite, având laturile de dimensiune a, b, respectiv c); Dar
despre cele şase dreptunghiuri? (Sunt egale două câte două: 2 de laturi a şi b;
2 de laturi b şi c şi 2 de laturi a şi c.); Care este lungimea laturii pătratului iniţial?
( (a+b+c)); Cum se calculează aria unui pătrat? (A=l2); Cum se notează aria
pătratului cu latura (a+b+c)? (A = (a+b+c)2);
Se calculează ariile suprafeţelor interioare ale pătratului şi se notează pe
figură (ariile pătratelor sunt a2, b2, respectiv c2, iar dreptunghiurile sunt două
de arie ab, două de arie bc şi două de arie ac) folosind cele trei fonturi
alese.
Folosirea unor fonturi diferite subliniază atât distincţia dintre cei trei termeni,
a, b, c, cât şi prezenţa lor în cele şase combinaţii diferite, evidenţiind
semnificaţia geometrică a pătratului de trinom: puterea a doua semnifică
aria unui pătrat. Se ajunge astfel la calcularea ariei pătratului iniţial în funcţie
de suprafeţele din care este alcătuit:
(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2bc+2ac.
4. Descompunerea în factori a diferenţei de pătrate a2–b2=(a+b)(a-b)
Interpretarea geometrică a descompunerii diferenţei de pătrate în produsul
sumei cu diferenţa aceloraşi termeni se poate realiza folosind un pătrat de
latură a:
a-b

a

b

b

b2

a
a-b

a-b

b

Fig. 8 Suprafeţele pătratelor de
latură a şi b

a-b

b

b

Fig. 9 Reprezentarea geometrică a
diferenţei de pătrate
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Pornind de la pătrat, se intervine succesiv cu completări şi explorarea
consecinţelor acestor intervenţii:
 Se împarte latura pătratului în două segmente de dimensiuni a–b şi b;
 Se delimitează suprafaţa pătratului în suprafeţe corespunzătoare acestor
dimensiuni şi se analizează: Ce figuri geometrice acoperă suprafaţa
pătratului? (Două pătrate şi două dreptunghiuri.); Ce se poate spune
despre cele două pătrate? (Unul e de latura a–b, iar celălalt de latură b.
Sunt diferite: unul e mai mare, celălalt mai mic); Dar despre cele două
dreptunghiuri? (Au aceeaşi lungime a–b şi aceeaşi lăţime b, deci sunt
egale); Care este lungimea laturii pătratului iniţial? (a); Cum se calculează
aria unui pătrat? (A=l2); Cum notăm aria pătratului cu latura (a-b)? (A=(a
-b)2); Care este aria pătratului iniţial? (A=a2);
 Se calculează ariile suprafeţelor interioare ale pătratului şi se notează pe
figură;
 Pentru a-i conduce pe elevi la o înţelegere concretă a detalierii diferenţei
de pătrate, se procedează la eliminarea pătratului corespunzător ariei
b2;
 Se deduce modalitatea de exprimare a ariei suprafeţei rămase, şi anume
diferenţa de pătrate: a2-b2;
 Se caută modalităţi de rearanjare a suprafaţei rămase, astfel încât să se
obţină un dreptunghi cu următoarele dimensiuni: lungimea = a–b+b+
b=a+b; lăţimea = a–b;
 Se calculează aria dreptunghiului astfel obţinut, în funcţie de dimensiunile
laturilor: A=Lxl=(a+b)(a–b). Folosind două fonturi diferite, se subliniază
atât distincţia dintre cei doi termeni, a şi b, cât şi prezenţa lor în cele
două combinaţii diferite: a+b, a–b. Se evidenţiează astfel semnificaţia
geometrică a diferenţei de pătrate: diferenţa ariilor a două pătrate de
laturi a şi b este egală cu aria dreptunghiului de laturi L=a+b şi l=a–b.
Concluzii
Câţi dintre noi, adulţii care au studiat aceste formule de calcul prescurtat în
calitate de elevi, le mai putem reproduce, peste ani? Formulele pot fi uitate,
dar suportul geometric şi raţionamentul utilizat pentru a ajunge la acea
formulă rămân bine întipărite dacă este îndeplinită o minimă condiţie: să fie
incluse în strategia didactică a profesorului de matematică.
Care sunt avantajele unei astfel de abordări? Demersul didactic exploratoriu
permite o mai bună înţelegere a formulelor de calcul prescurtat, prin faptul
că se sprijină, în mod esenţial, pe noţiuni elementare, pe reprezentări grafice
clare şi uşor de lecturat, pe tehnici descriptive constând în descrierea şi
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analizarea datelor identificate şi a relaţiilor dintre ele. Aceste abordări îşi
dovedesc rapid utilitatea în rezolvarea diverselor probleme. Demersul permite
conexiuni intradisciplinare între concepte matematice, conferindu-le, astfel,
alte semnificaţii. Câştigul elevilor, însă, este mult mai important, aceştia având
ocazia să abordeze conceptele matematice din perspective diferite,
manifestând flexibilitatea mentală necesară unui mic matematician.
O altă consecinţă importantă a unui astfel de demers este trăinicia învăţării.
Deoarece învăţarea se produce prin descoperire, concluziile obţinute prin
efort personal au mai mare remanenţă, având baza solidă a experienţei
nemijlocite cu diverse reprezentări, a unor argumente şi justificări plauzibile.
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OPŢIUNILE ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE ALE ELEVILOR –
CALEA SPRE SUCCESUL ÎN CARIERĂ
Dr. Alina Gîtlan
Dr. Mihaela Luminiţa Creangă*
Rezumat
Creşterea numărului de cazuri de abandon şcolar, de comportamente
deviante şi de probleme emoţionale în rândul elevilor sunt semnale care
arată că şcoala trebuie să îşi sporească eforturile în direcţia prevenirii şi
combaterii acestor fenomene problematice. În vederea atingerii acestui
obiectiv, Ministerul Educaţiei a propus un program de educaţie a elevilor în
vederea realizării unei mai bune integrări sociale şi profesionale.
Pe lângă paşii pe care elevul îi parcurge în cadrul procesului de dezvoltare
a carierei, un alt aspect foarte important îl reprezintă consilierea şcolară şi
profesională.
În vederea realizării unei vederi de ansamblu a situaţiei alegerilor şcolare şi
profesionale ale elevilor, vom prezenta un studiu care evidenţiază distribuţia
opţiunilor şcolare după trasee, profiluri şi specializări educaţionale la nivelul
judeţului Neamţ. Rezultatele studiului au fost folosite pentru stabilirea planului
anual de şcolarizare şi a reţelei şcolare pentru anul şcolar 2013-2014 de
către Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ.
Cuvinte cheie: consiliere şi orientare, opţiuni şcolare, planificarea carierei,
traseu educaţional.
Abstract
The increase in number of school failures, school drop-outs, deviant behaviors
and emotional disorders among students are signals which show that schools
must do more in this direction. To meet these needs, the Romanian Ministry
of Education proposed a program to educate students for a better social
and professional integration.
In addition to the many steps that the student must go through the career
development process, a very important aspect is the educational and
vocational guidance.
To get an overview of the educational and vocational choices of students we
will present a study that shows the distribution of educational options
* Profesor psiholog, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ, jud. Neamţ
gitlanalina@yahoo.com
Psiholog principal, Spitalul Judeţean de Urgenţă Neamţ, jud. Neamţ
mihaela_gogu_craiu@yahoo.com
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structured on paths, profiles and specializations in Neamt County. The results
of the study were used in preparing the annual school plan and establishing
school network for school year 2013-2014 by Neamt County School
Inspectorate.
Keywords: counselling and guidance, school options, career planning,
educational path.
Analiza sistemului educaţional din România relevă importanţa comutării
accentului de pe latura informativă a procesului educativ spre cea formativă.
Învăţământul de tip tradiţional se focalizează pe aspectele cognitive ale
elevului, urmărind preponderant pregătirea lui secvenţială pe discipline
şcolare. Se ignoră astfel armonizarea laturii cognitive a persoanei cu cea
afectivă, atitudinală şi comportamentală. Învăţământul românesc trebuie să
aibă ca scop nu doar absolvenţi bine informaţi, ci formarea de persoane cu
resurse adaptative la solicitările sociale şi psihologice ale vieţii, cu un sistem
axiologic bine conturat. Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii
multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor psihologice şi sociale ale elevului,
să asigure cadrul optim pentru dezvoltarea sa armonioasă, este vitală (Băban,
2001).
Pregătirea pentru o meserie începe de timpuriu, în primii ani de şcoală. În
cadrul activităţilor şcolare, copiii se remarcă dând posibilitatea consilierilor
şcolari să le identifice unele talente, aptitudini sau capacităţi. De exemplu,
dacă un copil desenează foarte frumos încă de la grădiniţă şi obţine premii,
sunt îndreptăţiţi să-l îndrume către o meserie unde ar putea valorifica talentul
său: arhitect, designer vestimentar, pictor, decorator interioare, etc. Alţi copii
ajung în clasele gimnaziale şi încă nu sunt hotărâţi spre ce domeniu de
activitate să se îndrepte.
Deoarece interesele profesionale încep să se contureze abia în perioada
pubertăţii (12-14 ani), este necesară o orientare riguroasă a acestora, în
vederea alegerii rutei profesionale. Componentă a Planului de învăţământ,
introdusă în Curriculum-ul Naţional din România începând cu anul 1998
pentru a oferi un program de educaţie elevilor din toate nivelurile de
învăţământ, aria curriculară consiliere şi orientare urmăreşte pregătirea
elevilor pentru o bună integrare socială şi profesională precum şi pentru
dezvoltarea personală a acestora în consens cu interesele, aspiraţiile şi
capacităţile proprii.
Obiectivele educaţionale ale ariei curriculare sunt: autocunoaşterea elevilor,
informarea cu privire la oportunităţile de dezvoltare a carierei personale,
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dobândirea tehnicilor de muncă intelectuală şi a celor de găsire a unui loc
de muncă, rezolvarea problemelor de comunicare între elevi, etc.
Orientarea şcolară are o componentă importantă pentru fiecare elev în parte,
indiferent de nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor, care poate fi cunoscut
prin examene şi probe profesionale. La acestea se adaugă diagnosticul
psihologic stabilit de specialist prin aplicarea unor baterii de teste psihologice:
teste de aptitudini, teste de interese profesionale, teste şi chestionare de
personalitate, teste de atenţie, teste de memorie. În urma evaluării, elevului
i se fac recomandări privind continuarea educaţiei, i se oferă informaţii despre
unităţile şcolare care corespund cerinţelor sale educaţionale/vocaţionale,
despre condiţiile de acces la aceste unităţi şi despre formalităţile care trebuie
îndeplinite în acest scop. Apoi se alcătuieşte un plan individualizat pentru
fiecare elev în parte.
Orientarea şcolară este o etapă premergătoare orientării profesionale şi este
important ca încă din această etapă să se ţină seama de criteriul integrării
ulterioare a actualului elev în viaţa activă. O informare despre principiile
care guvernează piaţa muncii, despre situaţia privind perspectivele reale de
angajare şi despre posibilităţile profesionale oferite de un anumit nivel de
educaţie reprezintă un demers util încă din perioada şcolarizarii. Prin
consilierea şcolară şi profesională acordată elevilor se urmăreşte creşterea
încrederii acestora în forţele proprii şi în capacitatea lor de a alege.
În altă ordine de idei, planificarea carierei este procesul de identificare a
paşilor care trebuie parcurşi pentru dezvoltarea carierei şi presupune
stabilirea obiectivelor, acţiunilor care vor fi realizate, resurselor necesare
(umane, financiare), termenelor, responsabilităţilor, rezultatelor concrete
aşteptate precum şi eliminarea obstacolelor. În cadrul unui program de
consiliere a carierei, planificarea se desfăşoară după etapele de
autocunoaştere şi explorare ocupaţională, educaţională. În planificarea
carierei sunt incluse aspecte care ţin strict de locul de muncă, dar şi de
activităţile din timpul liber, viaţa personală, etc. În vederea realizării unei
planificări a carierei este necesară o privire în perspectivă, care să puncteze
aspecte precum: scopul în viaţă, imaginea de sine, tipul de muncă dorit,
relaţiile cu ceilalţi, tipul de locuinţă dorit, realizările globale de pe parcursul
vieţii.
Dezvoltarea carierei este un proces de învăţare şi adaptare la diferite roluri
exercitate de către o persoană pe parcursul vieţii, include diferite stadii,
aflate în succesiune cronologică şi presupune medierea între factorii de
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personalitate şi cerinţele sociale, în beneficiul individului. Acest proces
cuprinde totalitatea factorilor psihologici, sociologici, educaţionali, fizici,
economici, care, combinaţi, influenţează natura şi importanţa muncii pe
parcursul întregii vieţi a unei persoane.
Consilierea carierei este un serviciu social care iniţiază o abordare globală
a individului, sub toate aspectele semnificative ale vieţii şi rolurilor asumate
în şcoală, profesie, viaţă socială sau comunitară, familie, timp liber (Jigău,
2003).
Alegerea carierei la vârsta preadolescenţei nu este o sarcină uşoară pentru
elevi. Părinţii sunt primii care îşi pot îndruma copiii astfel încât paşii în
formarea carierei să nu pară a fi o corvoadă.
Consilierii şcolari îndrumă părinţii să urmărescă şi să întărească copiilor lor:
 independenţa şi flexibilitatea în domenii de competenţă, deoarece
cerinţele locurilor de muncă evoluează în permanenţă. Cum se poate
realiza acest lucru? Părinţii pot invita copilul la propriul loc de muncă
pentru a se familiariza cu mediul de muncă şi atribuţiile fiecărei ocupaţii
pe care o poate observa; încurajarea lui de a participa la diverse activităţi
de voluntariat în domenii diferite, fie prin intermediul şcolii sau din proprie
iniţiativă; realizarea de colecţii de informaţii sau imagini despre diverse
locuri de muncă şi profesii; încurajat să realizeze diverse activităţi
extraşcolare în cadrul Palatului Copiilor sau în alte instituţii specializate
şi recunoscute; discuţii libere pentru sondarea opţiunilor copilului ţinând
cont de disciplinele sau activităţile preferate; consultarea unui dicţionar
specific ocupaţiilor din România, ce poate fi găsit pe site-ul www.go.ise.ro,
site specific orientării în carieră; îndrumarea către un specialist din reţeaua
CJRAE/CJAP/CIAP care dispune de cabinete de consiliere şi orientare
în carieră situate în cadrul şcolilor;
 motivaţia este un factor important al performanţei în activitate. În alegerea
carierei nu e de ajuns să existe abilităţile pentru o anumită meserie, ci
este necesar ca gradul de motivare şi implicare în sarcină să fie ridicat,
deoarece acesta modifică performanţele obţinute de indivizi. Spre
exemplu, se pot obţine performanţe diferite atunci când doi tineri au
aceleaşi abilităţi dar gradul de motivare şi implicare este diferit. Dacă
părintele îşi doreşte o anumită carieră pentru copilul său şi acesta prezintă
abilităţile necesare meseriei, dar gradul de motivare şi implicare este
unul scăzut, este de preferat să nu se insiste pe alegerea carierei
respective, deoarece există riscul ca performanţa sa în acea carieră să
fie una scăzută. Efectele unei astfel de alegeri pot produce o scădere a
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stimei de sine şi a încrederii în propriile forţe, afectând astfel atât
rezultatele obţinute în timpul formării profesionale, dar şi în timpul exersării
profesiei sau chiar asupra vieţii sale sociale.
Luarea deciziei în carieră trebuie să aparţină în totalitate tânărului, ghidat de
familie şi/ sau persoane specializate (consilierii din şcoli).
Este primordial ca în alegerea profilului şi a specializării la liceu sau S.A.M.
(Şcoala de Arte şi Meserii) să se ţină cont în aceeaşi măsură de: disciplinele
preferate ale copilului, abilităţile şi aptitudinile/înclinaţiile speciale spre un
anumit domeniu de interes, materiile specifice studiate în vederea specializării
într-o anumită profesie/ meserie. O alegere corectă din acest punct de vedere
are menirea de a uşura traseul educaţional pentru realizarea studiilor
superioare sau calificărilor ulterioare. Spre exemplu, dacă un copil îşi doreşte
o carieră în domeniul informaticii, e de preferat ca el să îşi aleagă pentru
liceu un profil real cu specializare în matematică-informatică ţinând cont şi
de aptitudinile pe care le are în acest domeniu de activitate.
Profilul ales presupune studiul aprofundat al unor discipline de specialitate
grupate pe arii curriculare, dezvoltarea anumitor competenţe şi, în final,
determină calificarea obţinută. Acelaşi profil poate fi găsit la mai multe licee
sau grupuri şcolare. În alegerea şcolii este recomandat să se aibă în vedere
ca media de concurs să fie relativ apropiată de media ultimului elev admis
în anul şcolar trecut, iar oferta educaţională a acelei instituţii de învăţământ
să răspundă nevoilor şi preferinţelor tânărului. Profilul şcolii nu determină în
mod obligatoriu un traseu profesional şi nu limitează în niciun fel accesul la
formele de învăţământ postliceal sau universitar; se poate constitui, însă,
într-un avantaj, în cazul elevilor care continuă studiile în învăţământul superior
la acelaşi profil. Avantajul este dat de studierea aprofundată a acelor discipline
/ domenii solicitate de parcursul şcolar următor, iar apoi de viitoarea meserie.
Accesul la o specializare poate fi asigurat pe două rute şcolare: liceu şi
S.A.M. (Şcoala de Arte şi Meserii). Liceul, cu durata de patru ani pentru
învăţământul de zi şi cinci ani pentru învăţământul seral, se prezintă pe trei
filiere: teoretică, tehnologică şi vocaţională. Planurile cadru (care conţin
disciplinele de studiu şi numărul de ore alocate fiecărei discipline), diferenţiate
pe filiere, profiluri şi specializări, permit diversificarea parcursului şcolar,
răspunzând astfel intereselor şi aptitudinilor diferite ale elevilor la vârsta
adolescenţei. Înscrierea la liceu este condiţionată de promovarea testelor
naţionale. Cea de-a doua rută educaţională este şcoala de arte şi meserii
(S.A.M.). La şcolile de arte şi meserii se pot înscrie absolvenţii învăţământului
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gimnazial, indiferent dacă au promovat sau nu testele naţionale. Opţiunea
pentru S.A.M. nu exclude posibilitatea continuării studiilor liceale.
Posibilităţi de continuare a studiilor la liceu
 Filiera teoretică
Această filieră presupune studierea aprofundată a unor discipline teoretice,
fără obţinerea unei calificări. Calificarea profesională poate fi obţinută numai
după parcurgerea formelor de învăţământ postliceal sau universitar. Elevii
care au optat pentru filiera teoretică pot alege profilul uman sau real. Profilul
uman oferă două specializări: filologie şi ştiinţe sociale. Profilul real oferă
elevilor posibilitatea de a se specializa în ştiinţe ale naturii, dar şi în
matematică-informatică.
 Filiera Tehnologică
Această filieră asigură atât o pregătire teoretică generală cât şi una de
specialitate, prin studiul unor discipline specifice fiecărui profil şi prin instruire
practică. Finalizarea studiilor conduce la obţinerea unei calificări, cu
posibilitatea practicării unei meserii (ex: tehnician ecolog şi de protecţia
mediului, tehnician în prelucrarea lemnului etc). Filiera tehnologică cuprinde
trei profiluri: servicii, resurse naturale şi protecţia mediului şi profilul
tehnic. Profilul servicii oferă elevilor posibilitatea de a se specializa în
activităţi economice, turism şi administraţie. Profilul resurse naturale şi
protecţia mediului oferă specializare în analiza produselor alimentare,
designer mobilă şi amenajări interioare, protecţia calităţii mediului şi în
domeniul veterinar. Profilul tehnic specializează elevii în domeniul proiectării
CAD, designului vestimentar, în domeniul electric sau în tehnica de calcul.
 Filiera vocaţională
Filiera vocaţională este potrivită pentru elevii care au înclinaţii către un anumit
domeniu de activitate.Vocaţia se manifestă ca o tendinţă dominantă sau ca
o nevoie profundă a persoanei de a efectua un anumit tip de activitate;
reprezintă „chemarea“ spre îndeplinirea unei activităţi socio-profesionale
implicând o interacţiune optimă între aptitudinile („ce ştiu să fac?“) şi atitudinile
faţă de un domeniu („cum mă raportez la …“). În funcţie de domeniile în
care activează persoanele, vocaţia lor poate fi pentru: ştiinţă, tehnică, artă,
educaţie, conducere socială etc. În ultimii ani, filierei vocaţionale i s-au
adăugat şi profilul teologic şi cel militar.
Filiera vocaţională are patru profiluri: arte vizuale şi arte plastice, profilul
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muzică, coreografie şi arta actorului, profilul pedagogie şi profilul sportiv.
Profilul arte vizuale şi arte plastice oferă specializare în arte plastice şi
decorative şi în domeniul arhitecturii, artelor ambientale şi design. Profilul
pedagogie oferă calificarea de instructor pentru activităţi extraşcolare.
În vederea creionării unei imagini de ansamblu a procesului de orientare
şcolară şi profesională la nivelul judeţului Neamţ, am realizat un studiu privind
opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor claselor a VIII-a. Studiul a fost
realizat cu ajutorul directorului Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Neamţ şi al colegilor din Centrul Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică, suport realizat prin aplicarea şi centralizarea chestionarelor
opţiunilor şcolare, semestrul I, anul şcolar 2012-2013, dar şi prin interpretarea
statistică a datelor obţinute.
Obiectivele studiului au fost următoarele:
 identificarea opţiunilor şcolare ale elevilor claselor a VIII-a;
 prezentarea distribuţiei opţiunilor şcolare ale elevilor pe filiere, profiluri şi
specializări;
 realizarea unei ierarhii a liceelor din judetul Neamţ, din perspectiva elevilor,
după criteriul situării în topul preferinţelor acestora.
Ca instrument utilizat în realizarea studiului am elaborat un chestionar de
identificare a opţiunilor şcolare şi profesionale aplicat elevilor de clasa a
VIII-a din judeţul Neamţ. Fiecare elev a completat itemii chestionarului,
situaţia centralizându-se la nivel de unitate şcolară, fiind transmisă ulterior,
on-line, Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Neamţ.
Eşantionul a fost constituit din 5002 elevi din clasele aVIII-a, dintre care
4657 şi-au exprimat opţiunea pentru continuarea studiilor, iar 345 au fost
indecişi în exprimarea opţiunilor. La studiu au participat 3267 de elevi din
mediul rural (65,3 %) şi 1735 de elevi din mediul urban (34,7 %). Au participat
la realizarea studiului 117 unităţi şcolare, 84 din mediul rural (72%) şi 33 din
mediul urban (28%).
Din totalul elevilor chestionaţi, 1808 (38,8%) doresc să urmeze după
finalizarea clasei a VIII-a filiera teoretică, 2403 (51,6%) filiera tehnologică şi
446 (9,6%) filiera vocaţională (fig. 1).
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Fig. 1. Distribuţia elevilor după filierele liceale pe care vor să le urmeze

Filiera teoretică presupune o aprofundare a disciplinelor teoretice, proporţia
celor două profiluri fiind de 60,6% pentru profilul real şi 39,4% pentru profilul
uman. Pentru profilul real au optat 1096 de elevi, din care 456 de elevi doresc
să se specializeze în domeniul ştiinţelor naturii (41,6%), iar 640 de elevi vor
urma specializarea matematică-informatică (58,4%). 712 dintre elevi au optat
pentru profilul uman: 357 de elevi vor să urmeze specializarea ştiinţe sociale
(50,1%), 296 de elevi au optat pentru specializarea filologie (41,6%) şi doar 59
de elevi doresc specializarea filologie bilingv (8,3%) (fig. 2).
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Fig. 2.
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Filiera tehnologică asigură atât o pregătire teoretică generală cât şi una de
specialitate, prin studiul unor discipline specifice fiecărui profil şi prin instruire
practică. Pentru filiera tehnologică au optat 51,5% dintre elevii care şi-au
exprimat dorinţa de a continua studiile, astfel că profilul tehnic are o pondere
de 48,9% în opţiunile elevilor, profilul resurse naturale şi protecţia
mediului 20,3% din opţiuni şi pentru profilul servicii au optat 28,5% dintre
elevi.
Pentru profilul tehnic au optat 1204 de elevi, cele mai căutate specializări
fiind mecanică (43%), electric (17,6%) şi industrie textilă (14%), urmate fiind
de specializările electronică (8,9%), fabricarea produselor din lemn (7,1),
construcţii (5,8%), electromecanică (1,2%) şi tehnica de calcul (1,1%). Cele
mai puţin căutate sunt specializările tehnică în industria sanitară şi gaze
(0,16%), materiale în construcţii (0,41%) şi chimie industrială (0,5%) (fig. 3).
Pentru profilul resurse naturale şi protecţia mediului au optat un număr
de 500 de elevi, printre cele mai căutate specializări fiind protecţia mediului
(45%), industrie alimentară (25%) şi agricultura (20,8%). Cea mai puţin
căutată specializare pentru acest profil este silvicultura (9,2%) (fig 3).
Profilul servicii a fost ales de un număr de 699 elevi. Specializările preferate
pentru acest profil sunt turism şi alimentaţie (51,6%) şi economic (30,1%).
Ponderea cea mai mică o au specializările estetică şi îngrijirea corpului
omenesc (9,7%) şi comerţ (8,6%) (fig. 3).
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Filiera vocaţională este potrivită pentru elevii care au înclinaţii către un
anumit domeniu de activitate. Prin urmare, profilurile cu cele mai multe opţiuni
sunt: sportiv (33,6%), teologic (27,6%), pedagogic (11,4%), muzică
(10,3%) şi arte vizuale (10,1%). Profilele vocaţionale care au un număr
scăzut de opţiuni sunt teatru (5,8%) şi militar (1,2%) (fig. 4). Procentajul
scăzut pentru aceste profiluri se datorează faptului că la nivelul judeţului
Neamţ nu există, la nivel liceal, specializarea artă teatrală sau militar. Elevii
care au optat pentru aceste profiluri sunt nevoiţi să se înscrie la liceele din
alte judeţe acolo unde există astfel de specializări.

Specializări filiera vocaţională
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Fig. 4.

În topul liceelor preferate de elevii din judeţul Neamţ ţinând cont de filiera
teoretică se situează Colegiul Naţional „Roman Vodă“ Roman - 20,7%
opţiuni, urmat de Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş“ Piatra Neamţ - 18,7%
opţiuni şi Colegiul Naţional „Petru Rareş“ - 10% opţiuni şcolare exprimate.
Cele mai căutate licee care au filiera tehnologică sunt Colegiul Tehnic „Ion
Creangă“ Tîrgu Neamţ - 15% opţiuni, urmat de Colegiul Tehnic „Miron Costin“
Roman -14% opţiuni şcolare şi Grup Şcolar Economic Administrativ Piatra
Neamţ - 13% opţiuni exprimate de elevi.
În topul preferinţelor liceelor vocaţionale se situează Liceul cu Program
Sportiv Piatra Neamţ - 31,6% opţiuni, urmat de Liceul de Artă „Victor Brauner“
Piatra Neamţ - 20,4% opţiuni şi Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf.
Gheorghe“ - 15% opţiuni şcolare exprimate.
În anul şcolar 2012-2013, la nivelul judeţului Neamţ, filiera tehnologică este
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cea mai căutată printre elevii care vor finaliza ciclul gimnazial de învăţământ.
Elevii doresc să-şi formeze o carieră de specialitate, prin studiul unor
discipline specifice fiecărui profil şi prin instruire practică. Elevii vor obţine o
calificare, cu posibilitatea practicării unei meserii, imediat după finalizarea
ciclului liceal sau profesional.
Filiera teoretică are o proporţie mai mică în ierarhia opţiunilor şcolare şi
profesionale ale elevilor şi presupune că, după finalizarea ciclului liceal, elevii
vor continua studiile urmând o formă a sistemului universitar de învăţământ
în vederea profesionalizării şi dezvoltării carierei ulterioare.
Elevii care vor să urmeze filiera vocaţională au interese cristalizate, aptitudini
în formare pentru un anumit domeniu şi doresc să-şi dezvolte cariera, această
situaţie implicând interacţiune optimă între aptitudine şi atitudine faţă de
domeniul dorit. Având în vedere acest context, este de înţeles distribuţia
opţiunilor elevilor între filiera vocaţională şi celelalte filiere.
Rezultatele studiului au fost valorificate în elaborarea planului de şcolarizare
şi stabilire a reţelei şcolare pentru anul şcolar 2013-2014, realizat de către
managerii educaţionali ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ.
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VALORIFICAREA ORGANIZAŢIONALĂ A FORMĂRII ŞI
CONSILIERII ÎN MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
CS. Ovidiu Măntăluţă*
CS. Paul Blendea

Rezumat
Articolul discută despre disponibilitatea formării în management şcolar a
directorilor de şcoli şi/sau a celor care candidează pentru această poziţie.
Principala problemă identificată o constituie impactul moderat (chiar mic) al
cursurilor de formare de acest tip asupra atitudinilor şi comportamentului
cursanţilor. Vom arăta cum anume este posibil să îmbunătăţim cursurile de
formare pe management şcolar, adăugând, totodată, aspecte legate de
consultanţă şi consiliere.
Cuvinte cheie: management educaţional, formare, consultanţă, consiliere.
Abstract
This paper is focusing on the availability for specific training in management
of the headteachers or other candidates to this position. The main problem
is the relatively low impact of the training courses on subjects’ attitudes and
behavior. We will show how is posssible to improve the regular training
courses in management, adding topics related to consultancy and counselling.
Keywords: education management, training, consultancy, counselling.
Introducere
A fi director de şcoală este o profesie în sine, şi nu o ocupaţie – chiar dacă,
legal, standardele emise şi aflate în vigoare se referă la ocupaţia de director.
Indiferent de tipul şi de nivelul şcolii, profesia şi profesionalizarea ca director
răspund unor cerinţe şi se supun unor principii. Profesionalizarea unor
ocupaţii răspunde presiunii răspunsului specializat, mai ales în situaţii
speciale (crize, perturbarea agendei de lucru, negociere etc.), iar gama
investiţională a individului (cursuri de formare, master, alte cerinţe legale)
cere un alt statut social pentru meseria de director, altul decât ocupaţia
temporară a unor profesori, indiferent de calităţile personale.
Ceea ce dorim să realizăm prin abordarea noastră este să le fim de folos
directorilor în funcţie, inspectorilor şcolari şi tuturor celor interesaţi de buna
* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
ovidiu@ise.ro; pblendea@ise.ro
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funcţionare a şcolii şi să creştem numărul celor preocupaţi de propria
profesionalizare - nu ca autodidacţi, ci ca posesori conştienţi ai unor
competenţe pe care le pot dezvolta - unii mai mult, alţii, mai puţin - ideea
este de a adăuga valoare.
Ipotezele cu care a pornit cercetarea se referă la factorii care influenţează
disponibilitatea subiecţilor de a participa la formare şi de a dobândi
competenţe care să le fie utile la conducerea/influenţarea activităţii
organizaţiilor din care provin şi, în planul cel mai apropiat de acţiune,
disponibilitatea de a reflecta critic şi de a dori să determine schimbarea
organizaţională. Am grupat aceşti factori în trei categorii: factori individuali,
factori organizaţionali şi factori strategici. Cei individuali se referă la
disponibilitatea spre comunicare intra- şi extra-organizaţională, precum şi la
autopercepţia propriei eficacităţi în ghidarea/influenţarea fenomenelor
organizaţionale şi a interacţiunii cu actorii educaţionali. Factorii organizaţionali
se referă la specificul problemelor organizaţionale şi la anumite elemente
ale culturii organizaţionale: tratamentul abaterilor de la normativitate,
facilitarea sau blocarea comunicării profesionale, apariţia şi persistenţa unor
probleme nerezolvate şi a unor dificultăţi curente. Cei strategici se referă la
specificul interacţiunilor instituţionale şi cu decidenţii de la nivel judeţean şi
local, cu referire în special la oferta de formare şi obişnuinţa de a se informa
şi de a accesa programe de formare la nivelul CCD şi ISJ, precum şi
poziţionarea şcolii în raport cu obţinerea de resurse umane, materiale şi
financiare de la consiliul local şi primărie.
Culegerea datelor s-a făcut prin anchetă pe bază de chestionar. Aspectele
urmărite în cadrul chestionarului pentru directori şi personalul didactic au
fost:
- date individuale: vârsta, funcţia, mediul în care se află şcoala, tipul
şcolii, vechimea în învăţământ şi participarea la cursuri sau alte activităţi
de formare;
- director de succes şi şcoală bună: prin răspunsurile date la întrebările
deschise, respondenţii descriu ideal-tipul unui director şi al unei şcoli
care reuşesc să se poziţioneze în zona exemplarităţii; pe lângă informaţii
legate de adeziunea la valori, aceşti itemi creionează caracteristicilenucleu ale reprezentării sociale director de şcoală şi ale şcolii în general;
- interesul faţă de tematica de formare a cursurilor dedicate
managementului şcolar;
- interesul pentru anumite teme considerate deja importante pentru
formarea lor, cu referire la ce anume ar vrea să înveţe să facă şi utilitatea
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atribuită competenţelor dorite: pentru prevenirea aspectelor negative
din viaţa şcolii, pentru utilizarea instrumentelor de analiză şi diagnoză
sau în vederea specializării pentru a acorda consiliere în management
educaţional altor directori;
frecvenţa discutării cu alţi directori a unor teme specifice managementului
şcolar;
identificarea culturii unităţilor şcolare şi a modalităţilor de îmbunătăţire
a acesteia; aspectele vizate, cu referire la elevi, profesori, părinţi, au
fost: interesul pentru activităţile desfăşurate, implicarea în activităţile
şcolii, grija faţă de bunurile şcolii;
identificarea ariilor de preocupări ale subiecţilor în domeniul formării,
luării deciziilor şi al furnizării de expertiză internă de management,
precum şi a nivelului de cooperare în interiorul colectivului didactic pe
teme legate de gestiunea proiectelor de dezvoltare şi formare şi al
luării deciziilor;
relaţiile şcolii cu diferite instituţii şi persoane din comunitate, în vederea
dezvoltării unităţii şcolare;
identificarea adeziunii la valori şi decantarea valorilor dominante ale
respondenţilor.

Eşantionul a fost format din 87 de subiecţi dintre care majoritatea (79,5%)
sunt directori şi directori adjuncţi, 13,3% sunt profesori şi 7,2% inspectori
şcolari. Sexul subiecţilor este preponderent feminin, respectând distribuţia
pe sexe din sistemul de învăţământ preuniversitar, atât la nivel de judeţ, cât
şi pe plan naţional. În eşantion se realizează o distribuţie echilibrată pe medii
de rezidenţă, 58% dintre şcolile în care funcţionează subiecţii fiind în mediul
urban, iar 42% în mediul rural. În ceea ce priveşte formarea iniţială, 58,5%
dintre subiecţi sunt absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată,
restul fiind absolvenţi de colegiu pedagogic sau şcoli normale.
Temele de management educaţional care acoperă o arie largă de ofertă
de formare, consiliere şi de formare a competenţelor de intervenţie în grupuri
şi organizaţii au fost evaluate în privinţa gradului de interes exprimat de
subiecţi cu punctaje pe o scală de la 1 la 5, de la 1=grad de interes foarte
scăzut la 5=grad de interes foarte ridicat. Media punctajelor este de 4,1,
ceea ce denotă că temele propuse suscită un grad de interes ridicat.
Comparând între ele mediile la opţiunile exprimate, cel mai mare interes îl
suscită tema privind Rezolvarea problemelor organizaţionale şi gestionarea
crizelor; urmează, în ordine descrescătoare: Dezvoltarea profesională a
personalului didactic, Asigurarea climatului organizaţional, Motivarea
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personalului, Managementul propriei activităţi (managementul timpului,
stresului etc.). De un interes mai scăzut se bucură temele legate de:
Reprezentări sociale, Relaţia cu furnizorii şi firmele, Dezvoltarea profesională
a personalului auxiliar, Organizarea şi conducerea şedinţelor, Stiluri de
conducere, Roluri manageriale, Relaţia cu personalul şcolii.
Profilul directorului de succes
Din punct de vedere al competenţelor de comunicare, relaţionare şi
negociere, directorul ideal este flexibil, diplomat, este o persoană care
stabileşte relaţii optime de colaborare cu personalul din şcoală, cu părinţii,
elevii şi alţi factori care contribuie la educare. Directorul ideal posedă într-un
grad ridicat capacitatea de a gestiona situaţiile conflictuale şi se ocupă
personal de angajaţii supăraţi sau nemulţumiţi; în acelaşi timp, stabileşte
relaţii de excelenţă cu partenerii implicaţi în actul educaţional: personalul
didactic, părinţii, elevii, autorităţile locale.
În ceea ce priveşte competenţele de organizare şi planificare, directorul de
succes este considerat un bun organizator al resurselor şcolii: timp, resurse
financiare, materiale şi umane, alocă responsabilităţile în mod eficient.
Competenţele solicitate, preponderent tehnice, sunt materializate în
instrumente de planificare cu obiective elaborate în mod realist, clare şi bine
precizate.
Profesionalizarea în managementul educaţional se manifestă în domeniul
cunoştinţelor specifice de legislaţie şcolară, legislaţia muncii, a planurilor de
învăţământ, a documentelor reglatoare; directorul realizează delegarea
sarcinilor, e consecvent şi coerent în propunerea şi desfăşurarea activităţilor.
Calitatea deciziilor şi a judecăţilor se manifestă prin obiectivitate, justeţe şi
spirit etic, intervenţia asupra proceselor din şcoală se face în scopul reglării
şi prevenirii evenimentelor cu parcurs negativ. Profesionalismul se reflectă
în acurateţea detaliilor şi al timpului suficient petrecut pentru realizarea
concretă a proiectării şi organizării activităţilor; directorul ar trebui să fie
capabil de consiliere în domeniul orientărilor pedagogice, să aibă cunoştinţe
complexe privind procesele desfăşurate în şcoală, să fie un consultant intern:
mentor, formator, evaluator. În plan moral şi personal, directorul ar trebui să
fie altruist, cinstit, corect, obiectiv. Directorul urmăreşte perfecţionarea
activităţii proprii şi a activităţii în echipă, este pregătit pentru schimbările din
sistem, manifestă în plan faptic competenţe strategice, reflectate prin
capacitatea de diagnoză şi de planificare a activităţii; acestea se datorează
participării la cursuri de formare iniţială şi continuă, atenţiei acordate pregătirii
proprii şi învăţării organizaţionale.
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Stilul managerial democratic, cooperant, se manifestă prin transparenţă în
luarea deciziilor şi a măsurilor, activitate în echipă şi asigurarea unui climat
organizaţional favorabil schimbului de idei şi valorificării potenţialului
membrilor organizaţiei. Directorul manifestă abilitatea de a se adapta,
urmează o politică managerială deschisă, flexibilă, de cooperare şi se implică
în formarea echipelor de lucru.
Cu privire la valorile internalizate, în exprimările subiecţilor predomină
exprimările din categoriile Universalism şi Bunăvoinţă – înţelegere, apreciere,
toleranţă şi protecţie, altruism - asociate cu empatia şi responsabilitatea
faţă de elevi şi faţă de profesori. Autorealizarea se caracterizează prin
succesul personal obţinut prin demonstrarea competenţei, în funcţie de
standardele sociale şi profesionale şi se manifestă prin ambiţie, inteligenţă,
influenţă, capacitate managerială, competenţe recunoscute în domeniul
gestiunii resurselor, administrării şcolii şi a surselor de venituri. Respectul
de sine însoţeşte această valoare dominantă şi se manifestă prin echilibru,
responsabilitate, verticalitate. Remarcăm lipsa elementelor de auto-centrare
şi de inovaţie, de unde tragem concluzia că subiecţii preferă un director mai
degrabă paternalist, care excelează prin grija şi responsabilitatea pentru
ceilalţi, nu prin accente de noutate şi îndrăzneală.
În cadrul exprimărilor privind profilul de lider dorit (leadership), se completează
imaginea liderului puternic, paternalist, charismatic, dar echilibrat, mânat de
bunăvoinţă şi altruism, un lider de tip clasic, opus liderului autoritar. Acesta
promovează imaginea instituţiei pe care o conduce, are un caracter puternic,
este exigent cu sine şi cu ceilalţi, se sprijină pe o echipă şi este o sursă de
încredere pentru colectiv.
Cu privire la eficacitate (atragerea resurselor, obţinerea rezultatelor), profilul
directorului se completează cu unele aspecte privind implicarea în proiecte,
atragerea de fonduri şi asigurarea resurselor necesare şcolii; concentrarea
activităţii directorului se va face, totuşi, pe activitatea instituţiei şi personalului,
iar rezultatele se cuantifică în aprecierea comunităţii pentru rezultatele
educaţionale ale elevilor.
Ponderile categoriilor de caracteristici ale directorului de succes sunt
dominate de ideea profesionalizării în managementul educaţional care, ca
număr şi varietate de cerinţe, este cel mai bine reprezentată: 31%. Urmează,
în ordine descrescândă, competenţele de comunicare, relaţionare şi
negociere (23%). Pachetul de categorii Valori internalizate, Stil managerial
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democratic, cooperant şi Leadership însumează 55% şi au rol descriptiv în
privinţa profilului moral al directorului şi al manifestării sociale a acestuia. O
altă grupă de categorii, Competenţe de organizare şi planificare şi Eficacitate
însumează 11%.
În cadrul discuţiilor cu specific de consiliere, subiecţii care au considerat că
au o influenţă slabă asupra rezolvării problemelor organizaţionale au
identificat cauzele: un management strategic defectuos sau insuficient
conturat, precum şi o slabă capacitate de negociere internă şi externă,
coroborate cu insuficienta pregătire a echipei manageriale. Aceste două
planuri se completează reciproc, adăugând la profilul formaţional pe care
ni-l propunem dimensiunea managementului strategic, în special cel legat
de atragerea resurselor necesare proceselor desfăşurate în şcoală.
Frecvenţa discuţiilor cu alţi directori de şcoală în vederea soluţionării
problemelor specifice managementului educaţional
Prezentarea noastră va pleca de la temele cel mai puţin sau deloc discutate, va
continua cu cele discutate rar şi va sfârşi prin evidenţierea celor discutate des.
Începem analiza frecvenţei temelor puse în discuţie cu categoriile însumate
Niciodată şi Nu este cazul, fără să luăm deocamdată în considerare categoria
Altele. Am aflat că, în proporţie de 21%, subiecţii susţin că nu discută niciodată
despre PDI, ceea ce arată că acesta este literă moartă, nu un instrument de
lucru sau o pârghie de schimbare organizaţională, lucru confirmat şi de studiul
laboratorului nostru Planul de Dezvoltare Instituţională (PDI) – un instrument
al schimbării ( coord. Paul Blendea, ISE, Bucureşti 2011).
Al doilea loc în topul problemelor nediscutate sunt conflictele din şcoală şi
rezolvarea acestora, aspectul metodologic vizând elemente de rezolvare a
problemelor şi de soluţionare a conflictelor. Putem spune că deficitul
metodologic – un aspect strategic al organizaţiilor şcolare – trebuie
compensat printr-un aport formaţional şi de consiliere pentru a conferi acestor
situaţii problematice cel puţin rangul de teme frecventabile, dacă nu de interes
major în organizaţie.
Cu un procent de 15%, discuţiile privind corectitudinea, valoarea sau utilitatea
unor decizii luate în şcoală se află pe locul 4 în topul problemelor nediscutate.
În ceea ce priveşte aceste teme cu o probabilitate mare de a fi trecute sub
tăcere, aspectele de management strategic, de dezbatere a problemelor
decizionale şi de evaluare a deciziilor sunt cele mai obliterate, nu datorită
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lipsei de importanţă, ci mai degrabă din cauză că se găsesc printre aspectele
care, fie nu sunt luate în discuţie fiindcă nu sunt operaţionale, fie se găsesc
într-o zonă de confidenţialitate sau de lipsă de transparenţă. Dacă vor fi
utilizate tehnici de consiliere şi de consultanţă, aceste teme pot fi aduse în
zona cunoaşterii împărtăşite între mai mulţi membri ai organizaţiei, sporind
încrederea interpersonală şi îmbogăţind aspectul critic din discuţiile
profesionale din şcoală.
Aria discuţiilor sporadice care au loc de câteva ori pe an se referă în principal
la formarea şi dezvoltarea profesională, la proiecte în care şcoala ar putea
participa şi la aspecte evaluative privind deciziile din şcoală.
Discuţiile frecvente care au loc de câteva ori pe lună se referă în principal
la modalităţile de prevenire a unor evenimente negative şi la metodele şi
tehnicile utilizate pentru rezolvarea unor situaţii din şcoală. Prin comparaţie
cu temele puţin discutate, putem remarca faptul că o parte a subiecţilor nu
discută aproape deloc despre aspectele metodologice de rezolvare a
problemelor, pe când cealaltă parte le discută frecvent. Concluzia pe care o
tragem de aici este de polarizare a echipelor – o parte a subiecţilor este
preocupată de modul în care ar putea preveni şi rezolva neajunsurile, o altă
parte este mai puţin sau deloc interesată de aceste aspecte.
Dacă filtrăm datele după criteriul să se discute frecvent, cel puţin lunar,
despre temele privind conflictele din şcoală, modalităţile de prevenire a unor
evenimente negative, metode si tehnici privind rezolvarea unor situaţii din
şcoală, din totalul de 87 respondenţi au fost selectaţi 14, dintre care 6 directori,
6 profesori şi 2 inspectori şcolari, cu vârste cuprinse între 35 şi 55 de ani,
care au o caracteristică comună: au fost cuprinşi în programe de formare a
directorilor de şcoală. Deducem de aici necesitatea derulării unor astfel de
programe şi utilitatea selectării cu precădere a formatorilor de directori sau
a directorilor formaţi printr-un program dedicat, pentru a presta activităţi de
consiliere şi consultanţă în management. Cu o excepţie, subiecţii au fost
din mediul urban.
Dacă filtrăm complementar pentru cazuri în care nu se discută temele
respective deloc sau foarte rar, nu se poate identifica un model anume de
grupare a subiecţilor, de unde tragem concluzia că acest fenomen există,
cu mai mare sau mai mică intensitate, în echipe diverse, iar polarizarea
este reală, unii discută în cadrul echipei sau cu omologii lor din alte unităţi
şcolare anumite probleme sensibile, alţii nu, iar cei care discută au, de regulă,
un background formaţional în managementul educaţional.
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Şcoala bună
Respondenţii au evidenţiat o serie de elemente dezirabile care
caracterizează, în viziunea lor, o astfel de instituţie.
Cadre didactice bine pregătite. La acest item care conţine descrierea unei
şcoli dezirabile pentru subiecţi, pe primul loc se găseşte cerinţa unor cadre
bine pregătite, şcolile având un corp profesoral cu formare temeinică,
susţinută şi îmbunătăţită periodic, având toate datele profesionale, de
moralitate şi de personalitate în favoarea acestei caracteristici (25%).
În cadrul categoriei Relaţionare, cooperare şi implicare a actorilor educaţionali
(17%) se regăsesc cerinţe de antrenare în activităţi a elevilor, cadrelor
didactice şi părinţilor, cooperarea cu autorităţile locale, cu alte şcoli şi cu
diverse firme, derularea de programe în parteneriat; acestea sunt datele
unei şcoli deschise comunităţii prin activităţi, comunicare şi curriculum, în
care comunitatea îşi regăseşte interesele şi aşteptările confirmate.
Categoria Şcoală de calitate, orientată spre elevi (14%) conţine exprimări
privind adaptabilitatea la schimbare, calitatea actului instructiv-educativ, un
învăţământ incluziv, deschis tuturor, cu multiple oportunităţi de învăţare nonformală, cu o ofertă educaţională atractivă, relaţii de colaborare cu familia şi
abordare inovativă a procesului didactic. Se mai insistă pe siguranţa oferită
de şcoală, profesionalism şi seriozitate. Din şcoală, elevul pleacă cu lecţia
învăţată şi există o şansă de afirmare pentru fiecare elev.
Climatul organizaţional stimulativ (9%) se referă la existenţa relaţiilor corecte,
principiale şi deschise între membrii personalului, în colectivele de elevi;
disciplina, respectarea drepturilor, ordinea şi structurarea activităţilor
generează o atmosfera de lucru plăcută.
În accepţiunea respondenţilor, managementul de calitate (9%) include în
primul rând gestiunea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare,
atragerea de fonduri extrabugetare, asigurarea cadrului necesar desfăşurării
activităţii didactice, buna gestiune a situaţiilor de criză, participarea la proiecte
şi programe, respectarea legislaţiei şi lucrul în echipă.
Soluţiile propuse de subiecţi la neajunsurile constatate
Dintre subiecţii care au răspuns, 44% propun ca soluţie consilierea părinţilor,
adică activităţi de tipul şcoala părinţilor, consiliere psiho-pedagogică pentru
părinţi şi elevi, întâlniri ale părinţilor cu psihologul şcolar în cadrul unor activităţi
de tipul Cafeneaua de psihologie, implicarea părinţilor în îmbunătăţirea
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performanţelor elevilor, în general, îmbunătăţirea comunicării între părinţi şi
profesori.
Salarizarea motivantă (18%) presupune existenţa cadrului legal şi a
reglementărilor necesare acestui lucru, adaptarea grilei salariale, salarizare
echitabilă, în raport cu munca depusă şi calitatea acesteia, dar, pentru marea
majoritate a celor cu care au fost purtate discuţii, acest lucru nu este posibil,
cel puţin pe termen scurt şi mediu.
Consilierea elevilor (10%) are drept scop creşterea motivaţiei pentru
învăţătură, sporirea disciplinei şi reducerea incidentelor violente, precum şi
scăderea absenteismului şi abandonului şcolar.
În cadrul propunerilor diversificate, sub capitolul Altele (18%), se propune
mai mult sprijin din partea primăriei, o mai mare atenţie din partea profesorilor
de serviciu în ceea ce priveşte comportamentul elevilor, regulamente în care
să fie introduse sancţiuni, dar şi soluţii, rezolvarea problemelor sociale ale
familiilor nevoiaşe care au copii la şcoală, îmbunătăţirea dotării materiale a
şcolilor, o mai bună supraveghere a elevilor de către părinţi.
Formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice (10%) presupune
creşterea competenţelor pentru a propune un curriculum la decizia şcolii
îmbunătăţit şi atractiv pentru elevi, precum şi însuşirea unor competenţe în
plan educativ şi al consilierii elevilor.
Colaborarea în vederea rezolvării problemelor şcolii
Cu privire la acest aspect, persoanele investigate au fost rugate să
menţioneze actorii consultaţi şi frecvenţa acestor activităţi; detaliem situaţia
în cele ce urmează.
Delimitarea reţelei sociale în care se schimbă informaţii privind problemele
şcolii este de maximă importanţă, fiind un prim pas în estimarea capitalului
social manifestat prin reţeaua de prieteni, de cunoştinţe şi de colegi în care
avem încredere, la care căutăm sprijin şi sfat; constituie un atribut al eficienţei
personale şi al capacităţii de inserţie în organizaţie şi în mediul social. Cităm
un pasaj relevant privind capitalul social: „În principiu, capitalul social se
referă la interacţiunile la care indivizii iau parte, fiind inclus în reţele sociale
şi normele asociate acestora, manifestându-se prin participarea indivizilor
la formarea şi funcţionarea instituţiilor, încrederea în aceste instituţii, în alţi
indivizi sau grupuri de indivizi. Toate aceste aspecte ale vieţii sociale pot să
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acţioneze ca liant în menţinerea şi funcţionarea societăţii, facilitând membrilor
ei să urmărească eficient scopurile comune, dar şi pe cele individuale
complementare“. (Bogdan Voicu, Capital social, http://www.iccv.ro/oldiccv/
romana/dictionar/bog/bog_capsoc.htm).
De departe, cel mai mare procent din cadrul opţiunilor de colaborare frecventă
se referă la câţiva colegi apropiaţi din şcoală (86,7%), urmat de părinţi
(68,4%), elevi (62,5%) şi autorităţile locale (53,1%). Inspectorii şcolari
constituie o categorie cu care directorii şi profesorii se consultă frecvent
(47,6%).
Observăm un aspect interesant: temele de discuţii cu aspect metodologic şi
de rezolvare a problemelor au un aspect confidenţial, se desfăşoară în reţele
sociale mici în care încrederea este mare; unii discută managementul
riscurilor, metode şi tehnici pentru rezolvarea unor probleme din şcoală,
conflictele, alţii nu; acestea sunt acele teme care, în general, comportă
polarizare, iar în cazul în care sunt discutate sunt plasate în zona apropiaţilor
şi nu constituie teme de comunicare deschisă, publică. Este posibil ca acest
tipar de comunicare să fie o caracteristică generală a şcolilor, aceea că o
bună parte a comunicării profesionale este apanajul subgrupurilor, şi nu al
organizaţiilor. Cum era de aşteptat, discuţiile despre PDI ocupă ultimul loc,
iar pe penultimul loc sunt discuţiile despre formarea şi dezvoltarea
profesională. Între prieteni se discută lucruri stringente, la ordinea zilei, privind
incidentele negative şi problemele curente.
La majoritatea temelor, frecvenţa discuţiilor cu părinţii este una semestrială,
iar dacă ne referim la discuţiile care au loc des (de câteva ori pe lună),
rezolvarea conflictelor din şcoală şi a altor situaţii problematice se află pe
primele locuri; interesant este că tema oportunităţilor de proiecte se află pe
un loc bine plasat în cadrul discuţiilor cu părinţii.
Discuţiile cu autorităţile locale (semestriale) au ca obiect predilect controalele
şi auditul; frecvent (de câteva ori pe lună) au loc discuţii în ceea ce priveşte
rezolvarea situaţiilor problematice din şcoală şi a oportunităţii proiectelor la
care ar putea participa şcoala; foarte rar au loc discuţii privind conflictele şi
formarea profesională.
Discuţiile frecvente cu elevii au ponderile cele mai mari în ceea ce priveşte
prevenirea evenimentelor negative, rezolvarea situaţiilor problematice din
şcoală şi a conflictelor; discuţiile despre controale şi inspecţii (semestriale)
au loc probabil pentru a-i preveni în privinţa menţinerii unui comportament
corespunzător.
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Inspectorii şcolari sunt văzuţi ca resursă de consiliere pentru situaţiile
problematice, oportunităţile de proiecte la care ar putea participa şcoala,
rezolvarea conflictelor, informării profesionale privind inspecţiile, controalele
şi auditul. De multe ori (semestrial), consultarea cu inspectorii este
reprezentată mai bine decât comunicarea cu parteneri din alte şcoli sau din
Casa Corpului Didactic.
În concluzie, observăm că nu există reţea instituţională de comunicare
profesională pe criterii parteneriale, ci doar reţele sociale bazate pe încredere
şi reţele ierarhice de expertiză.
Participarea la diferite activităţi a personalului didactic
În cazul acestui item, sunt de discutat activităţile în care personalul didactic
este foarte puţin sau deloc implicat, precum şi activităţile la care acesta
participă într-o proporţie mai mare. În cazul participării în foarte mică şi în
mică măsură, menţionăm obţinerea de resurse financiare şi fonduri
extrabugetare, precum şi elaborarea şi aplicarea programelor de formare şi
dezvoltare profesională. O participare în mare şi foarte mare măsură au
cadrele didactice în cazul discuţiilor privind actele normative, elaborarea
regulamentelor şi deciziilor interne, precum şi în cadrul activităţilor de
promovare a ofertei şcolare în comunitate. Aici trebuie să fim atenţi la doza
de complezenţă a răspunsurilor, de aceea am recurs la crosstabulare cu
temele puţin sau foarte puţin discutate.
În cazul elaborării şi aplicării programelor de formare şi dezvoltare
profesională, ponderea discuţiilor este una semestrială şi anuală; participarea
în medie şi mare măsură a cadrelor didactice la obţinerea de resurse
extrabugetare şi la elaborarea PDI este cuplată cu discuţii semestriale şi
anuale în privinţa oportunităţilor de proiecte la care ar putea participa şcoala;
acest rezultat îl considerăm inconsistent şi se datorează, probabil, unei
imagini de sine mai bună decât ceea ce arată faptele; mai există şi
posibilitatea recurgerii în exclusivitate la sponsorizare, menţionată deseori
în discuţiile cu grupurile martor şi în mică măsură la proiecte în parteneriat.
Discuţiile despre oportunităţi de proiecte la care ar putea participa şcoala
(cu caracter anual şi semestrial) sunt cuplate cu participarea în medie şi
mare măsură la elaborarea şi implementarea proiectelor comune cu alte
şcoli / organizaţii naţionale şi internaţionale; conchidem, de aici, fie că
participarea se face în reţea partenerială pe proiecte furnizate de alţii ceea
ce este posibil şi probabil (CCD şi ISJ furnizează o paletă largă de astfel de
programe) şi avem de-a face cu contribuţie mai slabă a şcolii datorată
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caracterului sporadic al discuţiilor pe această temă, fie că e vorba de o doză
semnificativă de complezenţă în privinţa implicării proprii.
Discuţiile frecvente despre modalităţile de prevenire a unor evenimente
negative şi despre conflictele din şcoală şi rezolvarea acestora sunt cuplate
cu implicarea personalului didactic la elaborarea regulamentelor interne şi a
deciziilor cu caracter administrativ, cu preocupări privind normativitatea
internă şi actele normative propuse de către MECTS, precum şi cu
participarea la proiecte parteneriale – ceea ce denotă existenţa şi gradul de
popularitate a proiectelor privind violenţa şcolară. Din cele de mai sus, reiese
o modalitate clasică de administrare a şcolilor, care pune accentul pe
implicarea profesorilor doar în zonele în care impactul profesional este imediat
şi mai puţin pe zonele cu conotaţii strategice.
Adeziunea la valori a subiecţilor
Au fost testate valori ale subiecţilor din categoriile autorealizare, universalism,
bunăvoinţă şi conformitate, cu afirmaţii relevante în privinţa modului în care
aceştia privesc funcţionarea şcolii şi relaţiile care predomină în colectiv. În
privinţa încrederii interpersonale în cadrul colectivului didactic, predomină
acordul relativ şi acordul total. În privinţa tolerării micilor abateri de către
director, subiecţii se împart în două grupe mari care manifestă un dezacord
relativ (27,5%) şi un acord relativ (35%) – este ştiut că un climat de muncă
permisiv asigură o doză de confort, dar, în acelaşi timp, o organizaţie în
care apar asemenea fenomene poate glisa către neîncredere şi ascunderea
adevărului. În ceea ce priveşte categoria Autorealizare, o mare parte a
subiecţilor manifestă un acord total privind încurajarea iniţiativelor
personalului didactic, elevilor şi părinţilor, ceea ce arată că subiecţii consideră
util pentru organizaţie un asemenea curs al acţiunilor. Disciplina personalului
şi a elevilor este considerată importantă de marea majoritate a subiecţilor
(84%).
În acest bloc de itemi, setul de valori din categoria bunăvoinţă şi universalism
este contrapus setului de valori din categoria autorealizare. Subiecţii
consideră că este mai important să adere la principiul respectului pentru
opiniile celorlalţi, decât să aibă dreptate cu orice preţ (67,9% acord relativ şi
acord total); totuşi, atunci când li se solicită să pună în balanţă competiţia şi
cooperarea, părerile sunt împărţite, pe o plajă largă, între acord relativ şi
dezacord relativ. Atunci când este vorba de interesele elevilor, acestea sunt
considerate mai importante decât confortul organizaţional.
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Din discuţiile purtate cu subiecţii am putut afla că, în şcolile în care se
manifestă un climat de încredere şi cooperare, ordine şi disciplină, profesorii
şi directorii sunt mai dispuşi să înveţe cum să augmenteze acest climat,
spre deosebire de şcolile cu un climat necorespunzător, unde cadrele
didactice şi directorii nu vor să înveţe despre modul în care climatul poate fi
îmbunătăţit.
Mai mult, implicarea subiecţilor în oferirea de programe de formare, consiliere
sau orientare pentru alţi directori este corelată cu valorizarea originalităţii;
dacă directorul şi echipa managerială încurajează mai puţin iniţiativele
personalului didactic, personalul activ şi cu iniţiativă caută alte echipe pentru
colaborare în afara mediului organizaţional. Activităţile care sunt neobligatorii,
implicând voluntariat, participare şi interes real pentru problemele şcolii se
desfăşoară cu precădere într-un mediu propice asigurat de cultura
organizaţională şi climatul şcolar favorabil.
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IMPORTANŢA STUDIERII CURSULUI DE „PEDAGOGIE“ ÎN
FORMAREA STUDENŢILOR CA VIITORI PROFESORI
CS. dr. Andreea-Diana Scoda*
Rezumat
Articolul de faţă analizează percepţiile şi opiniile studenţilor din anul II din
cadrul Universităţii „Politehnica“ din Bucureşti, cu privire la importanţa studierii
cursului de „Pedagogie“ pentru viitori profesori. Informaţiile au fost obţinute
în cursul anului universitar 2012-2013, pe un lot relativ redus de studenţi
care au parcurs modulul psihopedagogic până la momentul analizei. Scopul
acestei „mini“ cercetări a fost acela de a realiza o analiză succintă a tematicii
de interes, accentul punându-se pe importanţa studierii „Pedagogiei“ de către
viitori profesori (oportunităţi şi/sau neajunsuri).
Cuvinte cheie: studenţi, pedagogie, profesori, formare, profesia didactică.
Abstract
This article analyzes the perceptions and opinions of second year university
students from the University “Politehnica” of Bucharest, on the importance
of studying the “Pedagogy” course for future teachers. The information
revealed by the students was obtained during the academic year 2012-2013,
on a relatively small sample who has covered the psycho-pedagogical module
until the present analysis. The purpose of this “mini” research was to make
a brief exploration on the issue, stressing on the importance of studying
“Pedagogy” by prospective teachers (opportunities and / or shortcomings).
Keywords: students, pedagogy, teachers, training, teaching profession.
Omul este rodul educaţiei pe care o primeşte.
HELVETIUS

Introducere
Înainte de realizarea oricărui demers de analiză a problemei, trebuie subliniat
faptul că alegerea profesiei reprezintă atât o problemă individuală, cât şi
una care vizează în mod general societatea prin consecinţele şi perspectivele
ei. Diferiţi autori au definit „profesia“ în diverse moduri, în funcţie de credinţele
şi practicile lor (Durkeim, Mărginean, Hoffman etc.). După Gh. Tomşa,
aceasta „desemnează complexul de cunoştinţe teoretice şi deprinderi
* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
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practice dobândite de către o persoană prin pregătire şi se exprimă prin
meseria sau specialitatea însuşită“ (Tomşa, 1999, p. 36). Parafrazând
această definiţie dată de autor, putem afirma că „profesia didactică“ a viitorilor
studenţi presupune în mare parte deţinerea ansamblelor de cunoştinţe
teoretice şi deprinderi pedagogice asimilate de către un student printr-o
pregătire dobândită şi exprimată prin specialitatea însuşită de la facultatea
de specialitate. Ceea ce nu trebuie neglijat este faptul că această profesie
durează şi se dobândeşte în cadrul unui proces amplu şi de durată la locul
de muncă.
În acest articol vom analiza modurile în care studenţii din cadrul Universităţii
„Politehnica“ din Bucureşti se raportează la cursul de „pedagogie“ şi
importanţa acestuia pentru dezvoltarea lor ulterioară ca viitori profesori. Vom
examina, astfel, atât importanţa studierii cursului de pedagogie de către
viitori profesori, actualmente studenţi cu profil tehnic, cât şi semnificaţia
acestuia, urmărind în acest sens distingerea unei imagini cât mai clare cu
privire la rezultatele pe care studenţii doresc să le obţină de la modulul
psihopedagogic studiat în cursul facultăţii.
Grupul ţintă a fost alcătuit din studenţi din anul II, aflaţi în primul semestru al
anului universitar 2012-2013, din cadrul Universităţii „Politehnica“ din
Bucureşti1. Analiza a fost realizată pe un lot redus de studenţi (24) care au
participat la această „mini“ cercetare.
Ancheta prin interviul semistructurat - s-a adresat studenţilor de diferite vârste
şi medii de rezidenţă, provenind din diferite părţi ale ţării, dar din acelaşi an
şi pregătire universitară. De asemenea, ar fi de menţionat faptul că nu a
existat o selecţie în ceea ce priveşte alegerea lotului pentru realizarea
interviului, studenţii care au participat la această analiză s-au înscris pe
bază de voluntariat.
În cadrul interviurilor cu studenţii, s-au urmărit următoarele tematici în vederea
realizării unei discuţii de grup libere: competenţe ale profesorului, importanţa
practicii pedagogice, metodica pedagogică, dezvoltarea personală etc., iar
aceste tematici vor fi analizate în continuare.
Din interviurile desfăşurate a reieşit că dezvoltarea competenţelor pedagogice
(cognitive, atitudinale, aptitudinale ş.a.m.d.) este necesară şi astfel de
1

Din motive evidente, nu voi menţiona secţia de specialitate din care provin aceşti
studenţi. Au dorit să fie anonimi.
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competenţe ar trebui dezvoltate în cadrul cursului de „pedagogie“ de la
facultate. Totodată, studenţii apreciază profesorii care ştiu să trateze materia
pe care o predau – cum s-o facă pe înţelesul lor, cum s-o stăpânească mai
bine, cum s-o expună în aşa fel încât să le capteze atenţia şi interesul etc.
Profesorul care stăpâneşte disciplina nu mai este preocupat în cursul
predării de grija de a nu face greşeli de conţinut, ci se preocupă de modul
de a prezenta materialul cât mai clar şi interesant pentru ei. De obicei,
studenţii stimează profesorii de la care au ce învăţa şi dispreţuiesc pe cei
care nu sunt stăpâni pe materia predată. Asta trebuie să învăţăm şi noi la
acest curs (studentă anul II, Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti).
Cursul de pedagogie îi ajută pe viitorii profesori prin lărgirea orizontului
de idei; când spun acest lucru mă refer la dezvoltarea ideii de a preda,
de a transmite receptorului informaţia prin diferite metode şi activităţi
instructiv-educative, precum şi punerea în scenă a diferitelor piese de
teatru, ore libere de dialog între profesor-elev, nu doar clasicul şi din
punctul meu de vedere, plictisitorul monolog la care actualele cadre
didactice apelează, acest fapt datorându-se orizontului destul de scurt
în ceea ce priveşte metoda de predare (studentă anul II, Universitatea
„Politehnica“ din Bucureşti).
În armonie cu tema menţionată mai sus, studenţii au ridicat problema vocaţiei
pedagogice, aceasta însemnând pentru aceştia nivelul de pregătire a
profesorului în procesul didactic. În opinia studenţilor, vocaţia pedagogică
nu reprezintă neapărat o aptitudine şi/sau o predispoziţie pedagogică, ci, pe
de o parte, o competenţă exprimată prin nivelul de pregătire a cunoştinţelor
asimilate de-a lungul timpului de către individ, iar pe de altă parte ca pe o
activitate propriu-zisă de învăţare a acestuia.
Lipsa unor cunoştinţe pedagogice pentru noi constituite o greutate în
ridicarea nivelului pregătirii şi în munca de învăţare, în realizarea vocaţiei
pedagogice (studentă anul II, Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti).
Dezvoltarea unor aptitudini de comunicare elev-profesor şi profesor-elev a
fost de asemenea descrisă de către studenţi ca fiind un factor important
care trebuie cuprins în cursul de pedagogie. Aceştia simt nevoia unor
clarificări cu privire la modul cum să gestioneze anumite situaţii de
comunicare cu elevii (să capteze atenţia, să gestioneze situaţiile tensionate
şi/sau conflictuale etc.).
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Pedagogia ne învaţă cum să înţelegem mai uşor elevii, cum să le
captăm atenţia, cum să îi facem să privească cu încredere spre noi,
apoi spre materie. De exemplu, dacă un profesor proaspăt ieşit de pe
băncile facultăţii ajunge să predea la o şcoală, dintr-un mediu oarecare,
şi care intră într-o sală de clasă unde majoritatea elevilor vorbesc între
ei, acesta ţipă şi elevii nici măcar nu îl observă. Ce ar trebui să facă?
De fapt, ce ar şti el să facă dacă nu a studiat pedagogia în timpul anilor
de studenţie? Probabil ar încerca să ţipe sau să tacă, aşteptând să îl
observe. Acest lucru nu ajută cu nimic, nici studenţii, nici profesorul
(studentă anul II, Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti).
Pedagogia îi acordă un avantaj profesorului şi nouă în acelaşi timp, să
fim mereu cu un pas înaintea elevului, să ştim ce vrem să spunem şi
mai ales, la ce se gândeşte un elev în timpul orelor (student anul II,
Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti).
Climatul educaţional în cadrul facultăţii este caracterizat de relaţiile dintre
studenţi şi de relaţia directă a acestora cu profesorii, acesta fiind centrat
atât pe aspectele pozitive ale acestei relaţii (deschisă, bazată pe încredere,
maturitate etc.), cât şi pe cele negative (neînţelegeri, anumite tensiuni create
pe parcursul lecţiei ş.a.). Din interviurile cu studenţii, s-a constatat că aceştia
preferă să cunoască maniera în care pot să-i înţeleagă şi să le formeze
încrederea în relaţia cu elevii.
Conform lucrării „Arta de a iubi“ a lui Eric Fromm (1995), putem considera
această „înţelegere“ sub forma unui sprijin de „iubire“, o iubire care nu este
neapărat strâns legată de o persoană iubită, ci una care este legată mai
degrabă de atitudinea şi orientarea caracterului persoanei.
Afirmaţiile de mai sus de la studenţi cu privire la relaţia de comunicare între
elev-profesor şi invers, sunt întărite de rezultatele unei teze de doctorat
intitulate „Agresivitatea verbală la şcoală“ şi care s-a adresat unui lot de
elevi la nivelul anului şcolar 2007-2008 (atât din clasele a VIII-a, cât şi din
clasele a XII-a), avându-se în vedere, printre altele, opinia elevilor cu privire
la ce şi-ar dori aceştia în relaţia lor cu profesorii din clasă. Astfel, în urma
focus-grupurilor cu elevii, au rezultat următoarele opinii:
Profesorul care ne explică materia, care are caracter (elev în clasa a
VIII-a).Să existe mai mult respect din partea profesorilor, înţelegere,
şi din partea noastă să ştim cum să ne comportăm (elev în clasa a
XII-a). Un profesor ideal este acela care îşi face treaba şi să ne respecte
(elevă în clasa a XII-a).
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Dezideratele descrise atât de studenţi cât şi de elevi sunt convergente şi
pun în evidenţă faptul că profesorul este cel care trebuie să reprezinte un
„model“ pentru elevii săi, prin manifestarea dragostei, respectului faţă de
elevi, înţelegerii şi cunoasterii materiei predate. Dilema studenţilor şi a elevilor
este aceea legată de comunicarea dintre elev-profesor şi profesor-elev. Astfel,
ne putem pune următoarea întrebare: cursul de pedagogie oferă studenţilor
suficiente informaţii şi exemple pentru a asigura o astfel de pregătire în
domeniul comunicării pentru a se putea descurca în viitor ca profesori la
clasă?
Raportul între teorie şi practică se regăseşte în discuţia studenţilor, aceştia
apreciind că anumite conţinuturi referitoare la pregătirea pedagogică
(formarea iniţială) ar trebui să pună accentul pe aspectele practice şi mai
puţin pe conţinutul teoretic. În consecinţă, cerinţa acestora este ca acest
curs să fie orientat mai mult practic, ceea ce implică realizarea mai multor
exerciţii practice în cadrul cursurilor de pregătire.
Studentul, viitorul profesor sau dascăl, trebuie să considere pregătirea
metodică esenţială, aşa cum este fizica pentru ingineri sau anatomia
pentru medici. Aşa trebuie să ne pregătească şi facultatea (studentă
anul II, Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti).
Studierea pedagogiei de către profesori este un lucru benefic acestora
şi îi va ajuta să poată înţelege nevoile şi cerinţele elevului, dar şi condiţia
lui intelectuală în cauză (student anul II, Universitatea „Politehnica“
din Bucureşti).
Problema cheie a şcolii contemporane este aceea a formării studenţilor
– viitori profesori – începând cu modernizarea pregătirii, o fundamentare
teoretică şi o serie de elemente practice. Nici planurile de învăţământ,
nici programele şcolare, nici manualele, nici baza materială de care
dispune şcoala nu poate avea asupra elevului o influenţă care să se
poată compara cu cea a cadrului didactic (student anul II, Universitatea
„Politehnica“ din Bucureşti).
În opinia studenţilor, profesorii sunt cei care ar trebui să cunoască şi să
dezvolte aceste nevoi practice, astfel încât, aşa cum au şi exemplificat în
caseta precedentă, modul în care se predă cursul de pedagogie să fie util
aşa cum cursul de fizică este necesar inginerilor sau cel de anatomie medicilor,
pentru ca aceştia să se adapteze la profilul specializărilor. Pe lângă dorinţa
de a realiza mai multe aplicaţii practice la cursul de pedagogie, studenţii
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susţin că, dacă s-ar face mai multă practică, aceasta ar constitui o ocazie
bună pentru a cunoaşte elementele specifice practicii pedagogice, un fel de
„hands-on al pedagogiei“. Aceste aplicaţii practice, în opinia lor, sunt utile
pentru a înţelege teoria şi, totodată, pentru a adapta conţinutul la specificul
vârstei celui căruia i se predă.
Din interviurile realizate cu studenţii, a rezultat o altă nevoie a acestora şi
anume cea care se referă la adaptarea comportamentului la particularităţile
individuale ale fiecărui copil (acordarea unor şanse egale tuturor). Aceştia
consideră, totodată, că efortul profesorului trebuie să fie de-a găsi modalităţi
de individualizare a metodelor de lucru, în caz contrar existând riscul de a
discrimina un elev în defavoarea celuilalt.
Rolul profesorului este acela de a-i învăţa pe aceştia cum să se poarte
cu elevii, să-i trateze pe toţi cu aceiaşi grijă cu dreptate şi în mod egal,
fără deosebiri, oricare ar fi sentimentele pe care aceştia le inspiră în mod
particular (student anul II, Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti).
Nu în ultimul rând, studenţii au invocat ideea că acest curs îi ajuta pe viitorii
profesori să-şi dezvolte personalitatea. Cu alte cuvinte, personalitatea
profesorului influenţează în mod semnificativ succesul procesului instructiveducativ.
Pedagogia ajută în mod primordial viitorul profesor prin a-i dezvolta
acestuia personalitatea şi de a-l face pe acesta să se preocupe de
noile idei în ceea ce priveşte educarea şi învăţarea viitoarelor generaţii
de cursanţi ce vor trece prin mâna sa (student anul II, Universitatea
„Politehnica“ din Bucureşti).
În consecinţă, personalitatea profesorului influenţează formarea intelectuală
şi morală (conduita) elevului. Această influenţă nu poate fi înlocuită nici de
manuale, nici de pedepse şi recompense, nici de noile mijloace de
comunicare şi informare (Internet, audio-video etc.).
Sociologul francez Emil Durkheim afirmă că „există un caracter comun tuturor
acţiunilor, ce se numesc de obicei morale, acela că ele sunt conforme unor
reguli prestabilite“ (Durkheim, 1980, p. 17). În consecinţă, personalitatea
fiecărui individ este implicată şi în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii
prin ansamblul acţiunilor morale pe le deţine şi le transmite, iar încălcarea
acestor acţiuni morale atrage de la sine consecinţe uneori negative. Rolul
cursului ar fi acela de a-i sensibiliza pe viitorii profesori cu privire la ceea ce

Revista de Pedagogie • LXI • 2013 (1)

61

aceştia transmit generaţiilor mai tinere prin intermediul procesului de învăţarepredare.
Concluzii
Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute de la studenţii intervievaţi au
permis sintetizarea următoarelor concluzii privitoare la cursul de pedagogie:
- dezvoltarea competenţelor pedagogice este foarte utilă în a-i sprijini în
formarea şi dezvoltarea unor cunoştinţe de bază (de relaţionare, de
cunoaştere a copilului, de predare-învăţare etc.);
- oferiră posibilitatea de a se dezvolta, atât în plan personal, cât şi în cel
profesional;
- permite dezvoltarea unui alt tip de gândire, una direcţionată pe nevoile
elevilor (dezvoltă latura umană a gândirii dintr-o altă perspectivă).
Pe lângă aspectele pozitive pe care studenţii le resimt atunci când au de
analizat importanţa studierii cursului de „pedagogie“ pentru viitori profesori,
aceştia au simţit nevoia să sublinieze şi unele neajunsuri şi/sau aspecte
negative:
- cursul este prea teoretizat, aplicaţiile practice fiind prea puţine; cu alte
cuvinte, prea multe cursuri teoretizate pot conduce fie la dezinteres
faţă de materie, fie la lipsa unei baze practice;
- adecvarea conţinuturilor la nevoile reale de predare-învăţare la clasă
ale studenţilor (cum ar fi gestionarea unei situaţii de criză, cum să
redea cunoştinţele asimilate, cum să lucreze cu copiii la clasă etc.);
- nevoia de a cunoaşte anumite metode de învăţare diferenţiate, astfel
încât să-i poată sprijini în activitatea de predare-învăţare la clasă
(egalitatea de şanse la educaţie).
Într-o altă ordine de idei, informaţiile obţinute de la studenţii investigaţi ne
conduc la concluzia că aceştia doresc un curs de pedagogie care să se
concentreze pe o mai bună dezvoltare şi cunoaştere a pedagogiei din
perspectivă practică (ce înseamnă să predai la clasă, cu ce probleme te
poţi confrunta, cum să le gestionezi etc.). În consecinţă, studenţii sunt de
părere că acest curs nu ar trebui să le ofere doar informaţi teoretice, ci şi
modalităţi de a transmite ansamblul de informaţii acumulate către elevi
(„know-how“ al profesiei). Astfel, împlinirea acestor deziderate ajută la
creşterea nivelului de satisfacţie şi motivaţie a studenţilor, făcându-i să acorde
mai multă importanţă cursului de pedagogie în calitate de potenţiali viitori
profesori.
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PORTOFOLIUL ELECTRONIC DE ÎNVĂŢARE – INSTRUMENT
REFLEXIV DE EVIDENŢIERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A
DEZVOLTĂRII PERSONALE / ŞCOLARE / PROFESIONALE A
ELEVILOR
CS. Lucian Voinea*
Rezumat
Articolul prezintă rezultatele unui proiect european cu privire la explorarea
utilizării portofoliului electronic ca instrument de dezvoltare personală, şcolară
şi profesională pentru elevii din învăţământul pre-universitar. Sunt trecute în
revistă activităţile derulate în acest sens, laolaltă cu beneficiile, dificultăţile
şi propunerile privind folosirea unui astfel de instrument de către elevi şi
profesori în sistemul educaţional din România.
Cuvinte cheie: portofoliu electronic, reflecţie, dezvoltare personală, evaluare.
Abstract
The article presents the results of a European project regarding the piloting
of e-portfolio use as a tool for personal, school and professional development
of students within preuniversity education. We present the activities performed
in this direction, together with the benefits, difficulties and proposals regarding
the use of such a tool by the Romanian students and teachers.
Keywords: electronic portfolio, reflection, personal development,
assessment.
Activităţile derulate în vederea explorării utilizării portofoliului electronic de
învăţare ca miloc de monitorizare, evaluare şi îmbunătăţire a dezvoltării
personale/şcolare/profesionale au fost parte a proiectului LABS2LEARN1 Learning Labs for the Transfer of LLL Strategies (Laboratoare de
Învăţare pentru Transferul Strategiilor de Învăţare pe tot Parcursul
Vieţii).
Proiectul s-a derulat în perioada 2011-2012 şi a avut cinci parteneri din patru
ţări europene: Fondo Formacion Euskadi S.L.L. (Spania) – coordonatorul
proiectului, INNOBASQUE, Agencia Vasca de la Innovacion (Spania),
* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
lucian_voinea@ise.ro
1

Cod de identificare proiect: 190475-LLP-2010-ES-KA1ECET
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Groupement D’interet Public de l’Academie d’Aix-Marseille (Franţa), Vytautas
Magnus University (Lituania) şi Observator pentru Dezvoltarea Învăţării
Permanente (România), toate aceste instituţii derulând activităţi în domeniul
învăţării pe tot parcursul vieţii. Principalele rezultate2 ale proiectului au fost
elaborarea a două rapoarte, unul privind situaţia învăţării permanente în
cele patru ţări partenere şi un compendiu care detaliază transferul şi pilotarea
bunelor practici selectate.
Prin dezvoltarea a patru laboratoare de învăţare în Spania, Franţa, Lituania
şi România, au fost aprofundate, în contextul local, specific, al implementării
lor de origine, modele de bune practici în domeniul formării pe parcursul
întregii vieţi, în vederea identificării factorilor de succes şi a celor problematici
şi pentru a le transfera şi pilota. Modelele de bună practică selectate în
cadrul proiectului au fost în număr de opt: Spania: Serviciul de mediere
pentru învăţare – serviciu pentru promovarea şi conştientizarea învăţării pe
tot parcursul vieţii şi Saregune, centru de dezvoltare comunitară – utilizarea
gratuită a tehnologiilor ca instrument pentru dinamismul social şi comunitar
al zonei medievale din Vitoria-Gasteiz; Franţa: Microelectronica „ROUSSET“
– elaborarea instrumentelor pedagogice multimedia pentru a face faţă
punctelor de blocaj ale elevului şi Modularizarea formării – Dezagregarea
formării existente – certificată sau nu – în module mai mici care să permită
participarea angajaţilor companiei la formare; Lituania: E-PORTOFOLIU –
dezvoltarea procedurilor şi a instrumentelor pentru evaluarea la distanţă a
realizărilor în formarea non-formală şi informală şi Validarea competenţelor
informale şi non-formale pentru personalul non-academic angajat în instituţii
publice de educaţie – identificarea competenţelor care corespund realizărilor
lor educaţionale şi care orientează modul de utilizare a experienţei disponibile;
România: CELiNE – Educarea competenţelor de scris-citit pentru economia
cunoaşterii – echiparea profesorilor VET cu atitudinile, competenţele şi
instrumentele necesare pentru integrarea formării competenţelor de scris şi
citit în formarea vocaţională şi WOLLNET – Proiect pentru crearea setului
de instrumente de evaluare a nivelului de alfabetizare şi a competenţelor de
numeraţie pentru locul de muncă – dezvoltarea şi testarea unui set de
instrumente, uşor de folosit, care să permită angajaţilor, furnizorilor şi
asociaţiilor să evalueze impactul formării (ambele proiecte au fost derulate
de Institutul Român de Educaţie a Adulţilor).
În fiecare ţară participantă a fost selectat un model de practică pentru
transferarea şi implementarea sa: Spania - Validarea învăţării non-formale
2

Pentru mai multe detalii, se poate accesa site-ul proiectului: http://labs2learn.eu/results.html
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şi informale a personalului non-academic angajat în instituţiile publice de
educaţie; Franţa şi România - E-PORTOFOLIU; Lituania - CELiNE –
Educarea literaţiei incluse în conţinut pentru noua economie. Modulul 6 –
Practică reflectivă şi gândire critică.
În continuare, oferim câteva informaţii despre exemplul de bună practică
lituanian (modelul ales de ODIP pentru pilotarea portofoliului educaţional)
care a vizat dezvoltarea sistemului portofoliului electronic. Acesta a fost
finanţat prin proiectul FSE „Pregătirea pentru evaluarea şi acreditarea
competenţelor însuşite prin educaţie non-formală şi informală: înfiinţarea
centrului APL3 la VMU (ESF-2.4.0-03-05/0160)“. Dintre obiectivele specifice
ale proiectului, menţionăm: dezvoltarea unui sistem electronic de evaluare
a învăţării informale şi non-formale şi de validare a competenţelor obţinute
în aceste contexte; informarea şi consilierea privind acest tip de învăţare/
evaluare şi dezvoltarea portofoliilor electronice de către cursanţi/candidaţii
la evaluare. Pilotarea s-a făcut pe un grup ţintă compus din 250 de studenţi,
3 profesori şi doi consultanţi.
Ca şi aspecte de succes, au fost nominalizate următoarele: obţinerea online, rapid, a informaţiilor despre pregătirea evaluării învăţării non-formale şi
informale, obţinerea de feed-back despre formarea şi îmbunătăţirea
portofoliului, oferirea unor oportunităţi interactive de colaborare şi discuţie
între candidat/cursant, consultant şi evaluator. Sistemul portofoliului electronic
s-a dovedit a fi folositor în special studenţilor part-time şi acelora care
lucrează, deoarece pot folosi sistemul la ore convenabile pentru ei
(flexibilizarea orarului de învăţare). Ulterior pilotării sale, sistemul a fost folosit
ca parte a strategiilor de învăţare pentru cursul de studiu formal, el
reprezentând un model de bune practici pentru modul în care, folosind
portofoliul, studenţii au posibilitatea de a-şi prezenta rezultatele de învăţare
formală şi non-formală/informală.
Plecând de la exemplul lituanian, am intenţionat să facilităm folosirea eportofoliului de către elevi şi profesori pentru a obţine un feed-back în ceea
ce priveşte provocările, motivările şi oportunităţile acestei abordări.
Am ales drept grupuri-ţintă directe elevi din ciclul învăţământului secundar
superior (50 elevi din 2 licee din Bucureşti şi Craiova), clasele IX-XI şi
profesori/consilieri şcolari (10) care lucrează cu ei în şcoală şi drept grupuriţintă indirecte 4 experţi educaţionali din cadrul Departamentului „Consiliere,
învăţare pe tot parcursul vieţii şi Management Educaţional“ al Institutului de
3

Accreditation of Prior Learning
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Ştiinţe ale Educaţiei, care au acţionat ca un grup de evaluatori de tip peerreview. Pilotarea a fost realizată în 2 licee, unul din Bucureşti şi unul din
Craiova.
Abordarea portofoliului educaţional electronic a fost aceea a unui instrument
elaborat şi dezvoltat de către elevi (proces în cadrul căruia să beneficieze
de ajutorul profesorilor/consilierilor şcolari) care să conţină produse/rezultate/
evidenţe ale activităţii elevilor, atât din sfera educaţiei şcolare, cât şi din cea
non-formală şi informală şi care să aibă ca scop principal dezvoltarea şi
îmbunătăţirea personală, şcolară, profesională prin monitorizarea reflexivă
a evoluţiei propriei activităţi. Dincolo de activitatea şcolară, am avut în vedere
experienţe precum: participarea la concursuri, activităţi de voluntariat, cursuri
de dezvoltare personală (limbi străine, arte, etc.), practicarea de hobby-uri
(fotografie, muzică, pictură etc.), consumul de Internet în scopul învăţării şi
alte forme de petrecere a timpului liber (consum cultural – expoziţii, muzee,
concerte, proiecţii cinematografice; sporturi practicate; excursii).
Am plecat de la premisa că portofoliul electronic de învăţare ar putea constitui,
pentru elevi, atât un instrument de monitorizare şi îmbunătăţire a progresului
educaţional şi personal, cât şi de reflectare asupra învăţării şi de îmbunătăţire
a capacităţii de auto-prezentare. Principalele argumente pentru alegerea
(e-)portofoliului ca instrument cu potenţial de realizare a acţiunilor menţionate
anterior sunt:
 Utilizarea portofoliului personal pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii
este foarte limitată în cadrul şcolii şi, în cele mai multe cazuri, este vorba
doar de pregătirea sa formală, mai exact completarea unui formular
standard pentru elevi;
 Utilizarea portofoliului personal pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii se
bazează doar pe rezultatele învăţării formale, fără a lua în calcul pe cele
obţinute în contexte non-formale şi informale;
 Completarea portofoliului personal pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii
este realizată de către profesori, nelăsând loc pentru propria implicare/
evaluare a elevului;
 În conformitate cu diverse studii şi cercetări desfăşurate în ce priveşte
sistemul educaţional preuniversitar din România, focusul se păstrează
pe abordarea cognitivă în cadrul învăţării şi evaluării şi pe raportarea
progresului educaţional al tuturor elevilor la aceleaşi standarde
educaţionale, fără a se lua în calcul mediul familial, socio-economic sau
şcolar diferit4;
4

Cu excepţia programului „A doua şansă“

Revista de Pedagogie • LXI • 2013 (1)

67

 Abordarea portofoliului poate avea un rol major în a face (mai) vizibilă
învăţarea elevilor în diferite contexte (formal, non-formal şi informal),
scoţând la lumină diferite cunoştinţe, abilităţi, competenţe însuşite în
diverse situaţii şi furnizând un mod de auto-evaluare a progresului
personal şi şcolar şi de monitorizare a propriilor progrese de-a lungul
timpului.
Obiectivele vizate prin pilotarea portofoliului electronic au fost următoarele:
testarea interesului elevilor şi al profesorilor de a utiliza o abordare reflexivă
şi centrată pe elev a evaluării; familiarizarea elevilor, a profesorilor şi a
consilierilor şcolari cu principalele aspecte (tipuri, conţinut, utilizare, realizare,
platforme de suport electronic, beneficii etc.) ale e-portofoliului; furnizarea
de resurse relevante şi materiale suport; identificarea principalelor provocări,
oportunităţi şi motivaţii pentru implementarea portofoliului electronic în şcoală.
Activităţile desfăşurate în cadrul pilotării au fost: crearea unui ghid de
portofoliu electronic; derularea unor ateliere comune în cele două şcoli
selectate; realizarea de exerciţii de reflecţie la finalul atelierelor; diseminarea
abordării portofoliului electronic la nivelul şcolilor implicate (peer-to-peer/
elev la elev); acomodarea practică a elevilor şi profesorilor cu portofoliul
(explorează-testează-utilizează-creează) şi oferirea de consiliere în vederea
familiarizării participanţilor cu acest instrument.
Atelierele au avut următoarele scopuri:
 activarea experienţelor de portofoliu ale elevilor şi profesorilor şi a
realizărilor lor educaţionale şi personale recente, pentru a facilita
înţelegerea legăturii între experienţa vieţii de zi cu zi şi realizarea şi rolul
utilizării portofoliului electronic;
 familiarizarea participanţilor cu unele aspecte legate de e-portofoliul
educaţional: tipuri, conţinut, evidenţe, trăsături, platforme de suport
electronic, utilizări;
 auto-evaluare privind capacitatea de utilizare a unui portofoliu,
caracteristicile personale folosite fiind: asertivitate, sociabilitate,
curiozitate, generozitate, organizare, deschidere, Homo Zapiens
(abilitatea de a folosi Internetul, pentru a accesa resurse, a comunica
natural prin intermediul tehnologiei), dispoziţia de a călători;
 furnizarea de experienţe de învăţare de grup în ceea ce priveşte diferite
aspecte ale e-portofoliului, precum elemente care pot constitui conţinut:
fotografii, materiale video, artefacte, producţii personale, suvenire, postări
pe blog/Facebook, reflecţii, notări de jurnal, certificate, diplome etc.);
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 explorarea diferitelor resurse electronice pentru construirea portofoliului
(wiki, Google-docs, blog, Facebook, Linked-in etc.);
 evaluarea intereselor de a dezvolta e-portofoliul din perspectiva
profesorilor, elevilor şi experţilor.
Prezentăm în tabelul 1 principalele aspecte referitoare la portofoliul electronic
de învăţare, anume: ce este; la ce foloseşte; ce poate facilita; conţinutul
său; întrebări care pot ajuta reflectarea pe marginea conţinutului portofoliului;
portret al utilizatorului şi sugestii utile pentru crearea unui astfel de instrument.

rezultate ale muncii personale, precum: proiecte de cercetare, articole, eseuri, fotografii, filme, fişe de lectură etc.

ne referim la diplome, certificate de participare, premii obţinute etc.

5

6

Tab. 1. Despre portofoliul electronic: ce este; la ce foloseşte; ce poate facilita (posesorului şi
celorlalţi); conţinut; întrebări spre reflecţie; portret (-robot) al utilizatorului; ponturi.
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7

Evidenţele pot fi scan-uri după documente, fotografii, filme, înregistrări audio-video etc.
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Activitatea de diseminare peer to peer a constat într-o sesiune de lucru în
care elevii care au participat la ateliere au informat alţi elevi interesaţi de
portofoliul electronic despre utilizările şi beneficiile sale. Astfel, am putut
transmite informaţiile conţinute în materialele de formare către alţi elevi, dar
într-o manieră mai non-formală, printr-un schimb de informaţii şi formare de
la elev la elev.
Dificultăţile enumerate de participanţii în pilotarea portofoliului electronic au
atins aspecte variate, de la unele de nivel macro (rolul său în cadrul sistemului
de educaţie şi formare; recunoaşterea sa dincolo de şcoală etc.), la altele
de nivel micro (abilităţi IT, acces la Internet, resurse de timp etc.). Participanţii
au venit cu propuneri de depăşire a dificultăţilor pe care le-au identificat şi
şi-au exprimat aşteptări de la acest instrument, sub forma beneficiilor pe
care el le poate aduce.
În ceea ce priveşte dificultăţile, principalele aspecte aduse în discuţie au
fost:
 nivelul insuficient de dezvoltat al abilităţilor IT, mai ales din partea
profesorilor, un fapt care i-a făcut mai puţin interesaţi în comparaţie cu
elevii în a testa şi utiliza un astfel de instrument; abordarea cooperantă
între elevi şi profesori pe care am folosit-o i-a făcut pe ultimii mai puţin
sensibili la acest subiect şi mai dornici să se implice;
 lipsa de recunoaştere a instrumentului (actualul portofoliu personal pentru
învăţarea pe tot parcursul vieţii), în special în afara sistemului educaţional
preuniversitar formal (pe piaţa muncii, în educaţia universitară etc.);
 lipsa de formare şi orientare în utilizarea şi implementarea la nivel personal
a unui astfel de instrument;
 rezistenţa profesorilor, determinată fie de lipsa abilităţilor IT, timp, interes
în utilizarea instrumentului;
 lipsa unei strategii la nivelul sistemului de educaţie şi formare asupra
utilizărilor unui astfel de instrument, dincolo de simpla completare a
Portofoliului pentru educaţie permanentă.
În termeni de beneficii pe care le poate aduce acest instrument, elevii şi
profesorii au adus în discuţie următoarele aspecte:
 identificarea, dezvoltarea şi reflecţia asupra potenţialului personal,
profesional şi şcolar;
 evidenţa, monitorizarea şi îmbunătăţirea propriei dezvoltări/progres;
 obţinerea de feed-back de la profesori/colegi sau de la alte persoane
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(angajatori sau reprezentanţi ai educaţiei universitare etc.), care sunt
interesate de conţinutul e-portofoliului;
utilizarea unui astfel de instrument poate centra procesul de învăţare
asupra potenţialului elevului, stilului său de învăţare, pentru a-l face mai
individualizat, mai centrat pe nevoile elevului;
un astfel de instrument permite o destul de mare libertate în a alege
momentele dedicate creării/ actualizării sale, permiţând deţinătorului
flexibilizarea propriului program;
permite/ facilitează atât auto-evaluarea, cât şi evaluarea externă;
permite acces rapid la informaţiile importante depozitate în portofoliu şi
furnizează şi un mijloc rapid de a insera informaţii noi;
permite utilizatorului să dovedească anumite competenţe/ abilităţi/
cunoştinţe pe baza evidenţelor postate în portofoliu;
îmbogăţirea experienţelor de învăţare ale elevilor, luând în calcul
experienţa şi abilităţile acumulate în afara sistemului de educaţie formală;
creşterea vizibilităţii şi a prestigiului şcolii, prin rezultatele obţinute şi
prezentate de profesori şi de elevi;
prezentarea (şi a) acelor produse/realizări/artefacte cu care deţinătorul
portofoliului se mândreşte/ despre care consideră că îl reprezintă într-o
mare măsură;
pregătirea elevilor pentru situaţii care necesită auto-prezentare,
identificarea punctelor tari/ slabe, astfel încât să fie pregătiţi pentru situaţii
precum interviul de angajare/ înscriere la studii superioare.

Input-ul experţilor consilieri (peer-review-ul) s-a focalizat asupra măsurilor
şi necesarului informaţional şi formativ care ar putea facilita o abordare bazată
pe utilizarea portofoliului electronic. Principalele aspecte menţionate au fost:
 nevoia de resurse informaţionale şi formare pentru profesori;
 nevoia de cercetare mai profundă în ceea ce priveşte potenţiala
implementare şi beneficiile/provocările/oportunităţile sale;
 nevoia unui sistem de recunoaştere a portofoliului electronic, printr-o
decizie de politică educaţională la nivel naţional, implicând reprezentanţi
ai pieţei muncii, educaţiei universitare, ai furnizorilor de formare, ai
organizaţiilor de voluntariat etc;
 necesitatea unei strategii de dezvoltare şi implementare coerentă.
Pentru a avea o privire bazată pe date în ceea ce priveşte potenţialul de
utilizare de către elevi a unui astfel de instrument, am folosit informaţiile
prezentate în Ancheta privind accesul la tehnologia informaţiilor şi
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comunicaţiilor în gospodării (TIC) (INS8 2012). Ne-am focalizat atenţia asupra
datelor corespunzătoare anului 2011, date care vizează scopurile accesării
Internetului de către persoanele în vârstă de 16-24 de ani.
După cum se poate vedea din datele furnizate în tabelul 2, la nivelul anului
2011, în jur de trei sferturi dintre tinerii de 16-24 de ani activează în cadrul
reţelelor sociale, accesează informaţii referitoare la educaţie, instruire, cursuri
şi descarcă/ citesc on-line ştiri, ziare, reviste. Învăţarea şi consultarea
enciclopediilor on-line se constată în rândul a peste jumătate dintre aceşti
tineri, iar activităţile legate de viaţa profesională/ angajare constituie
preocupări pentru mai mult de o cincime. Totodată, o cincime dintre tinerii
de 16-24 de ani efectuează un curs on-line şi cam a şaptea parte dintre ei
efectuează activităţi care ţin de participarea civică şi/sau politică.
Participarea consistentă a tinerilor de 16-24 de ani la activităţile enumerate
anterior este de natură a ne face să credem că ei deţin deja competenţele şi
interesele implicate de dezvoltarea şi utilizarea unui portofoliu electronic.
Totodată, datele pun în lumină existenţa unui bazin (pool) important de
experienţă a acestor tineri în mediul on-line şi, deci, putem presupune, a
unui bogat fond de activităţi care s-ar putea constitui în material de portofoliu,
propice atât prezentării personale, cât şi reflecţiei.
Tab. 2. Ponderea persoanelor de 16-24 ani care au accesat Internetul in
ultimele 3 luni, după scopul accesării Internetului (în total persoane din
grupa de vârstă) în 2011
9

Scop accesare Internet
Participarea în reţele sociale (ex: crearea profilului de utilizator,
postarea de mesaje sau alte contribuţii la Facebook, Twitter)
Descărcarea sau citirea on-line a ştirilor/ ziarelor/ revistelor
Abonarea la servicii sau produse de ştiri noi care se primesc
regulat (inclusiv RSS)

10

%
77,3
73,5
25

8

Institutul Naţional de Statistică

9

Lista este selectivă, ea necuprinzând toate categoriile cuprinse în ancheta INS; prezentăm
aici numai acele categorii cu directă relevanţă pentru subiectul dezbătut

10

Întrebările au dat posibilitatea răspunsului multiplu, deci nu se poate face sumarea procentelor.
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Scop accesare Internet
%
Căutarea de informaţii despre educaţie, instruire sau oferte de 77,3
cursuri
Participarea civică şi politică
14,4
Citirea sau publicarea opiniilor asupra chestiunilor civice sau 13,6
politice prin intermediul unor Site-uri web (ex: bloguri, reţele
sociale etc.)
Participarea la consultări sau votări on-line pentru susţinerea 4,8
chestiunilor civice sau politice (ex: urbanism, semnarea unei
petiţii)
Învăţare
55,8
Efectuarea unui curs on-line (pe orice temă)
20
Consultarea
enciclopediilor
on-line
pentru
obţinerea 50,8
cunoştinţelor despre orice subiect (wikipedia sau altă
enciclopedie on-line)
Viaţa profesională
26,5
Căutarea sau trimiterea unei cereri de angajare la un loc de 23,6
muncă
Participarea în reţele profesionale (crearea profilului de 7,5
utilizator, publicarea de mesaje sau alte contribuţii la Linkedin,
Xing, etc,)
Sursa11: http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo3&lang=ro&ind=TIC111B

Date fiind motivările şi oportunităţile prezentate, credem că implementarea
pe o scară largă a portofoliului electronic se poate dovedi utilă elevilor şi nu
numai lor. Eventualele studii de pilotare şi/sau de fezabilitate care ar putea fi
realizate în vederea chestionării acestei utilităţi semnalate în proiectul nostru
ar putea scoate la lumină informaţii aprofundate privind nevoile, beneficiile
şi dificultăţile unei astfel de abordări.
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ABORDĂRI TEORETICE
GHIDUL PĂRINŢILOR PRIVIND PORTOFOLIUL EDUCAŢIONAL
AL ELEVULUI
CS. dr. Luminiţa Cătălina Tăsica*
Rezumat
Articolul de faţă oferă părinţilor o serie de sugestii privind utilizarea portofoliului
educaţional al elevului, document căruia Legea educaţiei îi conferă o forţă
juridică deosebită începând cu anul şcolar 2012-2013 (devenind obligatoriu
la trecerea de la un ciclu de învăţământ la altul). Principalele aspecte asupra
cărora ne focalizăm sunt: natura documentului, importanţa lui pentru evoluţia
şcolară a copilului, conţinutul, structura şi perioada acoperită, momentele
cheie care solicită intervenţia părintelui, o scurtă caracterizare a etapelor de
vârstă traversate de copil, relaţia de parteneriat a părinţilor cu şcoala şi cu
alte instanţe de educaţie implicate în completarea portofoliului educaţional.
Cuvinte cheie: portofoliul educaţional, ghid, părinte, instrument de evaluare.
Abstract
The paper offers suggestions to preuniversity students’ parents regarding
the use of educational portfolio, document which receives a juridical force
through the new Law of education starting with the school year 2012/2013
(becoming compulsory assessment tool for entering every school level).
The main aspects that we focus on through our presentation are: nature of
the document, its significance for the students’ school progress, content,
structure, period covered, key moments which call for parents intervention,
age cycles main characteristics, partnership between school, parents and
other educational instances in charge of filling out student’s educational
portfolio.
Keywords: educational portfolio, guide, parent, assessment tool.
Noua legislaţie în domeniul educaţiei acordă familiei un rol de partener major
în relaţia cu şcoala, consfinţind această colaborare printr-un contract
educaţional bipartit, în care cele două părţi sunt egal şi reciproc responsabile
pentru şcolarizarea copilului. Părintele este obligat să respecte drepturile şi
obligaţiile decurgând din acest angajament, contribuind la elaborarea şi
pregătirea unor documente şcolare al căror titular este copilul, din momentul
înscrierii la şcoală şi până la finalul învăţământului obligatoriu. Ne referim la
* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
l.tasica@ise.ro
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portofoliul educaţional al elevului, căruia legea îi conferă o forţă juridică
deosebită începând cu anul şcolar 2012/2013, acesta devenind obligatoriu
la trecerea de la un ciclu de învăţământ la altul.
Prin prezentul material, venim în întâmpinarea nevoilor de informare ale
părinţilor şi cadrelor didactice, oferindu-le o serie de informaţii despre rolul
şi sarcinile lor în raport cu portofoliul educaţional al elevului: natura
documentului, importanţa lui pentru evoluţia şcolară a copilului, conţinutul,
structura şi perioada acoperită, momentele cheie care solicită intervenţia
părintelui, o scurtă caracterizare a etapelor de vârstă traversate de copil,
relaţia de parteneriat a părinţilor cu şcoala şi cu alte instanţe de educaţie
implicate în completarea documentului.
Contractul educaţional tip
Noua Lege a educaţiei (Legea nr.1/2011) stabileşte, începând cu anul şcolar
2012/2013, o nouă formulă de responsabilizare a părinţilor privind
şcolarizarea copilului: încheierea unui contract educaţional tip între unitatea
de învăţământ şi părinţi. Prin acest contract, părintele sau tutorele este obligat
să depună toate eforturile pentru a-şi trimite copilul la şcoală începând cu
vârsta de 6 ani şi până la finalul perioadei de învăţământ obligatoriu, adică
până la 15/16 ani.
În virtutea prevederilor contractuale, părintele va colabora cu şcoala şi cu
alte instanţe educative în toate acţiunile care au ca scop final şcolarizarea
obligatorie, inclusiv elaborarea şi dezvoltarea documentelor şcolare al căror
titular/destinatar este copilul.
Ce este portofoliul educaţional?
Portofoliul educaţional este unul dintre aceste documente şcolare şi are un
rol hotărâtor în evoluţia elevului: este un dosar de înscrisuri şi acte cu ajutorul
căruia se evaluează procesul de învăţare de-a lungul perioadei de şcolarizare,
devenind astfel o oglindă, o „carte de identitate a educaţiei elevului“ în orice
circumstanţă de formare. În cadrul Art. 73, secţiunea 1, Cap. V, (LEN) se
stipulează că:
„(1)Portofoliul educaţional cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau
a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite sau
a participării la activităţi de învăţare, în diferite contexte, precum şi produse
sau rezultate ale acestor activităţi, în contexte de învăţare formale,
nonformale şi informale.

Revista de Pedagogie • LXI • 2013 (1)

85

(2) Portofoliul educaţional este elementul central al evaluării învăţării.
Utilizarea lui debutează începând cu clasa pregătitoare şi reprezintă cartea
de identitate educaţională a elevului.“
Care este rolul şi importanţa lui pentru copil?
Portofoliul educaţional este important pentru traseul educaţional al copilului
deoarece conţine acte de studii (diplome, certificate, atestate) şi documente
şcolare (foi matricole, adeverinţe, rapoarte, planuri de învăţare etc.) strict
necesare la trecerea de la un ciclu de învăţământ la altul de-a lungul evoluţiei
şcolare.
Rolul său este acela de a proba, pe bază de dovezi, nivelul educaţional şi
calificarea dobândite de absolvent (cunoştinţe, aptitudini, competenţe)
precum şi rezultatele proceselor succesive de evaluare ale titularului de-a
lungul anilor de studiu.
Portofoliul educaţional este de asemenea important în cazul procedurii de
admitere în şcoala profesională şi liceu întrucât poate să influenţeze, prin
conţinutul său, locul candidatului în ierarhia procesului de examen, şi, în
final, decizia de admitere sau respingere în cadrul acelui ciclu şcolar (cf. Art.
76, secţiunea 1, Cap. V):
„(1)După absolvirea gimnaziului, elevii urmează liceul sau şcoala profesională.
(2) Admiterea la liceu sau la şcoala profesională se realizează după
următoarea procedură:
a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor
oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza
portofoliului educaţional al elevului;
b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul
locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând
în calcul în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului, media
de absolvire a învăţământului obligatoriu, precum şi media la probele
de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a IX-a şi, în proporţie
de 30%, nota obţinută la proba de admitere stabilită de unitatea de
învăţământ.
(3) În cazul mediilor egale, diferenţierea se face pe baza portofoliului
educaţional al elevului.“
El este necesar şi la finalizarea liceului, conferind titularului dreptul de
susţinere a examenului de bacalaureat, precum şi dreptul de înscriere în
şcolile postliceale.
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Moment de debut, perioadă, conţinut
Legislaţia reglementează în detaliu împrejurările funcţionării acestui
document şcolar, atât din punct de vedere temporal, cât şi structural. Utilizarea
portofoliului educaţional debutează începând cu clasa pregătitoare şi durează
până la finalizarea studiilor liceale, inclusiv în susţinerea examenului de
bacalaureat (cf. Art. 77, secţiunea 1, Cap. V):
„(1)Absolvenţii învăţământului liceal primesc diploma de absolvire şi foaia
matricolă, parte a portofoliului educaţional, care atestă finalizarea studiilor
liceale şi care conferă dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul
postliceal, precum şi dreptul de susţinere a examenului de bacalaureat.“
Documentul integrează, de-a lungul perioadei de şcolarizare, rezultatele
elevului la diferitele evaluări, acest lucru având rolul de a îmbunătăţi
personalizarea învăţării, prin adaptarea ei la particularităţile elevului. LEN
stipulează, în cadrul art. 74, secţiunea 2 Structura şi caracteristicile evaluărilor,
Cap. V:
„(1)La finalul clasei pregătitoare, cadrul didactic responsabil întocmeşte, în
baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, un raport de evaluare a dezvoltării fizice,
socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a
dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare.
(2) La finalul clasei a II-a, fiecare şcoală, în baza unei metodologii elaborate
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizează
şi realizează evaluarea competenţelor fundamentale: scris-citit şi
matematică. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea
planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. Rezultatele evaluării şi
planurile individualizate se comunică părinţilor elevilor şi constituie
documente din portofoliul educaţional al elevului.
(3) La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului realizează, prin eşantionare, o evaluare la nivel naţional a
competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar, după modelul
testărilor internaţionale, pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel
primar.
(4) La finalul clasei a VI-a, toate şcolile, în baza unei metodologii elaborate
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizează
si realizează evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă
şi comunicare, matematică şi ştiinţe. Proba de limbă şi comunicare va
cuprinde limba română şi limba modernă I, iar pentru elevii din clasele
cu predare în limbile minorităţilor naţionale, şi limba maternă. Rezultatele
evaluărilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de
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învăţare ale elevilor şi pentru preorientarea şcolară către un anumit tip
de liceu. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate de învăţare se
comunică părinţilor elevilor şi sunt trecute în portofoliul educaţional al
elevului.
(5) La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, se realizează o evaluare
naţională obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluării se exprimă
printr-un punctaj, similar testelor internaţionale. Evaluarea se realizează
prin următoarele probe:
a) o probă scrisă la limba şi literatura română;
b) o probă scrisă la limba maternă;
c) o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe;
d) o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională;
e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului;
f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi
sociale, susţinută în timpul anului.
(6) Rezultatele evaluării naţionale se înscriu în portofoliul educaţional al
elevului.“
Din analiza reglementărilor anterioare, reiese că portofoliul se îmbogăţeşte
cu produse noi odată cu trecerea de la ciclul preprimar la cel primar, apoi la
cel gimnazial, profesional, liceal şi postliceal. Fiind oglinda evoluţiei şcolare
a copilului, va constitui în acelaşi timp o oglindă a dezvoltării lui în diferite
etape de vârstă: preşcolaritatea, şcolaritatea mică, pubertatea şi adolescenţa.
Suportul şi intervenţia părinţilor
Există, în literatura de specialitate, modele distincte ale relaţiilor părinte –
copil:
 Modelul permisiv, caracterizat prin lipsa unor norme şi reguli de conduită,
care determină un control scăzut al activităţii copilului;
 Modelul autoritar, aflat în opoziţie cu cel anterior, prin care părintele
impune copilului norme şi reguli rigide, fără să ofere niciun fel de susţinere;
 Modelul autorizat, care este cel mai recomandat; în cadrul său, controlul
se exercită simultan cu acordarea sprijinului, încurajând libertatea copilului
şi autonomia de gândire/acţiune prin dialog deschis şi comunicare
permanentă.
Părintele trebuie să acorde copilului sprijin permanent pe perioada şcolarizării,
atenţie şi atitudine diferenţiate de la o etapă la alta, în funcţie de particularităţile
de vârstă ale copilului.
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În acest sens, este de dorit ca fiecare părinte să cunoască măcar în ansamblu
aspecte care ţin de evoluţia psiho – fiziologică a copilului:
Copilul preşcolar
Copilul de 5 – 6 ani este supus unor transformări psihice foarte mari, provocate
de dezvoltarea sa.1 La această etapă de vârstă devine imperioasă nevoia de
socializare, dobândirea independenţei prin depăşirea cercului propriei familii.
El doreşte să înţeleagă şi să descopere aspecte noi ale realităţii, este excesiv
de curios şi are o imaginaţie debordantă. Ca şi la copilul preşcolar, jocul rămâne
tipul fundamental de activitate, satisfăcând întru totul nevoia de mişcare şi de
manifestare acţională.
El îşi formează prin joc noi relaţii şi contacte sociale, se conturează ca
personalitate, adaptându-se comportamentelor pe care le impune instituţia
şcolară.
Universul său are nevoie de prieteni, uneori chiar imaginari. În final, va începe
să se adapteze noilor canoane sociale, devenind mai realist.
Pentru a realiza o deschidere faţă de mediul şcolar cu care copilul vine
prima dată în contact la clasa pregătitoare, părintele va cultiva unele
predispoziţii ale copilului (dorinţa de descifrare a simbolurilor, magia noilor
lumi ale cunoaşterii, simpatia apriorică faţă de dascălul „atotştiutor“), evitând
să repete unele greşeli reeditate de alte generaţii (lipsa de timp şi atenţie
faţă de micul şcolar, şantajul emoţional, nerespectarea perioadei de
acomodare, ameninţări în legătură cu mediul şcolar, critici dure pentru
nereuşite inerente vârstei).
Astfel, în vederea îmbogăţirii portofoliului, părintele va comunica sincer şi
deschis cu copilul, dialogând despre şcoală într-un mediu emoţional
securizant şi preventiv, va satisface nevoile lui de formare, de independenţă,
tendinţele sale de imaginaţie şi creaţie, canalizându-le în direcţia construirii
unor rezultate adaptative.2
Copilul şcolar mic
Şcolarul mic a trecut de primul şoc de adaptare la instituţia şcolară, s-a
1

Copilăria. Capitol în : Mitrofan I., Mitrofan N. - Familia de la A la …Z. Mic dicţionar al vieţii de
familie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, p.91.

2

Cum se pregăteşte copilul de şcoală, Capitol în: Farca, S. – Copilul meu merge la şcoală.
Ghidul părinţilor pentru clasa pregătitoare. În: http://speranţa.farca.ro/copilul-meu-merge-lascoala
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acomodat cu grupul de colegi, cu disciplina impusă de instanţe (învăţătoare)
exterioare familiei.3
El socializează mai extins prin joc de rol. Alfabetizarea îi permite comunicarea
cu ajutorul unui vocabular mai bogat şi prin limbaj contextual îşi descoperă
noi zone de interes, îşi dezvoltă aptitudinile.
El depune un efort fizic şi intelectual intens prin diversificarea activităţii de
învăţare.
Acceptă dirijarea şi tutela învăţătorului uneori în detrimentul celei parentale.
Perioada critică (capricii impertinente) se apropie de sfârşit în ultima clasă a
ciclului primar, prin exersarea proceselor cognitive şi aprofundarea lor în
procesele de învăţare.
Simultan are loc o maturizare afectivă care se deplasează de la preferinţele
senzorial – perceptive către cele relaţional – sociale.
Rolul părintelui este în primul rând acela de a găsi căi de simbioză între joc
şi activităţile de învăţare, evitând să transforme şcoala în factor stresant
negativ prin formulări contraindicate, prin supradimensionarea rolului ei, prin
grabă, etichetare sau şantaj afectiv.
Puberul 4
Pubertatea se află în perioada de tranziţie dintre copilărie şi adolescenţă,
între 11 şi 14 – 15 ani.
Caracteristicile biologice ale vârstei sunt determinate de procesul maturizării
funcţiei sexuale, care conturează şi tabloul psiho – fiziologic supus unor
fluctuaţii de ritm în modificarea proceselor cognitive (de la intuitiv-concret la
formal-abstract), senzorial-perceptive, conative, mnezice, socio-emoţionale.
Se produce o maturizare a capacităţii de socializare (trecerea de la identitatea
individuală la cea colectivă).
Apar preocupări vocaţionale, interese către domenii de activitate în funcţie
de abilităţi şi aptitudini.
Se cristalizează trăsăturile de personalitate, caracterul, în raport cu valorile
morale, dorinţa de afirmare, nevoia de intimitate, independenţă.
Părinţilor le revine rolul dificil de a canaliza pozitiv şi de a aplana tensiunile şi
conflictele inerente vârstei, generate de răsturnările de roluri, confruntările
cu impulsurile sexuale şi exploziile hormonale de creştere.
3

Vârsta şcolară mică, Capitol în: Mitrofan I., Mitrofan N. - Familia de la A la …Z. Mic dicţionar
al vieţii de familie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, p. 356.

4

Pubertatea, Capitol în: Mitrofan I., Mitrofan N. - Familia de la A la …Z. Mic dicţionar al vieţii de
familie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, p. 290.
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Adolescentul
Contrar prejudecăţii conform căreia vârsta adolescenţei ar trebui tratată
invariabil ca o perioadă de criză, în prezent se acceptă că între 15 – 19 ani
au loc intense transformări ce continuă maturizarea fizică, dar mai ales pe
cea în plan emoţional, intelectual-cognitiv şi social.5
O caracteristică specifică vârstei este contradicţia dintre statutul de adult,
dorit cu ardoare de adolescent şi cel de copil, care îi este atribuit în continuare
de adulţi.
Adolescentul este nesatisfăcut de statutul comun, adoptă unele pseudovalori
care generează unele comportamente formal-originale, uneori negative,
oricum frapante, de aceea asistăm la manifestări excentrice, şocante,
negativiste, chiar teribiliste, frizând „originalitatea“ cu orice preţ.6
Adolescentul va avea o reacţie de revoltă faţă de atitudinea parentală
autoritară, el devenind capabil de raţionamente abstracte de rezolvare a
problemelor prin strategii proprii care sunt uneori în contradicţie cu cele ale
părinţilor, considerate învechite, desuete.
Atras de aspectele novatoare din domenii ştiinţifice pe care le abordează
într-o manieră filozofică, adolescentul dezvoltă gândirea critică,
experimentală, spiritul organizat, sistematic, integrator şi inovator, capacităţi
de asimilare şi filtrare mnezică superioară, folosind un limbaj bogat, creativ,
adecvat situaţiilor sociale şi relaţiilor interpersonale.
Este vârsta dinamismului şi sensibilităţii optime, a idealurilor şi aprecierii
valorilor umaniste supreme, a eroismului.
Este perioada autoreflecţiei, căutării de sine, responsabilizării şi autonomiei
de acţiune.
Rolul părintelui de adolescent este de a adopta o atitudine permisivă,
înţelegătoare, dar fermă, bazată pe comunicare şi dialog deschis cu copilul,
autoritatea excesivă fiind total contraindicată.
Impresia subiectivă de a nu fi „înţeles“ trebuie demontată prin abordări ale
problemelor din perspective diferite, în ideea prevenirii adoptării unor conduite
aventuroase sau chiar riscante (consum de substanţe nocive, generatoare
de adicţii, interrelaţionare sexuală inadecvată, experienţe delictuale, ilicite
etc.).
În colaborare cu şcoala, echipa de profesori şi psihologul şcolar, părintele
va deveni asistentul binevoitor care-şi oferă ajutorul, consilierul din umbră,
5

Adolescenţa, Capitol în: Mitrofan I., Mitrofan N. - Familia de la A la …Z. Mic dicţionar al vieţii
de familie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, p. 17-19.

6

Dinamica personalităţii adolescentului, Capitol în: Tasica, L.C. - Prevenirea devianţei
juvenile, Editura Premier, Bucureşti, 2003.
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încurajând fără să blameze, atenţionând fără să critice, impunând standarde
prin dialog constructiv, respectând fără umilire.
Apropiindu-se de finalizarea ciclului de învăţământ vocaţional sau liceal, în
viaţa adolescentului se întrezăresc noi arii de preocupări: examenele de
absolvire, pregătirea profesională, alegerea carierei, întemeierea unei familii.
Părintele poate direcţiona eforturile adolescentului într-un sens favorabil,
adecvat particularităţilor personale, apelând la consilierul de carieră, la
psiholog şi la actori comunitari cu rol decisiv în integrarea lui socioprofesională la momentul absolvirii.
Relaţia părinţilor cu şcoala şi alte instanţe de educaţie
Familia este influenţată negativ de accelerarea ritmului vieţii impus de
schimbările socio-economice actuale. Sondajele în rândul educatorilor relevă
câteva din aceste influenţe:
 Diminuarea bugetului de timp alocat de părinţi dezvoltării şi educării
copiilor;
 Absenţa implicării familiei în problemele şcolii;
 Lipsa de pregătire a familiei pentru rolul de părinţi.
Câteva soluţii recomandate pentru îmbunătăţirea relaţiei familiei cu copilul
şi cu evoluţia sa şcolară ar fi:
- Timp parental mai extins pentru şcolarizarea şi socializarea copiilor;
- Responsabilizarea aparţinătorilor în relaţia cu şcoala;
- Promovarea „şcolii părinţilor“ pentru a putea oferi copilului sprijin adecvat
în dezvoltare;
- Comunicare şi dialog deschis între părinţi, copii, alţi factori educativi pentru
a forma un parteneriat de lungă durată în elaborarea portofoliului.
Şcoala recurge la multe forme eficiente prin care să colaboreze cu familia în
toate domeniile implicând direct evoluţia copilului, inclusiv în elaborarea
documentelor şcolare. Cele mai frecvente sunt:
 adunările cu părinţii sunt forma cea mai necesară de contact direct cu
familia, se convoacă de obicei la nivelul clasei, la începutul anului şcolar,
apoi semestrial sau ori de câte ori este nevoie;
 lectoratele sunt dezbateri semestriale pregătite şi monitorizate de un
cadru didactic pe diferite teme educaţionale de interes, printre care şi
întocmirea documentelor şcolare, cu precădere contribuţia părintelui la
elaborarea portofoliului educaţional. Ele se finalizează cu un chestionar
pe care părintele îl primeşte pentru a-l completa acasă cu posibilitatea
de returnare într-un interval de timp prestabilit;
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 vizite ale cadrului didactic la domiciliul elevului (anunţate sau
neanunţate): asigură contactul direct, nemijlocit cu mediul familial al
copilului, stabilind şi întărind relaţia cu părinţii;
 consultaţiile se acordă de către cadre didactice cu sarcini directe în
asistenţa elevului, precum dirigintele, consilierul sau psihologul şcolar,
oferind posibilităţi de contact specializat în probleme de instruire, orientare,
dificultăţi de învăţare sau conduită întâmpinate de elev;
 caietul de cunoaştere al elevului este un document de lucru al cadrului
didactic care stă la baza întocmirii fişei şcolare şi oferă informaţii
particularizate despre fiecare elev;
 scrisorile, însemnările şi caietul de corespondenţă sunt mijloace
operative ale cadrului didactic în cazul imposibilităţii deplasării acestuia
la domiciliul elevului, marcând evenimente pozitive sau negative pe
parcursul şcolarităţii;
 carnetul de elev nu constituie numai o înregistrare a notelor primite la
disciplinele din curriculum, ci şi un ghid pentru informarea periodică a
părinţilor asupra cerinţelor şcolii cu privire la activităţile şi comportamentul
elevului pe parcursul anului şcolar.
Educaţia în familie
Implicarea părinţilor în dezvoltarea minorului pe termen lung presupune
responsabilizarea acestora şi receptarea nevoilor lui cu empatie, bunăvoinţă
şi înţelegere.
„Copilul îşi desăvârşeşte primele experienţe în viaţa de familie. În mediul
social restrâns, alături de părinţi, fraţi şi de rudele sale, copilul îşi apropie
primele experienţe sociale. Căminul în care creşte, căldura sau indiferenţa
acestuia îi vor modela puternic modul de viaţă, personalitatea şi curajul de a
aborda viaţa.“7
Rămân de referinţă cele 13 reguli de aur ale lui K. Lewin8 vizând atitudinea
ideală a părintelui faţă de copilul său:
1. Să dai copilului sentimentul de securitate;
2. Să dai copilului sentimentul că este dorit şi iubit;
3. Să eviţi ameninţarea, frica, pedeapsa;
4. Să-l înveţi pe copil cu independenţa şi să-l faci să-şi asume
responsabilităţi;
5. Să rămâi calm şi să nu te şochezi la manifestările instinctului la copil;
7

Vrăsmaş, E. A. - Consilierea şi educaţia părinţilor, S. C. Aramis, Bucureşti, 2002.

8

Bunescu Gh., Alecu Gh., Badea D., „Educaţia părinţilor“, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1997, pag. 129.
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6.
7.
8.
9.

Să fii cât poţi de tolerant ca să eviţi conflictele;
Să eviţi să-l faci pe copil să se simtă inferior;
Să nu-l împingi pe copil dincolo de ceea ce este natural pentru el;
Să respecţi sentimentele şi datoriile copilului chiar dacă nu corespund
propriilor tale norme;
10.Să răspunzi cu francheţe la întrebările pe care copiii pot să le pună, dar
oferindu-le răspunsuri adecvate vârstei lor;
11. Să te interesezi de ceea ce face copilul chiar dacă nu consideri că este
ceva util;
12.Să tratezi dificultăţile copilului fără să-l consideri anormal;
13.Să favorizezi creşterea, progresul, mai curând decât perfecţiunea.
În familie, copilul este supus unui ansamblu de influenţe, achiziţionând
abilităţi, deprinderi şi cunoştinţe pe care le poate dovedi în practica imediată
şi a vieţii lui de familie viitoare: domestice, gospodăreşti, menaj, gestiune de
mici cheltuieli, îngrijire fraţi/surori, bunici, prim ajutor, stil de viaţă sănătos,
mic antreprenoriat, igienă personală, civism, vecinătate, timp liber, drumeţii,
voluntariat.
Toate aceste achiziţii se pot înscrie ca abilităţi în portofoliul educaţional şi
pot constitui un atu de-a lungul întregii sale vieţi.
Intervenţia părinţilor la sfârşitul fiecărui ciclu de şcolarizare
Portofoliul educaţional este un dosar evaluator destinat unor categorii de
beneficiari direcţi şi indirecţi. Beneficiarii direcţi sunt titularul, părinţii şi cadrele
didactice chemate să evalueze rezultatele şcolarizării.
În fond, la o analiză atentă, de la finalul clasei pregătitoare şi până la finalul
ciclului gimnazial, principalul beneficiar este părintele, întrucât el
monitorizează evoluţia copilului său, majoritar dependent de familie în primii
ani de şcoală.
De aceea, legea insistă asupra necesităţii informării obligatorii a părinţilor
asupra rezultatelor evaluării periodice a elevului.
La sfârşitul clasei pregătitoare, părintele va primi două documente din
partea cadrului didactic responsabil:
- raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a
limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi
atitudinilor de învăţare;
- planul individualizat de învăţare, elaborat pe baza raportului anterior.
Fiecare dintre cele cinci secţiuni ale raportului de evaluare (dezvoltarea fizică,
socio-emoţională, cognitivă, limbaj şi comunicare, capacităţi şi atitudini de
învăţare) se încheie cu recomandări specifice. Există şi recomandări finale
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de sinteză pe care cadrul didactic le discută individual cu părintele în prezenţa
preşedintelui comisiei de evaluare.
Discuţia are ca scop solicitarea şi îndrumarea părintelui în a se implica
nemijlocit în realizarea de către copil a planului individualizat de învăţare,
acordându-i suport permanent de-a lungul anului şcolar (cf. Art. 12, al. 1, 2,
3, 4, Cap. V, Metodologia de organizare şi administrare a evaluării dezvoltării
fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a
dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare
- Proiect de act normativ subsecvent LEN).
În mod similar, vor avea loc evaluări naţionale la sfârşitul claselor a II-a,
a IV-a şi a VI-a asupra cărora părintele este informat, elaborându-se planuri
individualizate de învăţare cu „rol diagnostic şi prognostic în vederea orientării
şi optimizării învăţării.“
Referindu-se la valorificarea rezultatelor evaluării, actul normativ subliniază
expres că „se întocmeşte un proces verbal în care părinţii semnează că au
fost informaţi asupra planului individualizat de învăţare conştientizând astfel
obligativitatea participării la realizarea lui şi întărind stipulările din contractul
educaţional tip încheiat cu şcoala“.
Planurile individualizate de învăţare se întocmesc anual şi chiar semestrial,
după o schemă prestabilită (potenţial de învăţare, puncte tari, puncte slabe,
obiectivele învăţării, activităţi şi metode de învăţare, criterii de succes) şi
inserează opinia elevului, opinia părintelui şi domeniile de intervenţie.
La clasele finale ale gimnaziului, părintele contribuie la decizia de
preorientare şcolară către ciclul următor, care poate fi vocaţional sau liceal
de un anumit profil.
De obicei, părintele colaborează cu consilierul/psihologul şi dirigintele în
procesul de consiliere şi orientare şcolară şi vocaţională.
Rolul portofoliului educaţional în cadrul procedurii admiterii la liceu este
deosebit de important şi părintele are misiunea ca, în asociere cu corpul
profesoral, să-l ajute pe absolvent în conştientizarea acestui rol şi în
pregătirea actelor şi documentelor şcolare necesare, ca părţi ale portofoliului.
Deşi absolventul învăţământului liceal se presupune că este deplin autonom
şi responsabil în luarea deciziilor privind carierea sa, totuşi monitorizarea
evoluţiei lui de către părinte rămâne indispensabilă atât din punct de vedere
emoţional cât şi organizatoric de-a lungul pregătirii şi susţinerii examenului
de bacalaureat.
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Este de verificat astfel prezenţa tuturor documentelor din portofoliu: diploma
de absolvire, foaia matricolă, certificatul de calificare corespunzător, stabilit
prin CNC şi suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.
După susţinerea examenului de bacalaureat, în portofoliu se adaugă şi
diploma de bacalaureat.
Ar fi de dorit ca părintele să-şi menţină rolul de îndrumător „shadowing“ şi
de-a lungul studiilor universitare, precum şi la momentul tranziţiei
absolventului către piaţa muncii, când acesta va avea interviu cu angajatorul
şi îşi va prezenta propriul portofoliu. La acest moment, portofoliul educaţional
se va transforma în portofoliu de educaţie permanentă şi ar trebui să includă
din ce în ce mai multe documente doveditoare ale unor activităţi de formare/
voluntariat/internship etc. derulate în familie sau în comunitate în context
nonformal sau informal.
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unităţile de învăţământ preuniversitar.
*** Ordin nr. 5565 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului
privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de
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(Proiect de act normativ subsecvent LEN).
*** Metodologia de organizare şi administrare a evaluării competenţelor
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de învăţare, la finalul clasei pregătitoare (Proiect de act normativ subsecvent
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html
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Portofoliul educaţional al elevului, misiune aproape imposibilă!, accesat la
adresa de Internet: http://www.vrn.ro/portofoliul-educational-al-elevuluimisiune-aproape-imposibila
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TEORII, MODELE ŞI INSTRUMENTE DE INTERVENŢIE
SPECIFICE DEZVOLTĂRII CARIEREI
CS. dr. Speranţa Ţibu*
Rezumat
Articolul prezintă diferite categorii de teorii ale dezvoltării carierei, cu accent
pe clasificarea propusă de Mc Mahon şi Patton (2006). De asemenea, sunt
prezentate, asociat unor teorii, instrumente şi modele specifice de intervenţie.
Cuvinte cheie: consilierea carierei, teorii ale dezvoltării carierei, instrumente
de intervenţie.
Abstract
The article presents different cathegories of career development theories,
with a focus on the McMahon and Patton‘s classification (2006). There are
presented also specific instruments and intervention models for some of the
theories mentioned.
Keywords: career counselling, career development theories, intervention
tools.
1. Tipuri de clasificări ale teoriilor dezvoltării carierei
Există o diversitate de teorii ale sau despre dezvoltarea carierei, ceea ce
îngreunează eforturile de sistematizare ale diferiţilor autori. Kileen (1996)
remarcă faptul că o primă categorie de teorii pun accent pe persoana care
îşi „construieşte“ cariera şi necesitatea ca aceasta să îşi cunoască propriile
resurse şi să fie conştientă de oportunităţi; altă categorie de teorii scoate în
evidenţă importanţa mediului socio-economic şi politic care influenţează
dinamica pieţei muncii şi ocupaţiile într-un interval temporal şi spaţial, în
timp ce o altă categorie se focalizează pe metodele şi tehnicile specifice de
consiliere şi orientare. Concluzionând, Kileen propune o împărţire în funcţie
de 3 criterii: agentul (persoana care solicită consiliere), mediul în care cariera
se construieşte, acţiunea (modalitatea în care clientul îşi construieşte cariera).
Jepsen (1984) (apud Szilagyi, 2008) consideră importante două categorii:
teorii structurale (orientate spre caracteristicile individuale şi pe
* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
c_speranta@ise.ro
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responsabilităţi profesionale) şi teorii ale dezvoltării (orientate spre
dezvoltarea fiinţei umane de-a lungul vieţii).
Autorii români preferă prezentarea cronologică, în funcţie de anul apariţiei
unei anumite teorii.
Kidd (2006) diferenţiază teoriile carierei de teoriile consilierii carierei. Primele,
spune ea, se referă la modul în care indivizii îşi construiesc cariera, cum iau
decizii cu privire la carieră. Teoriile consilierii carierei se focalizează pe
intervenţiile specifice realizate cu clienţii, oferind inputuri pentru procesul de
consiliere. După focalizarea lor dominantă, McMahon şi Patton (2006) împart
teoriile în: focalizate pe conţinutul dezvoltării carierei, procesul dezvoltării
carierei, conţinutul şi procesul dezvoltării carierei. Conţinutul se referă la
influenţele asupra dezvoltării carierei intrinseci individului sau care emană
din contextul în care individul trăieşte. Procesul se referă la interacţiunea şi
schimbările în timp în procesul dezvoltării carierei – prezentate în câteva
teorii sub formă de stagii pe care le traversează un individ.
Toate aceste teorii încearcă să explice dezvoltarea carierei, însă niciuna
luată separat nu poate explica în întregime complexitatea domeniului. Unele
teorii par antagonice, iar altele par a se dezvolta din elemente ale teoriilor
anterioare pe care le dezvoltă şi le depăşesc. Aceste aspecte fac şi mai
dificilă încercarea de clasificare. Kileen (1996) consideră că există virtuţi ale
fiecărei teorii, iar demersul de analiză, comparare, identificare a punctelor
tari şi limitelor fiecărei teorii îmbogăţeşte înţelegerea noastră cu privire la
carieră, lumea ocupaţiilor, la relaţia individului cu lumea ocupaţiilor.
2. Clasificarea McMahon şi Patton (2006)
Vom descrie în continuare specificul diferitelor teorii privind dezvoltarea
carierei urmând clasificarea McMahon şi Patton (2006), însă fără a prezenta
exhaustiv toate teoriile incluse de autori în fiecare categorie. Vom detalia
momentele marcante, care au revoluţionat domeniul consilierii/dezvoltării
carierei. De asemenea, vom acorda un spaţiu mai larg teoriilor constructiviste,
care au fost poate mai puţin prezente în literatura românească de specialitate.
Teoriile carierei sunt indisolubil legate de practică, oferind exemple de
strategii, tehnici şi modele de intervenţie specifice. Pentru reducerea
(aparentei) prăpastii existente între teoria şi practica din domeniul dezvoltării
carierei am considerat relevant să prezentăm concomitent teoriile şi
modelele de intervenţie şi nu să tratăm cele două subiecte separat. Dacă
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criteriul de clasificare al teoriilor este unul preluat de la autori australieni,
modalitatea de prezentare a teoriilor împreună cu modele specifice de
intervenţie este o contribuţie personală şi originală în peisajul prezentării
abordărilor teoretice şi practice în domeniul dezvoltării carierei.
2.1. Teoriile conţinutului
În această categorie Patton şi Mc Mahon (2006) au inclus:
a. Teoriile „factori şi trăsături“ (Parsons 1909);
b. Teoriile congruenţei tipurilor de personalitate cu caracteristicile mediului
de lucru (Holland 1973, 1985, 1992, 1997);
c. Teoria psihodinamică (Bordin 1990);
d. Teoria lui Brown (1996, 2002);
e. Teoriile bazate pe valori;
f. Teoria adaptării la muncă (Dawis, Lofquist 1984, Davis 1996, 2002, 2005);
g. Big 5 - teoria personalităţii în cinci factori (McCrae, John 1992).
Derivate din tradiţia abordărilor de tip „factori şi trăsături“ (trait and factor),
teoriile conţinutului au jucat un rol important în determinarea factorilor care
influenţează dezvoltarea carierei: abilităţile, interesele şi valorile s-au bucurat
de multă atenţie în literatura de specialitate. Cu toate acestea, unele
conţinuturi, precum statutul socio-economic al individului sau factorii
emoţionali au rămas în umbră. În esenţă, teoriile factori şi trăsături afirmă
faptul că alegerea ocupaţională poate fi realizată printr-un proces logic,
raţional, obiectiv de potrivire a aspectelor de personalitate cu cerinţele unei
ocupaţii. Unul dintre aspectele care legitimează această categorie de teorii
este crearea unei bogăţii de instrumente cu privire la factorii de personalitate
care exercită o influenţă în alegerea carierei. De aceea, acest grup de teorii
a fost denumit şi „teoriile testează şi spune“ (test and tell - Crites 1981).
Exemple
Teoria „factori şi trăsături“ (traits and factors)
„Ancorată“ în tradiţia concepţiei pozitiviste asupra lumii, dominantă la acea
perioadă de timp, această teorie este considerată a fi prima în domeniul
carierei. Iniţiatorul ei, Franck Parsons (1909), s-a focalizat pe ansamblul
stabil al caracteristicilor individuale care îi diferenţiază pe oameni unii de
ceilalţi. Prin prisma trăsăturilor de personalitate, unii oameni sunt mai
interesaţi de şi mai potriviţi pentru anumite meserii. Teoria consideră că
oamenii trebuie să îşi cunoască foarte bine trăsăturile personale („traits“),
aptitudinile, interesele. De asemenea, individul trebuie să cunoască cerinţele
diferitelor ocupaţii („factors“), pentru a se realiza o „potrivire“ între aceste
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două aspecte, astfel încât fiecare persoană să poată practica acea meserie
pentru care are cele mai înalte interese şi cele mai bune abilităţi.
Parsons (apud Nathan şi Hill 2007) considera că pentru alegerea unei ocupaţii
sunt importanţi 3 factori:
a. Cunoaşterea de sine (autocunoaştere);
b. Cunoaşterea cerinţelor diferitelor ocupaţii/domenii ocupaţionale;
c. Înţelegerea relaţiei dintre aceste două categorii.
Această teorie fost predominantă în cadrul serviciilor de asistenţă pentru
persoane în căutarea unui loc de muncă până în anii ‘60. Şi-a dovedit utilitatea
într-o Americă ce se confrunta la început de secol XX cu un excedent de
cereri de locuri de muncă şi se impunea găsirea unei soluţii rapide şi eficiente
pentru selecţia şi repartizarea muncitorilor. Consilierii şi-au asumat rolul de
experţi, iar clienţii rolul de respondenţi pasivi care primeau sfaturi cu privire
la ocupaţia cea mai potrivită profilului personal de interese/ aptitudinal, reuşita
considerându-se a fi asigurată în urma corelaţiei optime dintre aptitudinile
individuale şi cerinţele profesiei. Abordări specifice acestei teorii se mai
practică şi astăzi, fie în mod eclectic (alături de abordări specifice altor
paradigme), fie în mod independent.
Nathan şi Hill (2007) consideră că o astfel de abordare nu mai este astăzi
posibilă, din următoarele motive:
 Alegerile ocupaţionale obiective au nevoie de sprijinul unui consilier
profesionist: pentru a ajunge la momentul în care poate fi luată o decizie
raţională, trebuie abordate mai întâi în procesul de consiliere aspectele
emoţionale care ţin de managementul relaţiilor, abilitatea de a face faţă
schimbării locului de muncă, recuperarea după scăderea stimei de sine
în urma pierderii unui loc de muncă;
 Întrucât „un loc de muncă pentru o viaţă“ nu mai corespunde lumii
ocupaţionale de astăzi, este necesară dezvoltarea abilităţilor de luare a
deciziilor care să îl ajute pe individ să poată face alegeri ocupaţionale
de-a lungul întregii vieţi;
 Angajatorii solicită angajaţi flexibili care să fie interesaţi de dezvoltarea
lor profesională, să recunoască oportunităţile de dezvoltare şi să le
urmeze, şi nu de aceia care să aştepte în mod pasiv o promovare;
 Indivizii traversează de-a lungul vieţii o succesiune de etape („lifestages“
- Super 1980) şi îşi schimbă astfel şi cerinţele/aşteptările cu privire la
rolurile profesionale şi responsabilităţile asociate;
 A lua decizii este o chestiune de responsabilitate personală. Scopul unui
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proces de consiliere este să responsabilizeze individul (empowerment)
pentru asumarea deciziei, care aparţine clientului, nu consilierului „expert“.
Teoriile congruenţei tipurilor de personalitate cu caracteristicile
mediului de lucru (person-fit environment).
Reprezintă o dezvoltare a teoriilor „trait and factor“ şi pun accentul pe
interpretarea dinamică a alegerii unui mediu de muncă de către fiecare individ,
mediul trebuind să fie în acord cu tipul de personalitate şi influenţând la
rândul său dezvoltarea individuală. Teoria lui John Holland (1966, 1973, 1985)
este una dintre teoriile reprezentative ale acestei categorii, fiind totodată
una dintre teoriile dominante în consilierea carierei. Spre deosebire de teoria
„factori şi trăsături“, teoria „person-fit environment“ pune accent mai mare
pe procesul de consiliere şi orientare: individul trebuie să fie capabil să
înţeleagă şi să exprime ceea ce doreşte în legătură cu locul de muncă, să
îşi stabilească scopuri şi obiective. În urma unui proces mai complex, care
include şi consilierea, se va realiza „potrivirea“ aspiraţiilor şi intereselor
personale cu o ocupaţie corespunzătoare.
Holland s-a focalizat pe interesele profesionale şi a dezvoltat un set de
instrumente prin care indivizii îşi pot evalua personalitatea profesională şi o
pot „potrivi“ cu anumite ocupaţii: Inventarul de preferinţe profesionale
(Vocational Preference Inventory VPI) şi Self Directed Search (SDS).
Instrumentele sunt disponibile astăzi în versiunile creion-hârtie, electronică
(SDS) şi pe Internet (SDS http://www.self-directed-search.com). Teoria şi
instrumentele au fost foarte populare în Statele Unite în anii `70. În România,
odată cu proiectul naţional finanţat de Banca Mondială: Informare şi Consiliere
privind Cariera (ICC) derulat în perioada 1999-2007, practicienii din educaţie
şi agenţii de ocupare au fost formaţi în domeniul consilierii carierei şi au
primit drept de utilizare asupra unei variante electronice şi prescurtată a
SDS, distribuită gratuit. Inexistenţa unei legi a drepturilor de autor în perioada
de început a proiectului ICC, precum şi ambiguitatea cu referire la drepturile
de multiplicare şi de distribuire a instrumentului au condus la utilizarea abuzivă
şi oarecum la discreditarea acestuia ca şi instrument util şi eficient în procesul
de consiliere/dezvoltare a carierei.
Holland a propus şi un model de intervenţie care consideră că oamenii îşi
aleg medii profesionale congruente cu personalitatea lor. Există 6 tipuri de
personalitate (Realist, Investigativ, Artistic, Social, Întreprinzător şi
Convenţional), prezentate grafic sub forma unui hexagon. Mediile
profesionale pot fi clasificate în acelaşi fel, iar oamenii caută să realizeze
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congruenţa dintre cele două aspecte. Dacă aceasta este realizată, atunci
individul va avea satisfacţie şi performanţă în acea ocupaţie. Conform
modelului, una dintre principalele activităţi ale consilierului este aceea de a
evalua indivizii pe baza celor şase dimensiuni ale interesului ocupaţional şi
de a recomanda ocupaţiile care se potrivesc profilului individual. Evaluarea
se face utilizând instrumente precum Vocational Preference Inventory
(Holland 1985 b), Self-Directed Search (Holland 1985 a) sau StrongCampbell Interest Inventory (Hansen, Campbell 1985). Modelul (şi teoria)
au fost criticate pentru perspectiva statică asupra indivizilor şi ocupaţiilor.
Un model de intervenţie foarte cunoscut derivat din teoriile congruenţei este
modelul în 7 paşi (Rodger, 1952), model care pune accentul pe diagnoză
şi evaluare. Aflat în centrul atenţiei în Marea Britanie în anii ‘70-‘80,
actualmente este mai puţin utilizat, fiind perceput ca rigid din cauza funcţiei
de diagnosticare şi a directivităţii sale. Modelul de consiliere este de fapt o
listă de întrebări organizate în 7 categorii, listă despre care Rodger spunea
că reprezintă, de fapt, aspectele de care trebuie să se ţină seama în procesul
de consiliere şi orientare.
2.2. Teoriile procesului
În această categorie Patton şi Mc Mahon au inclus teoriile care s-au focalizat
pe stagiile dezvoltării carierei:
a. Ginzberg (Ginzberg şi colegii săi 1951, Ginzberg 1972, 1984);
b. Super (1953, 1957, 1980, 1990,1992, 1994);
c. Gotfredson (1981, 1996, 2002, 2005);
d. Brown (1996, 2002);
e. Oispow, Fitsgerald (1996);
f. Miller-Tiedeman (1990, 1999).
Au fost în general denumite şi teorii ale dezvoltării. Acestea pun mai puţin
accent pe „potrivirea“ (punctuală) a unui individ cu o profesie şi mai mult pe
procesul care conduce la inserţie profesională şi succes: care este procesul/
care sunt etapele prin care trece un individ pentru a face alegeri potrivite în
carieră? Dezvoltarea este văzută ca un proces de maturizare personală şi
profesională prin care un individ trebuie să treacă pentru a putea fi capabil
să facă alegeri bune în ceea ce priveşte cariera. Teoriile dezvoltării susţin
că un individ trece prin anumite faze sau stagii de maturizare personală şi
profesională care sunt mai mult sau mai puţin legate de vârsta cronologică.
În fiecare fază, individul îşi dezvoltă anumite calităţi fizice şi psihice, iar
cerinţele vieţii / vieţii profesionale diferă pentru fiecare fază.
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Exemple
Teoria dezvoltării carierei
Munca lui Donald Super, concretizată în teoria care-i poartă numele, a dat
naştere uneia dintre teoriile dominante în domeniu. Super a fost primul care
a evidenţiat faptul că dezvoltarea carierei nu se realizează numai la vârsta
adultă, ci are loc de-a lungul întregii vieţi a individului. Concepţia despre
sine (self concept) are un loc central în cadrul teoriei: sinele se construieşte
prin interacţiunea individului cu mediul înconjurător – acesta reprezintă primul
concept asupra procesului propus de Super. Cel de-al doilea – dezvoltarea
sau schimbarea în timp, a fost conceptualizat de Super ca o serie de stagii
pe care le traversează un individ: creşterea (copilăria), explorarea
(adolescenţa), stabilizarea (tinereţea), menţinerea (adultul), dezangajarea
(bătrâneţea).
Super (1953) a mutat accentul de la individul care nu e capabil să detecteze
indicatorii carierei la individul care nu s-a dezvoltat îndeajuns ca persoană.
El consideră dezvoltarea carierei şi posibilitatea de a face opţiuni corecte –
ca fiind aspecte ale dezvoltării emoţionale, sociale şi intelectuale. Dezvoltarea
(construirea) carierei este văzută ca un continuu, iar maturitatea profesională
ca un aspect al dezvoltării necesar opţiunii profesionale.
Super identifică 5 trepte ale dezvoltării personale, fiecărei trepte fiindu-i
specifice anumite sarcini ale vieţii profesionale. Consilierea şi orientarea
trebuie să examineze dimensiunile maturităţii profesionale a unui individ,
aceasta însemnând măsura în care o persoană e capabilă:
 să demonstreze cunoştinţe, abilităţi, atitudini legate de conştientizarea
necesităţii de a planifica;
 să utilizeze surse de informare asupra pieţei muncii şi ocupaţiilor;
 să demonstreze abilităţi de luare a deciziilor.
De asemenea, Super a contrazis teoriile care considerau alegerea unei
meserii drept o decizie şi un moment aparţinând adolescenţei târzii (de obicei
la încheierea învăţământului obligatoriu). El consideră că individul se
confruntă de-a lungul vieţii cu o multitudine de roluri pe care trebuie să le
îndeplinească, iar aceste roluri nu sunt altceva decât modalităţi de exprimare
a valorilor, intereselor, abilităţilor personale. Individul e continuu preocupat
să performeze cât mai bine rolurile în funcţie de momentul specific de
dezvoltare al carierei: creştere (debutul pe piaţa muncii), explorare, stabilizare,
menţinere, declin (ieşirea de pe piaţa muncii, pensionarea).
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Un alt concept important al teoriei lui Super este cel de maturitate a carierei
(career maturity) definită drept ceea ce se aşteaptă de la o persoană de o
anumită vârstă, într-o anumită societate. Ca urmare a criticilor aduse valorilor
implicite conţinute de conceptul de maturitate a carierei, Super a adus
completări teoriei în 1984, arătând că în procesul de consiliere şi orientare
trebuie avute în vedere, pe lângă maturitatea carierei, atât importanţa muncii
pentru individ (work salience) cât şi satisfacţia pe care o obţine individul prin
muncă (work values).
Continuări şi dezvoltări ale teoriei sale afirmă că un individ poate trece prin
anumite stagii de mai multe ori pentru a se adapta schimbărilor din lumea
muncii. Mark Savikas (2002, 2005) a actualizat şi continuat munca lui Super
în teoria sa cu privire la construcţia carierei. Savikas sugerează că indivizii
îşi construiesc cariera prin semnificaţia pe care o acordă experienţelor pe
care le traversează. Elementele centrale ale teoriei lui Savikas sunt
conceptele de personalitate profesională, adaptabilitate la carieră, teme de
viaţă, concepte care reflectă influenţe ale constructivismului şi influenţei
sociale în construirea carierei.
Teoriile socio-economice
Acordă mai puţină importanţă trăsăturilor personale/ individuale şi pun accent
pe procesele şi structurile sociale, culturale, economice în alegerea carierei.
În societatea modernă, accesul la educaţie şi formare determină apoi
alegerile ocupaţionale şi contribuie la calitatea vieţii şi puterea economică a
unui individ.
Alegerile educaţionale şi profesionale depind de ocupaţia părinţilor, cultura
familiei, comportamentul părinţilor cu privire la sprijinul în educaţia copiilor.
Socializarea are un rol important, prin ea sunt asimilate standardele, scopurile
şi modurile de comportament ale grupului social din care copilul face parte.
Prin socializare, individul adoptă standardele educaţionale şi ocupaţionale
ale familiei şi ale clasei din care face parte, transformându-le în standarde
proprii de atins.
Pe de altă parte, structura şi dinamica pieţei muncii influenţează alegerile
indivizilor cu privire la ocupaţii. Persoana este „împinsă“ de factorii socioeconomici spre roluri profesionale care se potrivesc cu statutul său social.
Din acest motiv, susţinătorii acestor teorii nu acordă multă importanţă
consilierii şi orientării. Interesul rămâne însă pentru dezvoltarea strategiilor
de „empowerment“ (responsabilizare, capacitare) a individului.
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Teoriile luării deciziei
Pun accent pe decizia cu privire la carieră (proces, componente ale luării
deciziei). Printre susţinătorii teoriei se numără Tiederman (1961, 1963), care
distinge două stagii ale luării deciziei: anticiparea (explorare, cristalizare,
alegere, alternative de implementare) şi implementarea (explorarea
consecinţelor, reacţia la consecinţe, menţinerea deciziei şi a implementării
ei în ciuda obstacolelor) şi Phillips (1983), care identifică trei stiluri decizionale:
raţional, intuitiv, dependent.
Un model de intervenţie specific acestei categorii de teorii îl reprezintă cel
propus de Bedford (1982). Elementul central pentru modelul propus de el
este diagnoza iniţială a stadiului atins de client la începutul procesului de
consiliere şi orientare. Diagnoza se realizează pe baza a 5 dimensiuni, cu
ajutorul grilei FIRST. Progresele realizate de-a lungul sesiunilor sunt evaluate
pe baza aceloraşi dimensiuni, fiecare dimensiune contribuind cumulativ la
realizarea scopului final de a sprijini clientul pentru a conştientiza o gamă
largă de aspecte ce ţin de dezvoltarea carierei. Unul din punctele tari ale
modelului FIRST îl reprezintă simplicitatea sa, posibilitatea de a fi utilizat (şi)
în situaţii/sesiuni de formare, precum şi valenţele sale evaluative cu privire
la procesul de consiliere în ansamblu.
2.3. Teorii cu focalizare pe conţinut şi proces
În această categorie au fost incluse:
a. Teoria învăţării sociale (Mitchel, Krumboltz 1996, 2002);
b. Teoriile social-cognitive (SCCT – Lent, Brown, Hackett 1996, 2002; Lent,
Brown 2002, Lent 2005);
c. Teoriile cu privire la procesarea cognitivă a informaţiilor (CIP – Peterson,
Samson, Reardon, Lenz 1996, 2002);
d. Abordarea dezvoltare-context (Vondracek, Leerner, Schulenberg 1996);
e. Abordarea contextuală a carierei (Young, Valach, Collin 1996, 2002);
f. Teoria lui Roe (1957), Roe Lunneborg (1990).
Deşi Super este un reprezentant de seamă al teoriilor dezvoltării, teoria sa
poate fi încadrată, în acelaşi timp, şi în categoria teoriilor cu focalizare pe
conţinut şi proces. Modelul propus de Super asupra dezvoltării carierei include
atât determinanţi personali, cât şi sociali care influenţează dezvoltarea carierei
(Super 1990). Alte exemple de teorii care se referă atât la conţinut cât şi la
proces sunt:
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Teoria învăţării sociale în luarea deciziei cu privire la carieră (SLTDCM)
Krumboltz, Mitchel şi Jones realizează o adaptare a teoriei învăţării sociale
a lui Bandura (1977) pentru domeniul dezvoltării/ consilierii carierei. John
Krumboltz (1976) încearcă să explice deciziile cu privire la carieră prin prisma
proceselor de învăţare: preferinţele pentru o activitate sunt învăţate,
experienţele de învăţare influenţează comportamentul cu privire la alegerea
unei meserii. Krumboltz defineşte două tipuri de învăţare: instrumentală
(recompense pentru succes şi pedepse pentru insucces; astfel, copilul învaţă
să „prefere“ performanţa şi succesul) şi asociativă (atunci când persoanelemodel sau reprezentative pentru un individ recompensează sau pedepsesc
un copil pentru ceea ce face; astfel, acesta îşi construieşte imaginea de
sine şi asupra lumii care-i va influenţa şi ghida atât învăţarea, cât şi alegerile
privind cariera). Consecinţele acestor experienţe de învăţare se
concretizează în dezvoltarea unor observaţii generalizate despre sine
(credinţe despre abilităţile personale, interese, valori) şi modalităţi de abordare
a unei sarcini (relaţia dintre observaţiile despre sine şi mediul extern: mod
de luare a deciziilor, răspuns emoţional). După o anumită perioadă de timp,
cele două devin baza dezvoltării carierei.
Concepţia lui Krumboltz asupra individului şi asupra procesului de dezvoltare
a carierei este că cele două sunt modelate de societate pe parcursul întregii
vieţi, pe baza unui sistem de pedepse şi recompense aferent
comportamentelor sociale. Deciziile cu privire la carieră sunt influenţate de
patru elemente (Krumboltz apud Szilagyi 2008): zestrea genetică şi abilităţile
sociale, condiţiile de mediu, experienţele de învăţare, abilităţile de rezolvare
a sarcinilor de lucru. De mare importanţă este accentul pe care Krumboltz îl
pune pe învăţare în cadrul teoriei sale. Deşi şi Super atinge acest aspect,
Krumboltz este cel care oferă învăţării un rol proeminent în procesul de
dezvoltare a carierei.
Un model de intervenţie. Una dintre sarcinile consilierului este de a evalua
acurateţea, completitudinea, coerenţa credinţelor clienţilor despre sine şi
despre lumea externă. Problemele pe care credinţele inadecvate le pot
produce cu privire la procesul de dezvoltarea carierei sunt:
 Generalizări inadecvate asupra lumii ocupaţiilor prin prisma unei singure
experienţe;
 Comparaţii sociale cu un model ideal de rol;
 Reacţie emoţională exagerată la evenimente negative;
 Decepţie.
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Aceste credinţe inadecvate trebuie identificate şi provocate de către
consilierul carierei prin utilizarea unor strategii precum: examinarea
presupunerilor, căutarea inconsistenţelor dintre cuvinte şi comportamente,
confruntarea aspectelor ilogice descoperite. De asemenea, comportamentul
raţional trebuie întărit prin aprobări şi aprecieri. Clientul trebuie de asemenea
încurajat să înveţe din experienţele de muncă prin participarea în lumea
reală.
Krumboltz a dezvoltat şi un instrument – Career Beliefs Inventory (1988),
care poate fi utilizat pentru identificarea atitudinilor care interferează cu
abilitatea clientului de a-şi atinge scopurile de carieră. Stabilirea acestor
scopuri este crucială pentru procesul de consiliere. Krumboltz 1966 (apud
Kidd, 1996) consideră că acestea trebuie să satisfacă trei criterii: 1. să fie
stabilite diferenţial pentru fiecare client; 2. să fie compatibile cu valorile
consilierului; 3. să fie observabile. Şi literatura din domeniul terapiei raţionalemotive (RET) propune metode utile pentru identificarea credinţelor iraţionale.
Dryden 1979 (apud Kidd, 1996) consideră că aplicarea RET în consilierea
carierei este utilă atunci când clientul experimentează anxietate, depresie,
furie, vina plictiselii din cauza nehotărârii.
Teoriile social-cognitive (SCCT)
Hackett (1995) impune conceptele de modele sociocognitive în alegerea
carierei, cu deosebire a celui de auto-eficienţă (self-efficacy). Autorii acestor
teorii afirmă faptul că schimbările sociale şi economice pot avea un efect
important asupra dezvoltării carierei: „un complex de factori: culturali, de
gen, genetici, consideraţii sociostructurale, sănătate/dizabilitate – acţionează
în tandem cu activităţile cognitive ale oamenilor, afectând natura şi ierarhia
oportunităţilor de carieră“ (Lent, Brown, Hackett 1996 apud Patton, McMahon
2006). La baza teoriilor social-cognitive stă teoria social cognitivă a lui
Bandura (1986). Astfel SCCT recunoaşte importanţa învăţării, a factorilor
genetici şi de mediu în dezvoltarea carierei, dar se focalizează mai mult pe
mediatorii cognitivi care influenţează experienţele de învăţare care, la rândul
lor, afectează procesul de luare a deciziilor cu privire la carieră.
Lent şi Hackett 1984 (apud Patton, McMahon 2006) sugerează că trei
variabile social-cognitive (auto-eficienţa, aşteptările cu privire la rezultate,
scopurile personale) interacţionează într-un mod dinamic şi reciproc în
reglarea şi menţinerea comportamentului individului. În mod special interesul
autorilor s-a focalizat pe dezvoltarea intereselor, alegerea carierei şi obţinerea
performanţelor în carieră.
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Teoriile procesării cognitive a informaţiilor (CIP)
Peterson, Samson, Reardon dezvoltă în anii ‘90 modelul CIP al deciziei în
carieră (cognitive information processing). După cum arată Szilagy (2008),
acest model este bazat pe procesarea informaţiei la care individul are acces
la un moment dat şi se bazează pe teoriile învăţării care plasează la baza
procesului de decizie în carieră două tipuri de informaţii:
 Informaţii despre propria persoană;
 Informaţii despre piaţa muncii în relaţie cu propria carieră.
Decizia cu privire la carieră este luată pe baza analizei elementelor
informaţionale disponibile, după modelul CASVE (comunicare, analiză,
sinteză, valorizare, execuţie).
2.4.

Noile teorii ale carierei

Constructivismul
Împărţirea teoriilor în cele trei categorii (conţinut, proces şi conţinut-proces)
a fost specifică anilor ‘80-‘90. Diversitatea teoriilor despre dezvoltarea carierei
fiind foarte mare, s-a pus recent în discuţie necesitatea convergenţei sau
integrării teoriilor şi crearea unui instrument conceptual care să creeze
punţi de legătură între teorii sau a unui cadru general al dezvoltării carierei,
idee care a apărut la începutul anilor ‘90 şi promitea să devină preocuparea
principală a teoreticienilor din domeniul dezvoltării carierei în secolul 21.
Convergenţa teoriilor dezvoltării carierei a constituit focusul unei conferinţe
din 1992, existând şi unele ecouri de scepticism faţă de reuşita unei astfel
de abordări (Brown, Books 1996, Brown 2002).
Tendinţa actuală şi general acceptată este aceea ca teoriile carierei să devină
holiste. Una dintre principalele influenţe în conturarea unei astfel de concluzii
a avut-o constructivismul.
Pe măsură ce înţelegerea cu privire la dezvoltarea carierei a evoluat,
conceptul de lifespan career a primit recunoaştere mai largă, iar abordările
tradiţionale în consilierea carierei au fost provocate. Savikas (1993) afirma
că „domeniul trebuie să se grăbească în a face pace cu mişcarea societăţii
noastre spre postmodernism“, iar practicile trebuie să treacă „de la căutarea
adevărului la participarea în conversaţie, de la obiectivitate la capacitatea
de a oferi perspective“. Deoarece constructivismul reprezintă o poziţie
epistemologică care pune accent pe cunoaşterea auto-organizată şi
proactivă, oferă o perspectivă pe baza căreia putem conceptualiza
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schimbările produse în definirea carierei în societatea postmodernă. Aceste
schimbări includ centrarea pe individ, care devine managerul propriei cariere
şi îşi construieşte semnificaţii privind locul muncii în viaţa personală. Rolul
activ al individului în procesul de consilierea carierei este ilustrat de munca
de colaborare a consilierului care tinde să lucreze în mod colaborativ cu
clienţii, focalizându-se pe abordări holiste asupra vieţii şi carierei şi încurajând
indivizii să reflecteze asupra acestor aspecte şi să îşi revizuiască sau
reorienteze relaţia dintre viaţă şi carieră. Krumboltz (1998) consideră
importantă revizuirea scopului consilierii carierei, care ar trebui să constea
în „ajutor oferit oamenilor să-şi creeze vieţi satisfăcătoare pentru ei înşişi“.
În interiorul acestei abordări, creşterea satisfacţiei în învăţare şi în viaţă ar
trebui să devină rezultate şi modalităţi de măsurare a activităţilor de
consilierea carierei, rezultate care subliniază sinergia dintre rolurile interrelaţionate ale vieţii.
Indivizii sunt văzuţi ca şi creatori activi ai vieţii personale, condiţionaţi însă
de factori de personalitate şi de mediu. Cariera poate fi înţeleasă ca o
experienţă unică, subiectivă, în care deciziile şi acţiunile personale sunt mai
importante decât influenţele externe. În consilierea carierei individul
construieşte şi deconstruieşte realitatea prin intermediul limbajului şi al
dialogului cu consilierul.
Savikas 1995 afirmă că „psihologii carierei sunt provocaţi să îşi revizuiască
filosofia lor fundamentală asupra ştiinţei şi să îşi reformeze domeniul într-o
disciplină interpretativă“. O serie întreagă de autori au dezvoltat abordări
care pot fi incluse în perspectiva postmodernismului sau constructivismului:
perspectiva hermeneutică în teoriile carierei (Collin, Young 1988), metode
subiective în studiul carierei (Young, Borge 1990), consilierea sociodinamică
(V. Peavy, 1998-2000), modelul lui Chan (2003) de integrare a teoriilor
carierei.
Cartea Career Counselling: Constructivist Approaches (McMahon, Patton
2006) poate fi considerată primul tratat teoretic care explorează aplicaţiile
abordărilor constructiviste în consilierea carierei.
Concepţia constructivistă asupra lumii a influenţat abordările din domeniul
consilierii carierei. Se sugerează că abordările constructiviste în consilierea
carierei ar fi cele mai relevante pentru secolul 21 (Mc Mahon). Una dintre
criticile aduse constructivismului este aceea că există puţine resurse
materiale pentru a instrui şi forma practicienii. Dificultăţile pentru consilierii
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care utilizează abordări constructiviste constau în faptul că ei îmbrăţişează
filosofia, dar se luptă cu dificultatea de a o preda şi a o implementa în practica
profesională de zi cu zi.
Influenţele constructivismului asupra consilierii carierei şi psihologiei constau
în (Patton, McMahon 2006):
 Natura relaţiei de consiliere „Dezvoltarea unei relaţii terapeutice de calitate
cu clienţii bazată pe acceptare, înţelegere, încredere şi grijă este primul
obiectiv al constructivismului“ (Granvold 1996 apud Patton, McMahon
2006). Abordările tradiţionale vedeau consilierul ca un expert care rezolvă
problema clienţilor, evaluează şi oferă apoi explicaţii şi sfaturi; consilierul
constructivist lucrează împreună cu clientul pentru a dezvolta o relaţie
eficientă, calitatea relaţiei devenind crucială pentru procesul de consiliere;
 Procesul de consiliere: abordările pozitiviste tradiţionale au situat
consilierul într-o poziţie centrală, acesta fiind văzut adesea ca o persoană
care oferă informaţii sau care rezolvă în mod directiv o problemă.
Consilierii constructivişti sunt mai puţin directivi şi îşi propun să faciliteze
procesul de explorare şi restructurare într-o relaţie de colaborare direct
cu clientul. Peavy (1992) sugerează înlocuirea termenului de „rezultate“
şi consideră că procesul de consiliere trebuie să fie „plin de roade“
(fruitfulness) prin aceea că va oferi o reconstruire sau o perspectivă
schimbată asupra unor aspecte ale vieţii;
 Rolul emoţiilor şi al limbajului: Emoţiile au un rol important şi astfel se
răspunde criticilor adresate consilierii carierei căreia i s-a reproşat că a
exclus aspectele emoţionale din cadrul procesului şi relaţiei cu clientul.
Beneficiarii sunt încurajaţi să îşi exploreze şi exprime emoţiile printr-o
serie de intervenţii care includ abordări din terapia gestalt sau din
psihodramă (jocul de rol, tehnica scaunului gol.). Precizia limbajului şi
puterea lui în construirea semnificaţiilor sunt magistral surprinse de Dewez
şi Bentlez 1949 (apud Patton, McMahon 2006) care afirmau că „a numi
înseamnă a cunoaşte“ articulând relaţia crucială dintre limbaj şi percepţia
noastră asupra realităţii. În consilierea carierei, limbajul este utilizat în
cadrul procesului şi al relaţiei cu clientul pentru a crea semnificaţii, crearea
acestora conducând la schimbare. Mary McMahon sugerează chiar că
este necesară o nouă metaforă a consilierii carierei: working with
storytellers;
 Modalităţile de evaluare – a vizat în principal înlocuirea modalităţilor
cantitative cu cele calitative.
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Teoria sistemelor – cadru unificator
Perspectiva constructivistă şi aplicaţii ale acesteia în dezvoltarea/consilierea
carierei sunt ilustrate de teoria sistemelor – cadru unificator (System
Theory Framework STF – Patton, McMahon, 1999, 2006), un cadru
metateoretic asupra dezvoltării carierei care încearcă să răspundă criticilor
aduse teoriilor carierei şi care sugerează o modalitate de unificare a teoriei
şi practicii prin focalizarea pe indivizi şi sistemele lor de influenţă. Cadrul
consideră achiziţia de informaţie un proces calitativ mai degrabă decât
cantitativ. Informaţia este încorporată în ansamblul experienţelor şi
cunoştinţelor într-o modalitate relaţională şi asociativă prin care noi înţelesuri
şi noi cunoştinţe pot apărea.
Alte exemple de teorii recente care pun accentul pe holism, conectivitate şi
rolul activ al individului în construirea propriei cariere sunt cele ale teoriilor
haosului (Pryor, Bright 2003, 2005) şi modelul ecologic (Heppner, O’Brien
2002).
Teoriile paradoxale
Teoriile paradoxale (Gelatt 1991, Krumboltz, Handy) aduc în prim-plan şansa,
întâmplarea în alegerea carierei. Viitorul este nepredictibil şi complex,
evenimentele neplanificate sunt parte a carierei şi vieţii noastre. Important
este ca individul să dezvolte abilităţile de a face faţă schimbării şi tranziţiei,
de a transforma evenimentele neplanificate nu în obstacole, ci în oportunităţi,
prin utilizarea unor „instrumente“ creative: curiozitate, perseverenţă,
optimism, munca în reţea şi în echipă, asumarea riscurilor, flexibilitate şi
„nesiguranţă pozitivă“, încredere şi optimism concomitent cu menţinerea în
registrul nesiguranţei şi al impredictibilităţii viitorului.
3. Critici ale teoriilor carierei
Teoriile carierei au fost criticate pentru atenţia redusă pe care au acordat-o
dezvoltării carierei altor grupuri decât cel al bărbaţilor albi, sănătoşi fizic, din
clasa mijlocie din ţări dezvoltate economic (Patton, McMahon, 1999, 2006).
Astfel, teoriile care vorbesc despre dezvoltarea carierei femeilor, persoanelor
cu dizabilităţi, grupurilor rasiale sau etnice nu au fost suficient dezvoltate
până în prezent, iar o teorie mai incluzivă rămâne în continuare o provocare.
Mai mult, în contextul întrebărilor privind aplicabilitatea teoriilor americane
pentru alte ţări şi culturi, a fost lansată provocarea de a dezvolta teorii şi
practici relevante pentru contexte particulare.
Dintre abordările teoretice şi practice pe aceste teme amintim: Consilierea
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multiculturală (Ivey, 1994, 1997; Bimrose, 1996, 1998; Pederson 1991;
Launikari, 2005), Teoria consilierii şi terapiei multiculturale MCT (Sue 1996),
Diversitatea şi dezvoltarea carierei femeilor (Framer 1985), Teoria carierei
pentru grupurile minoritare etnice (Fitzgerald, Betz 1994), Modelul de
consiliere adaptat cultural (Fouad, Bingham 1995).
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PREZNETAREA RAPORTULUI
„DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR-CHEIE ÎN ŞCOALĂ ÎN
EUROPA: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI PENTRU POLITICĂ“
CS. drd. Nicoleta Bercu*
Raportul, finalizat în noiembrie 2012, a apărut sub egida Comisiei Europene,
Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA), reţeaua
Eurydice şi face parte din categoria rapoartelor tematice privind diverse
aspecte ale sistemelor educaţionale. Apreciind progresul realizat în
implementarea abordării bazate pe competenţe cheie, raportul discută o
serie de provocări cu care se confruntă politicile menite să transforme
educaţia şi formarea în contributori deplini la dezvoltarea competenţelor
necesare tinerilor europeni pentru a fi competitivi într-o societate şi economie
bazate pe cunoaştere. Între aceste provocări, sunt subliniate în mod specific:
a) construirea unei abordări strategice în sprijinirea implementării
competenţelor cheie la nivel de şcoală; b) îmbunătăţirea statutului
competenţelor transversale (competenţe TIC, competenţe civice şi
competenţe antreprenoriale) şi continuarea sprijinirii integrării acestora în
procesul didactic; c) diminuarea proporţiei elevilor de 15 ani care au
performanţe foarte scăzute în domeniul competenţelor de bază (limbă
maternă, matematică şi ştiinţe) la mai puţin de 15% până în 2020, precum
şi d) încurajarea tinerilor să urmeze studii superioare şi cariere în domeniile
matematică, ştiinţe, tehnologie (MŞT).
Obiectivul declarat al raportului este acela de a prezenta constatările asupra
modurilor în care ţările europene răspund acestor provocări, de a identifica
arii problematice şi obstacole comune. În acest scop, se realizează o trecere
în revistă şi analiză a politicilor naţionale actuale (strategii şi iniţiative la
scală largă) privind dezvoltarea competenţelor cheie pentru învăţarea
permanentă în 31 de ţări (statele membre ale Uniunii Europene, Croaţia,
Islanda, Norvegia şi Turcia). Informaţiile despre practici la nivel de şcoală
sau din proiecte la scară redusă nu fac obiectul raportului. Oferirea de
* Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
nicoleta_bercu@yahoo.com
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recomandări referitoare la modalităţi de asigurare a eficacităţii intervenţiilor
la nivelul politicilor educaţionale completează valenţele informative ale
raportului cu cele de tip praxiologic. Raportul se adresează în mod special
decidenţilor, experţilor, dar şi practicienilor în educaţie
Sub aspectul terminologiei de bază utilizate, raportul asimilează semnificaţia
termenului competenţe cheie, exact aşa cum a fost aceasta atribuită prin
documentul Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competenţele cheie pentru învăţarea
continuă (en. Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and
the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning,
OJ L 394, 30.12.2006): competenţele cheie reprezintă o combinaţie de
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care sunt considerate necesare pentru împlinirea
şi dezvoltarea personală, cetăţenia activă, incluziunea socială, ocuparea forţei
de muncă. Varietatea sintagmelor sub care competenţele cheie se regăsesc
în documentele de politică naţională a îndemnat la opţiunea pentru moderaţie
în rigurozitatea terminologică. Astfel, în raport este asumată sinonimia între
termenii competenţe şi capacităţi, variaţiile „competenţe de bază“, „capacităţi
de bază“ sau „competenţe-cheie“ fiind admise.
Aria de cuprindere a analizei propusă de raport este limitată la şase dintre
competenţele cheie: comunicarea în limba maternă; comunicarea în limbi
străine; competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţă şi
tehnologie; competenţe digitale; competenţe sociale şi civice; spiritul de
iniţiativă şi antreprenoriat. Competenţele a învăţa să înveţi şi conştientizarea
şi exprimarea culturală nu fac obiectul discuţiei.
Sub aspect metodologic, analiza comparativă a politicilor naţionale este
bazată pe răspunsurile oferite de autorităţile centrale naţionale din domeniul
educaţiei la chestionare elaborate de către Eurydice şi Unitatea de Sprijin
pentru Politici (en. Policy Support Unit) din cadrul Agenţiei Executive pentru
Educaţie, Audiovizual şi Cultură. Datele colectate privesc învăţământul
general obligatoriu şi secundar (nivelurile ISCED 1-3), anul de referinţă al
acestora fiind anul şcolar 2011/12. Analiza documentară este realizată
coroborând informaţii din mai multe surse: rapoarte de ţară Eurydice recente
(2012), documente de politică naţională, sinteze ale literaturii academice şi
rapoarte privind rezultatele cercetărilor internaţionale (PISA, PIRLS, TIMSS
şi ESLC).
Raportul este structurat pe cinci capitole care fac referire la modalităţi în
care diverse politici naţionale sprijină proiectarea şi implementarea unui nou
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curriculum bazat pe competenţe cheie, abordează evaluarea elevilor din
perspectiva competenţelor cheie, atacă problema performanţei slabe în şcoli
şi acţionează pentru încurajarea tinerilor pentru continuarea studiilor şi
urmarea unei cariere în domeniile MŞT.
Secţiunea - Constatări cheie deschide raportul prezentând sintetic remarcile
concluzive ale fiecărui capitol, din perspectiva provocărilor pentru politicile
educaţionale şi a posibilelor răspunsuri la acestea. Un rezumat indicativ al
fiecărui capitol va fi prezentat în continuare.
Capitolul 1, Cum este sprijinită dezvoltarea abordării competenţelor
cheie în diverse ţări? - pe baza analizei datelor din perspectiva unor criterii
precum existenţa/inexistenţa unei strategii, anvergura (dacă sunt vizate una
sau mai multe competenţe cheie) şi obiectivele acesteia - pune în evidenţă
patru ipostaze de evoluţie şi articulare a politicilor naţionale, care sunt
exemplificate în prima anexă a raportului (p.57). Aceste ipostaze sunt: a)
existenţa unor strategii cu adresabilitate specifică pentru o anume
competenţă; dintre cele şase competenţe cheie asupra cărora se focalizează
raportul, competenţa digitală beneficiază de o foarte bună reflectare în cadrul
politicilor, în sensul că aproape toate ţările europene au o strategie naţională
specifică pentru dezvoltarea TIC, sub multiplele sale arii de manifestare: eguvernare, infrastructură şi conectivitate în bandă largă, asigurarea securităţii
prin intermediul TIC, dezvoltarea competenţelor TIC la cadre didactice şi
elevi şi integrarea TIC în procesul didactic; b) existenţa unor strategii cu
adresabilitate către o paletă mai largă de competenţe, în Austria, Irlanda de
Nord, Italia, Norvegia; c) lipsa unei strategii, suplinită însă de existenţa unor
iniţiative la scală largă; iniţiativele de scală largă denumesc generic
programele, proiectele şi parteneriatele şcolare şi sunt exemplificate prin
studii de caz în Belgia (comunitatea franceză), Germania, Anglia privind
competenţele de comunicare în limba maternă; în Estonia, Slovacia, Finlanda
pentru competenţele în domeniul ştiinţelor; în Portugalia pentru competenţele
de comunicare în limbi străine; în Malta pentru competenţele civice şi
antreprenoriale; d) existenţa unor strategii în stadiu incipient de dezvoltare,
în Republica Cehă, Estonia, Irlanda, Italia, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia,
Ţara Galilor.
Ca potenţiale măsuri de politică pentru îmbunătăţirea performanţelor slabe
ale elevilor sunt menţionate: conceperea unor strategii naţionale sau
regionale comprehensive şi integrate, precum şi a unor planuri de acţiune
asociate, cu termene clare de realizare; alocarea de fonduri suplimentare
pentru şcolile şi elevii din medii dezavantajate.
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Capitolul 2, Cum este implementat noul curriculum bazat pe competenţe?,
pune în evidenţă o serie de constatări generale: a) autorităţile educaţionale din
toate ţările au integrat repere de orientare a predării şi învăţării în documentele
curriculare (planuri, programe şcolare); b) curriculumul din multe ţări a fost
reconfigurat din perspectiva conceptelor competenţe cheie (în Republica Cehă,
Spania, Italia, Lituania) şi rezultate ale învăţării (în Anglia într-un stadiu avansat
- se utilizează chiar scalele de performanţă); c) transformările au luat forma
creşterii ponderii abordărilor de tip crosscurricular şi a celor centrate pe capacităţi
practice, precum şi pe cea a integrării unor noi discipline: educaţie
antreprenorială, TIC, educaţie civică.
În cadrul acestui capitol o atenţie deosebită îi este alocată exemplificării a
trei tipuri specifice de abordare în predarea competenţelor cheie transversale
(competenţe digitale, competenţe civice şi sociale, spiritul de iniţiativă şi
antreprenoriat), care se regăsesc în ţările cuprinse în eşantionul studiului.
Este vorba despre: a) o abordare de tip integrat, în cadrul unor anumite
discipline de studiu, care apare ca fiind cea mai răspândită în cazul
competenţelor civice şi sociale; b) o abordare de tip disciplină de studiu
distinctă – situaţie puţin întâlnită în învăţământul primar, dar bine reprezentată,
mai ales în cazul competenţelor digitale, a spiritului de iniţiativă şi
antreprenoriat la nivelul învăţământului secundar; c) o abordare de tip
crosscurricular întâlnită în majoritatea ţărilor în cazul competenţelor digitale,
deopotrivă la nivel de învăţământ primar şi secundar.
Conform raportului, întrucât abordările crosscurriculare şi integrate necesită
lucru în echipă între profesori, pentru a fi implementate cu succes, aceste
schimbări ar trebui să fie însoţite de restructurări în formarea profesională
iniţială şi continuă a cadrelor didactice, modul de predare, cultura organizaţiei
şcolare, suplimentări de resurse financiare. Dezvoltarea competenţelor
transversale la elevi este considerată un proces colectiv în care ar trebui să
fie implicate toate cadrele didactice din şcoală. În aceste condiţii, un fenomen
cu risc mare de manifestare este „difuzia de responsabilitate“, motiv pentru
care recomandările raportului privind implementarea eficace a abordărilor
transcurriculare vizează: a) elaborarea unor linii de orientare clare asupra
modului în care ar trebui predate competenţele transversale prin raportare
la graniţele disciplinelor şcolare existente; b) construirea unei perspective
integratoare asupra relaţiilor dintre competenţe şi anumite discipline care
să sprijine profesorii; c) formarea cadrelor didactice pentru proiectarea de
activităţi de învăţare integrată şi sarcini de lucru pentru elevi care să integreze
mai multe obiective de învăţare, un rezultat de învăţare ajungând astfel să
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reflecte achiziţia nu doar a unei competenţe la un moment dat, ci a mai
multora.
Capitolul 3, Cum sunt evaluate competenţele-cheie ale elevilor?,
continuă analiza comparativă cu examinarea măsurii şi a modalităţilor prin
care competenţele cheie sunt evaluate în cadrul testărilor naţionale din timpul
învăţământului obligatoriu, dar şi în contextul altor tipuri de evaluare. Raportul
arată că, în majoritatea ţărilor europene, evaluările naţionale standardizate
din învăţământul obligatoriu pun accentul pe competenţele de bază, în special
în domeniul limbii materne şi al matematicii şi, într-o măsură mult mai mică,
pe competenţele din domeniul ştiinţelor, competenţele de comunicare în
limbi străine, competenţele sociale şi civice. În privinţa transformărilor corelate
curriculum - evaluare, se constată că doar în cazul Ungariei, Spaniei şi Franţei
(din 2013) curriculumul bazat pe competenţe îşi găseşte corespondent la
nivelul evaluării, prin testări naţionale în mod explicit concepute pe
competenţe. O dezvoltare semnificativă în ultimii ani este creşterea numărului
de ţări (de la 4 în 2008 la 11 în 2012) în care se organizează testări naţionale
în domeniul competenţelor sociale şi civice. Cu toate acestea, mai există
multe ţări în care competenţele digitale şi antreprenoriale continuă să rămână
în afara sistemului naţional de testare. De menţionat este însă şi faptul că,
în ceea ce priveşte evaluarea la clasă, competenţele digitale sunt testate în
învăţământul secundar superior, în mod frecvent sau ocazional, cu
instrumentul standardizat - Permisul European de Operare pe Computer
(ECDL), în jumătate dintre ţările europene investigate.
Raportul aduce în lumină şi câteva situaţii novatoare în privinţa testării
competenţelor transversale, chiar dacă acele competenţe care fac obiectul
evaluării nu intră în aria de cuprindere a studiului. Este vorba despre testarea
competenţelor privind utilizarea eficientă a diferitelor surse de informare în
Belgia (comunitatea flamandă) şi despre testul de la finalul învăţământului
primar din Polonia, care se bazează în întregime pe material de tip
crosscurricular şi evaluează performanţa elevilor la citire, scriere, elaborarea
de raţionamente, utilizând informaţii şi aplicând practic cunoştinţele. În privinţa
instrumentelor de evaluare care transcend graniţele disciplinelor de studiu
tradiţionale, se remarcă Franţa, prin evaluarea capacităţii elevilor de a utiliza
instrumentele multimedia şi internetul printr-o largă varietate de activităţi de
învăţare şi Austria, prin evaluarea competenţelor civice, a abilităţii şi
disponibilităţii elevilor de a găsi soluţii la probleme în mod independent, a
capacităţii de adoptare a deciziilor şi de gândire conceptuală (p.30).
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Important de semnalat este şi că raportul aduce în prim plan formele sub
care participarea activă a elevilor ajunge să fie evaluată: a) implicarea în
activităţi şcolare, discuţii şi dezbateri la nivel de şcoală şi comunitate ca şi
componentă a competenţelor sociale şi civice (în marea majoritate a ţărilor
europene); b) „profilul personal“ al elevului, care reprezintă o evaluare a
participării elevilor la activităţi extraşcolare de tipul proiectelor, conferinţelor,
competiţiilor şi olimpiadelor (în Bulgaria); c) activitatea în folosul comunităţii
(30 de ore), care condiţionează obţinerea certificatului de absolvire a
învăţământului secundar superior (în Olanda).
Recunoscând dificultăţile practice şi metodolologice ale proiectării
instrumentelor pentru evaluarea unei game largi de competenţe, raportul
oferă, printre alte recomandări: conceperea unui cadru coerent şi integrat
de evaluare a tuturor competenţelor cheie, astfel încât să fie minimizate
efectul de fragmentare a procesului de învăţare şi diferenţele de percepţie
în ceea ce priveşte statutul şi importanţa diverselor competenţe transversale;
punerea accentului pe competenţe transversale în toate formele de evaluare,
astfel încât prin efectul back-wash, de influenţare a ceea ce este predat şi
învăţat în şcoală dinspre evaluare, elevii să fie determinaţi să achiziţioneze
acele capacităţi relevante în raport cu cerinţele pieţei de muncă şi nevoile
actuale ale societăţii. O altă recomandare semnificativă pentru decidenţi se
referă la realizarea unui echilibru între nevoia de date privind performanţele
elevilor şi excesul de testare, prin ierarhizări ale competenţelor cheie care
trebuie testate în funcţie de importanţa acestora în diverse etape ale
şcolarităţii obligatorii.
Capitolul 4, Cum este abordată performanţa scăzută în şcoală?,
canalizează atenţia cititorului către rezultatele evaluării PISA 2009 care arată
că, în medie, în Europa, 22% dintre elevi sunt slab performeri la acest test.
Numai Finlanda, Estonia şi Belgia (comunitatea flamandă), Olanda au atins
ţinta Uniunii Europene – mai puţin de 15% slabi performeri în domeniul
capacităţilor de bază din totalul populaţiei şcolare. Prin contrast, proporţia
elevilor slab performeri este de aproximativ 40% în ţări precum Bulgaria,
România şi Turcia.
Cel mai frecvent, ţările declară că folosesc rezultatele din anchetele
internaţionale precum PISA, PIRLS şi TIMSS pentru monitorizarea
performanţei şi identificarea motivelor pentru performanţele scăzute ale
elevilor, în unele cazuri, aceste rezultate fiind completate de cele de la testările
naţionale şi din rapoartele inspectoratului şcolar. Colectarea de date privind:
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tendinţele performanţei şcolare, factorii care contribuie la rezultate
nesatisfăcătoare şi la abordări eficiente pentru creşterea nivelului de
performanţă, elemente care ar putea oferi un sprijin semnificativ pentru
procesul de adoptare a deciziilor, este deficitară sau nesistematică în multe
ţări. De exemplu, doar jumătate din ţările europene raportează că realizează
investigaţii privind metodele şi activităţile de predare utilizate în lecţiile de
matematică şi chiar mai puţine fac cercetări privind metodele pe care
profesorii le folosesc în evaluarea elevilor.
Raportul relevă şi faptul că în majoritatea ţărilor nu există practica evaluărilor
independente ale programelor de sprijin pentru elevii cu nivel scăzut de
performanţă, iar acolo unde astfel de evaluări există constatările indică
probleme de implementare care ţin de inadecvarea resurselor, lipsa
instrumentelor adecvate de diagnostic, nivelul redus de calificare şi
insuficienta dezvoltare a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice
şi a acestora. Realizarea de studii longitudinale care să evalueze beneficiile
pe termen lung ale intervenţiilor pentru cei care înregistrează performanţe
slabe şi utilizarea rezultatelor cercetării în fundamentarea politicilor sunt
considerate o necesitate.
Acest capitol menţionează şi o serie de măsuri de politică educaţională la
care ar trebui să se recurgă: a) predarea diferenţiată, în acord cu nevoile,
interesele şi stilurile de învăţare diverse ale elevilor; b) formarea şi dezvoltarea
competenţelor cadrelor didactice pentru a lucra cu elevi cu o largă diversitate
de abilităţi şi interese; c) alegerea metodelor şi strategiilor adecvate subiectului,
tipului de elev şi contextului specific de învăţare; d) facilitarea accesului cadrelor
didactice la dezvoltare profesională continuă; e) creşterea proporţiei
personalului didactic calificat pentru învăţământul primar; f) stimularea
motivaţiei pentru învăţare (stabilirea de către profesori a aşteptărilor înalte,
inclusiv pentru cei care performează slab, şi încurajarea participării tuturor
elevilor;) g) dezvoltarea la cadrele didactice a „soft skills“-urilor, care să le
permită conectarea cu elevii, a competenţelor de management al clasei de
elevi; h) diversificarea materialelor de lectură şi promovarea lecturii în afara
orelor de la clasă, în special având ca grupuri ţintă băieţii, imigranţii şi alte
grupuri aflate în situaţie de risc; i) utilizarea unor metode de predare care să
disloce percepţia că matematica şi ştiinţele sunt dificil de învăţat, abstracte
şi lipsite de relevanţă pentru viaţa reală şi organizarea lecţiilor în jurul „marilor
idei“ sau a temelor interdisciplinare care ajută stabilirea de conexiuni cu
viaţa de zi cu zi şi alte discipline de studiu; j) creşterea implicării parentale în
procesul de învăţare, mai ales în dezvoltarea competenţelor de lectură, prin
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programe de alfabetizare în familie care încurajează părinţii să citească cu
voce tare copiilor lor sau programe care-i abilitează pe părinţi să faciliteze /
dezvolte copiilor lor competenţe specifice de alfabetizare şi să îi sprijine să
înveţe cu plăcere la matematică, cu toate că realizarea acestui deziderat
este problematică datorită faptului că datele de la nivel naţional ilustrează
că unii părinţi nu deţin capacităţi de socotit, deci nu sunt capabili să ofere
sprijin copiilor.
Mai multe ţări raportează că au dezvoltat la nivel naţional politici de combatere
a performanţelor scăzute: identificarea timpurie a dificultăţilor de învăţare şi
intervenţia timpurie în astfel de situaţii în Finlanda şi Norvegia; utilizarea de
instrumente adecvate de evaluare (observare, analiza activităţii şi produselor
elevilor, teste standardizate şi teste diagnostic) în Irlanda, Norvegia,
Germania; îmbunătăţirea motivaţiei, sprijin individualizat prin tutoratul de
tip unu la unu în Franţa, Letonia, Grecia şi România, prin programele de
recuperare implementate în şcoli rurale; practicarea tutoratului în grupuri
mici este de asemenea o altă abordare comună mai multor ţări: Irlanda,
Bulgaria, Malta, Slovenia.
Capitolul 5, Cum sunt încurajaţi tinerii să urmeze studii superioare şi o
carieră în domeniile matematică, ştiinţă şi tehnologie?, exploatează
rezultate ale cercetărilor şi date statistice pentru a ilustra provocările
semnificative ale politicilor privind încurajarea elevilor să urmeze studii
superiore şi cariere în domenii care au legătură cu MŞTşi pentru a documenta
legătura între motivaţie şi performanţă.
Analiza se concentrează pe politici şi iniţiative privind educaţia şcolară şi nu
oferă o discuţie detaliată despre măsurile care sunt luate la nivel terţiar.
Potrivit informaţiilor furnizate de Eurydice, autorităţile din domeniul educaţiei
din 15 ţări au preocupări legate de numărul în scădere de absolvenţi de
învăţământ superior în domeniul MŞT(Belgia – comunitate franceză,
Danemarca, Irlanda, Franţa, Italia, Estonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria,
Olanda, Polonia, Romania, Suedia, Scoţia, Norvegia). Un număr mai mare
chiar, 21 de ţări (printre acestea, Austria, Germania, Cehia, Bulgaria, Finlanda,
Islanda), declară că o preocupare importantă este deficitul de competenţe
în arii de activitate care necesită un nivel ridicat de cunoştinţe MŞT. O altă
problemă este realizarea dezideratului echilibrului de gen pentru studenţii în
aceste domenii, semnalată de Belgia, Lituania, Franţa, Spania, Irlanda,
Estonia, Germania, Austria, Olanda, Danemarca, Norvegia.
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Autorităţile din domeniul educaţiei din Belgia (comunitatea franceză),
Danemarca, Irlanda, Lituania, Ţările de Jos, Norvegia şi-au exprimat
îngrijorarea pentru fiecare dintre cele trei direcţii de politică educaţională.
Totodată, în cadrul a şapte ţări, Grecia, Malta, Portugalia, Slovenia, Slovacia,
Croaţia, Turcia, nici scăderea numărului de absolvenţi, nici deficitul de
competenţe şi nici dezechilibrul de gen în rândul studenţilor din domeniile
MŞT nu au fost declarate ca surse de preocupare ale politicilor educaţionale.
Iniţiativele la scală largă pentru stimularea interesului pentru MŞT în
învăţământul primar şi secundar sunt extrem de rare. Doar în Austria şi
Finlanda există, chiar începând cu învăţământul pre-primar. Cel mai adesea,
ţările se concentrează pe proiecte de sprijin pentru activităţi extra-curriculare,
parteneriate cu universităţi şi întreprinderi, campanii de conştientizare
generală cu privire la valoarea matematicii şi promovarea implicării părinţilor
în învăţarea matematicii şi ştiinţelor. Nu există astfel de măsuri pentru
îmbunătăţirea motivaţiei pentru studierea acestor domenii cu adresabilitate
specifică pentru grupurile vulnerabile (imigranţi, minoritari-romii, elevi din
familii cu statut socio-economic scăzut). În această chestiune, raportul
sugerează recurgerea la o abordare de jos în sus şi o anumită independenţă
faţă de Ministerul Educaţiei, pentru a se asigura participarea unei game
largi de părţi interesate şi pentru definirea clară a rolurilor diferiţilor actori.
Întrucât atitudinile şi percepţiile sunt esenţiale în învăţare, raportul recomandă
decidenţilor să-şi concentreze eforturile în direcţia măsurilor care să
demoleze preconcepţia conform căreia matematica e dificilă, abstractă şi
fără legătură cu viaţa reală.
Aprecieri concluzive
Apărut la o distanţă de un deceniu de la publicarea rezultatelor primei anchete
privind competenţele cheie (Key competencies: a developing concept in
general compulsory education. Survey 5, Eurydice, 2002), care aducea în
prim plan diversitatea semnificaţiilor asociate acestui termen în diverse ţări,
variaţii în termenii specifici (competenţe de bază/ competenţe cheie) şi în
conţinutul exact al setului de competenţe sau abilităţi de dezvoltat la elevi în
cadrul sistemelor educaţionale europene, raportul Developing Key
Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy,
prin conţinutul său, demonstrează că restructurările curriculare care au avut
loc după anul 2006, când Comisia Europeană a lansat definirea extensivă a
termenului de competenţe cheie şi a setului celor opt competenţe-cheie, au
fost orientate către acest „consens european“ într-un număr crescând de
ţări.
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Şi în România, din 2011, prin Legea Educaţiei Naţionale (art.68), cele opt
domenii de competenţe cheie sunt statuate ca finalităţi ale învăţământului
primar şi gimnazial sau dimensiuni ale profilului de formare a elevului, iar
„evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor şi stă
la baza planurilor individuale de învăţare“ (art. 72). De asemenea, sunt
prevăzute evaluări naţionale transdisciplinare ale elevilor pentru finalul clasei
a VI-a, prin două probe: a) limbă şi comunicare; b) matematică şi ştiinţe),
precum şi pentru finalul clasei a IX-a prin: a) o probă scrisă la limba şi literatura
română; b) probă scrisă la limba maternă; c) probă scrisă transdisciplinară
la matematică şi ştiinţe; d) o probă scrisă la o limbă de circulaţie
internaţională; e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în
timpul anului; f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor
civice şi sociale, susţinută în timpul anului (art. 74).
În acest context transformativ, întrucât România se află încă la momentul
pregătirii cadrului de implementare a acestor schimbări, relevanţa raportului
prezentat este extrem de mare pentru experţi şi decidenţi, din următoarele
considerente: sprijină conştientizarea diversităţii, a specificităţii şi a aspectelor
comune ale politicilor educaţionale naţionale asociate transformărilor în
curriculum în ţările europene; reprezintă o sursă credibilă de inspiraţie pentru
soluţionarea unor dileme cu caracter practic legate, de exemplu, de
implementarea transdisciplinarităţii şi a evaluării bazate pe competenţe cheie;
orientează, cu repere bibliografice exacte, studiul aprofundat al acestor
politici, în funcţie de problematica de interes pentru cititor.
Întrucât prezintă rezultatele unui studiu comparativ aplicat unui număr atât
de mare de ţări (31), materialul informaţional din raport este extrem de dens,
însă bine structurat şi ilustrat prin intermediul graficelor, care facilitează
observarea de către cititor atât a tendinţelor comune, cât şi a diversităţii
modalităţilor de abordare a problematicii vizate la nivelul eşantionului de
ţări.
Caracterul informativ al raportului este vădit unul mult mai amplu decât sfera
tematică delimitată. Raportul face trimitere la o serie de alte rapoarte ale
Comisiei Europene privind implementarea programului Educaţie şi formare
2010, rapoarte Eurydice, precum şi la reţeaua de identificare a iniţiativelor
pentru dezvoltarea competenţelor – cheie – The European Policy Network
on the Implementation of the Key Competences (http://keyconet.eun.org),
oferind astfel celor interesaţi acces la referinţe bibliografice relevante pentru
urmărirea cronologică a procesului evolutiv al asimilării competenţelor cheie
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în documentele de politică naţională şi în practicile diverselor ţări.
Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and
Opportunities for Policy. Eurydice Report.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_
reports/145EN.pdf
*** Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.
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SISTEMUL EDUCAŢIONAL FINLANDEZ (II)
DESPRE ŞCOALA PROFESIONALĂ
Sanda Bordei*
În anul 2010, în calitate de coordonator al proiectului „Şcoala de vară Educaţia merită!“,
derulat de către Fundaţia Dinu Patriciu în colaborare cu oficialităţi finlandeze, am avut şansa
extraordinară a unei experienţe de învăţare unice. Alături de cei 18 profesori din mediul rural,
selectaţi din totalul celor 45 de participanţi la cursurile şcolii de vară, am avut posibilitatea,
timp de o săptămână, de a cunoaşte la el acasă sistemul educaţional finlandez, recunoscut
ca fiind unul dintre cele mai bune din lume la ora actuală, cu rezultate remarcabile la testele
PISA. Şcolile participante la vizita de studiu: Şcoala cu clasele I-VIII Vintileasca, Vrancea;
Şcoala cu clasele I-VIII Mărginenii de Jos, Prahova; Şcoala cu clasele I-VIII Petre Tudose,
Mălureni, Argeş; Liceul „Ioan Buteanu“ Gurahonţ, Arad; Liceul „Crişan“, Criscior, Hunedoara;
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Perişoru, Călăraşi.
Conform programului vizitei, în fiecare zi am putut cunoaşte câte o şcoală nouă, am asistat la
ore, am discutat cu profesorii şi cu elevii. Astfel, am avut şansa de a merge la Masku, o
aşezare rurală cu aproximativ 10.000 de locuitori şi am petrecut toata ziua la şcoala primară
Kurritula (clasele I-VI) şi la gimnaziul Hemminki (clasele VII-IX). A urmat apoi Şcoala
Internaţională din Turku, care aparţine Departamentului pentru pregătirea profesorilor din cadrul
Universităţii Turku, iar în cea de-a treia zi am vizitat liceul din Mynamaki. De asemenea, am
avut ocazia să ne întâlnim şi cu directorul departamentului educaţie din cadrul primăriei Turku,
persoana responsabilă cu administrarea celor aproximativ 70 de şcoli din regiune (3500
angajaţi, 25000 de elevi şi un buget de 205 milioane euro) şi care face legătura între şcoli şi
Ministerul educaţiei. La final am vizitat şi Şcoala vocaţională din Turku, ceea ce realmente nea impresionat. (fragment reluat din articolul publicat în nr. 4/2012 al Revistei de Pedagogie).

În Finlanda ultimilor ani, aproximativ 60% dintre elevii care termină gimnaziul
se îndreaptă către şcoala profesională care, datorită dotărilor şi calităţii
programelor oferite, a ajuns să fie tot mai căutată. De asemenea, contează
foarte mult şi faptul că un absolvent al şcolii profesionale poate, dacă doreşte,
să urmeze şi studii superioare, fără a trebui să dea diferenţe sau să participe
la cursuri suplimentare.
De obicei, cursurile durează 3 ani (dar pot fi absolvite şi în 4 ani), însă dacă
* Student. Anul II Master Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei, Universitatea Bucureşti
sanda.bordei@yahoo.com
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un elev a terminat deja liceul, atunci durata studiilor sale profesionale se
reduce cu până la un an, datorită creditelor transferate de la liceu.
Şcoala profesională este destinată atât tinerilor, cât şi adulţilor şi oferă o
largă varietate de specializări, fiecare dintre acestea având extraordinar de
bine dezvoltată componenta practică.
Anul întâi cuprinde materii comune obligatorii, iar în anii 2 şi 3 se învaţă
disciplinele specifice calificării alese.
Programul de studii are în total 120 de credite, un credit fiind echivalent cu
un efort de studiu mediu de 40 de ore; totalul creditelor se distribuie, pe
discipline, astfel: 90 de credite pentru discipline specifice calificării respective
şi pentru practică în domeniu (practica are cel puţin 20 de credite), 20 credite
pentru materii comune de studiu şi 10 credite pentru cursuri opţionale.
Materiile comune sunt: limba maternă, cealaltă limbă oficială, o limbă străină,
matematică, fizică şi chimie, studii sociale, de economie şi despre viaţa
profesională (working life studies), educaţie fizică şi pentru sănătate, artă şi
cultură.
În ceea ce priveşte materiile opţionale, elevul poate să aleagă singur, putând
opta pentru cursuri din propria şcoală sau din altă şcoală profesională sau
pentru experienţă de muncă relevantă.
După terminarea studiilor, elevul trebuie să realizeze un proiect final, care
are cel puţin 2 credite. Acesta poate fi o sarcină vocaţională, un produs sau
altceva, cu scopul de a răspunde nevoilor vieţii profesionale, de a oferi şansa
de a lua parte la viaţa profesională şi de a face mai uşoară tranziţia către
viaţa profesională. Proiectul poate fi făcut individual sau în grup. Pe lângă
acest proiect, elevul susţine şi examenele finale.
Elevii şcolii profesionale au dreptul la: educaţie gratuită, o masă caldă pe zi,
asigurare de sănătate, ajutor financiar în timpul perioadei de studii şi ajutor
financiar pentru plata transportului dacă distanţa este mai mare de 10 km.
Institutul profesional (vocaţional) din oraşul Turku este un centru pentru
educaţie şi practică profesională cu 4500 elevi şi 600 instructori. Institutul
este unul dintre cele mai mari din Finlanda, cu aproximativ 1500 de noi
admişi în fiecare an. El aparţine primăriei oraşului Turku şi este condus de
Consiliul Vocaţional pentru Educaţie. Funcţionează în 9 locaţii diferite.
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Dintre specializările oferite putem aminti: brutărie, patiserie, coafură,
cosmetică, croitorie, turism, catering, restaurant, servicii tehnice (instalaţii
electrice, întreţinere aparatură electronică etc), servicii auto (reparaţii auto,
vopsitorie, inspecţii tehnice auto, service auto etc.), curăţenie (curăţenie
locuinţe, spălare ferestre, curăţenie generală).
Vom descrie detaliat în continuare următoarele specializări: chelner,
constructor şi mecanic auto.
Pentru a deveni chelner, în timpul celor 3 ani de studiu, în afară de materiile
comune (20 credite), cele opţionale (10 credite) şi de practică obligatorie
(20 credite), studiile de specialitate sunt următoarele: funcţii de bază în
industria ospitalităţii (20 credite), chelner în servicii pentru clienţi şi vânzări
sau chelner pentru servirea mesei şi băuturilor (20 credite), specializare pe:
servicii a la carte, servicii pentru conferinţe, servicii fast food sau catering
(30 credite). Ca o menţiune care spune totul despre seriozitatea cu care
tratează finlandezii obţinerea unei calificări şi despre nivelul ridicat de
civilizaţie la care au ajuns, menţionăm că unul dintre cursurile pe care le
studiază elevii care vor să devină chelneri este şi cel de Psihologia
consumatorului!
Sălile de studiu sunt luminoase, spaţioase şi au dotările tehnice necesare.
La parter, pe o suprafaţă foarte mare, se află bucătăria, o cafenea şi
restaurantul – practică Alabama, unde vin zilnic clienţi reali, de la companiile
din vecinătate, care sunt serviţi de către elevii practicanţi.
Numărul de elevi la specializările hotel-restaurant şi catering-turism este de
300; fiecare clasă are un număr de 16 – 18 elevi. Şcoala cooperează cu
cele peste 20 de hoteluri din regiunea Turku (3000 de camere şi 500 de
restaurante şi firme de catering).
Foarte interesant ni s-a părut faptul că şcoala are un angajat care se ocupă
cu previziuni pe termen mediu şi lung la nivel naţional referitor la piaţa muncii,
studiază tendinţele şi ajută conducerea şcolii să stabilească astfel în mod
adecvat oferta de locuri pentru admitere. De exemplu, în perioada 20152020 aproape 50% dintre angajaţii din catering se vor pensiona, deci va fi
nevoie de o creştere a numărului de locuri pentru această specializare.
De asemenea, o atenţie deosebită se acordă practicii la locul de muncă,
după ce în primul an elevii fac practica la restaurantul şcolii (7 săptămâni).
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Perioada de practică durează 5-10 săptămâni odată şi se realizează cu
supervizare şi cu un contract semnat între şcoală şi instituţia respectivă.
Profesorii îşi vizitează de 3-4 ori elevii la locul de practică, îi contactează
aproximativ de 4 ori pe supervizori şi primesc feedback de la aceştia, totdeauna
în prezenţa elevului practicant. Evaluarea de la locul de muncă este foarte
importantă pentru şcoală. De obicei, mulţi elevi sunt angajaţi ulterior la locul
în care au făcut practica, mai întâi vara sau serile – pentru a-şi întregi
câştigurile şi, apoi, permanent.
Elevii pot opta să facă practica în străinătate. În acest caz, îşi găsesc singuri
locul de practică, iar statul le plăteşte biletul de avion, cazarea şi masa
rămânând în sarcina practicantului (dar de multe ori acesta locuieşte şi ia
masa la locul de muncă).
În partea a 2-a a zilei dedicate vizitei la şcolile profesionale, am fost conduşi
la o altă locaţie, unde am văzut ce înţeleg finlandezii prin specializarea de
constructor sau de mecanic/service auto.
Pe scurt, grupa de elevi constructori , nici mai mult nici mai puţin, construieşte
o casă în timpul celor 3 ani de studiu. Atunci când i-am văzut noi, tocmai
terminaseră de turnat fundaţia, iar până la sfârşitul celui de-al treilea an,
casa va fi complet terminată (inclusiv instalaţiile electrice şi celelalte lucrări
de interior, care sunt făcute în anotimpul rece de către alţi elevi – ucenici la
specializările respective). Şi toate acestea făcute exclusiv de către elevi de
16-18 ani, sub coordonarea unui profesor inginer constructor! Casa are un
format standard: jos bucătăria, baia, sauna şi sufrageria, iar sus dormitoarele.
După ce este gata, este vândută la licitaţie unei familii care se mută imediat
în ea, iar banii (aproximativ 250 000 euro) revin şcolii, care îşi asigură, astfel,
şi venituri proprii.
Acelaşi lucru l-am descoperit şi la specializările de mecanic auto, vopsitorie
şi service auto: elevi care chiar lucrează şi învaţă meserie. Cred că am
mers trei kilometri prin toate halele acelea, dotate cu utilaje moderne şi în
care copiii reparau/vopseau etc. maşini aduse acolo de către locuitorii din
împrejurimi, care preferă să le aducă aici pentru că au parte de servicii de
calitate şi la un preţ mai mic, banii revenind şcolii. (va urma)
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