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CUVÂNT ÎNAINTE
Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei a decis sã editeze trimestrial Revista de
Pedagogie, publicând numere tematice complementare structurii de
organizare a grupurilor de cercetare din institut.

Acest numãr, dupã cum puteþi constata, este dedicat problematicii consilierii
carierei.
Aceastã alegere este justificatã de sporirea considerabilã a interesului
social ºi al cercetãrilor în domeniu pentru acest sector, cât ºi doveditei
sale utilitãþi practice în informarea, consilierea ºi orientarea diferitelor
categorii de populaþii: elevi, studenþi, cadre didactice, adulþi aflaþi în diferite
situaþii la care fac faþã cu dificultate: ºomaj, gãsirea unor locuri de muncã
mai bune, management personal eficient, descoperirea informaþiilor
necesare dezvoltãrii personale ºi mobilitãþii pentru educaþie ºi muncã etc.
În ultimul deceniu, în þara noastrã, volumul publicaþiilor ºi aplicaþiilor web
centrate pe aceastã temã a sporit considerabil – cãrþi, reviste, proiecte,
portaluri ºi website-uri – fapt care vorbeºte de la sine despre reacþia
adecvatã a specialiºtilor de a oferi soluþii, alternative practice de a rãspunde
acestei provocãri.
Onorantã este pentru noi ºi consistenta participare ºtiinþificã a colegilor
profesioniºti din strãinãtate în acest domeniu, ºi pentru acest lucru le
mulþumim, în numele colectivului de redacþie, cât ºi al specialiºtilor români
în acest domeniu (cercetãtori, consilieri practicieni, cadre didactice).
Recomandãm aºadar cu responsabilitate acest efort intelectual generos
tuturor potenþialilor beneficiari interesaþi de acest domeniu.
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FOREWORD
The Institute of Educational Sciences has decided to publish on a quarterly
basis the Romanian Journal of Pedagogy, with thematic issues related to
the research departments of the Institute.
This issue, as you will notice, is dedicated to career guidance and
counselling.
The choice is justified by the considerable augmentation of the interest of
social and research entities in this area, as well as its proven utility in
informing, counselling and guiding different target groups (pupils, students,
teachers, adults) in different settings which pose problems: unemployment,
finding a better job, personal management, discovering information needed
for personal development and mobilities within the area of education and
work etc.
During the past decade, in our country, the volume of publications and
web-based software for this area has increased considerably – books,
reviews, projects, web-portals and websites – which is indicative of the
appropriate reaction of professionals in offering solutions, alternative
practices to answer this challenge.
We are honoured by the significant participation of our professional
colleagues form abroad - and we would like to thank them, in the name of
the editorial board - as well as by the valuable contributions of the Romanian
professionals in this field (researchers, counsellors, teachers).
We recommend responsibly this generous intellectual effort to all potential
beneficiaries interested in this domain.

POLITICI ÎN DOMENIUL CONSILIERII
CONSILIEREA DE-A LUNGUL ÎNTREGII VIEÞI
Dr. Mihai Jigãu, cercetãtor ºtiinþific I
Director adjunct al Institutului de ªtiinþe ale Educaþiei
Bucureºti, România
jigau@ise.ro
Rezumat
Activitãþile de informare, consiliere ºi orientare nu ar trebui sã fie fragmentate din raþiuni ce þin de
organizarea instituþionalã, etapele de vârstã sau statutul diferitelor categorii de beneficiari. Pentru
fiecare individ, viaþa personalã, socialã ºi profesionalã constituie un tot unitar care are continuitate
ºi coerenþã. Tot aºa vor trebui sã fie organizate ºi serviciile din acest domeniu: centrarea pe
continuitate în abordarea problemelor clientului, sincronizare a politicilor din aceastã arie între
diferiþii ofertanþi de consiliere la nivel local, regional, naþional ºi european. Articolul este o pledoarie
pentru constituirea unui Forum Naþional al Consilierii Permanente din România ºi conþine
obiectivele ºi activitãþile specifice ale acestui mecanism naþional de asigurare a sincronizãrii ºi
complementaritãþii eforturilor profesioniºtilor în consiliere, aºa cum au rezultat din consultarea
decidenþilor politicilor în aceastã sferã.
Cuvinte cheie: consiliere continuã, consilierea carierei, forum naþional al consilierii, cooperarea
ofertanþilor de consiliere.
Abstract
The activities of offering information, counselling and guidance should not be fragmented for
reasons relating to the organisation of institutions, age or status of the beneficiaries. For every
individual, the personal, social and profesional life are a continous and coherent unit. Servicies in
this domain should be organized accordingly: centered on the continuity in addressing the client’s
needs, the syncronizing of policies in this area between guidance providers at local, regional,
national and European level. The article is a plea for the formation of a National Forum on
Lifelong Guidance in Romania and contains the specific objectives and activities of this national
mechanism of assuring the synchronizing and complementarity of the efforts of guidance
professionals, as they appeared from consultions with stakeholders in this area.
Key words: continous counselling, career counselling, national forum on counselling, cooperation
between guidance providers.

Multe din þãrile europene au pus la punct mecanisme specifice de coordonare a politicilor în
domeniul serviciilor de informare, consiliere ºi orientare (SICO) a cetãþenilor în scopul
dezvoltãrii carierei acestora de-a lungul întregii lor vieþi, susþinerii politicilor naþionale ºi
europene de formare ºi ocupare a forþei de muncã. O asemenea miºcare este susþinutã de
faptul cã punerea în practicã a strategiilor de învãþare continuã nu este posibilã fãrã a lua în
calcul activitãþile de consiliere derulate în toate momentele semnificative de tranziþie ale
vieþii fiecãruia. Mai mult, dezvoltarea unor programe coerente în aceastã arie presupune
constituirea unui mecanism de cooperare (Forum naþional) a (al) ofertanþilor de servicii
de consiliere ce vizeazã populaþii þintã de vârste, niveluri de educaþie, profesii, statute
sociale etc. diferite ºi care are ca misiune încurajarea dialogului între specialiºti, identificarea
nevoilor de consiliere ale clienþilor, sporirea calitãþii serviciilor oferite, proiectarea de politici ºi
Revista de Pedagogie nr. 1-3/2009
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strategii de intervenþie în aceastã sferã. Primele astfel de mecanisme de coordonare a
politicilor în domeniul orientãrii au demarat în Danemarca, Marea Britanie ºi Finlanda în anii
'80-'90. Acest mecanism de coordonare a politicilor în domeniul orientãrii (forum) este vãzut
ca: „un consiliu al actorilor relevanþi interesaþi de dezvoltarea politicilor, istemelor ºi practicilor
în sfera orientãrii ºi consilierii cetãþenilor de-a lungul întregii vieþi“.
În perioada Preºedinþiei Finlandei a UE din 2006 a avut loc la Jyväskylä între 6-7 Noiembrie
o conferinþã în timpul cãreia a demarat procesul de constituire a unei reþele europene centrate
pe politicile din aria orientãrii de-a lungul întregii vieþi.
În cadrul prezentãrilor din timpul conferinþei ºi discuþiilor care s-au desfãºurat în grupurile de
lucru ale experþilor în domeniu s-au conturat primele idei cu privire la acest mecanism de
lucru / forum. Aspectele de bazã de la care s-a pornit au fort urmãtoarele: ce politici naþionale
guverneazã acest domeniu, ce structuri instituþionale existã, care sunt resursele umane ºi
materiale de care se dispune etc.?
Treptat, pe parcursul mai multor conferinþe de lucru focalizate pe aceastã temã, prin contactele
cu reþeaua Euroguidance (http://www.euroguidance.net), alte asociaþii ºi organizaþii
profesionale din acest domeniu etc., s-a creat de cãtre Statele Membre ale UE în Amsterdam
în luna decembrie 2007 European Lifelong Guidance Policy Network (http://elgpn.eu) –
ELGPN (Reþeaua europeanã a politicii de orientare de-a lungul întregii vieþi).
Aºteptãrile profesioniºtilor din acest domeniu ºi ale decidenþilor politicilor specifice consilierii
se centreazã pe sporirea rolului orientãrii ºi consilierii în atingerea macro-obiectivelor sociale
ºi economice ale societãþii: educaþie, muncã, sporirea calitãþii vieþii, echitate socialã. Ca
obiective imediate, se vizeazã asigurarea accesului la educaþie, creºterea angajabilitãþii
forþei de muncã, sporirea capacitãþii de auto-dezvoltare ºi management, înlãturarea continuã
a obstacolelor care pot exista în calea accesului anumitor categorii de populaþii ºi grupuri la
educaþie ºi muncã.
Pentru a face SICO eficiente ºi operaþionale în cel mai scurt timp va fi nevoie sã:
Toate aceste preocupãri legate de ameliorarea calitãþii ºi eficienþei SICO ºi integrarea
strategiilor de consiliere continuã în strategia mai generalã de învãþare de-a lungul vieþii sunt
justificate de schimbãrile constatate în ceea ce priveºte:
y sporirea mobilitãþii cetãþenilor pentru educaþie ºi muncã la nivel european;
y creºterea nevoii de management personal ºi implicare activã a cetãþenilor în
dezvoltarea carierei;
y sporirea cererii de pregãtire individualã pentru multiple tranziþii specifice etapelor de
viaþã: de la ºcoalã spre piaþa muncii, de la un loc de muncã la altul (eventual o nouã
profesie), de la exercitarea unei ocupaþii, din nou la stagii de formare etc.).
În conformitate cu Rezoluþia Consiliului Uniunii Europene cu privire la „o mai bunã integrare
a orientãrii continue în strategiile de învãþare de-a lungul întregii vieþi“ din 21.11.2008 domeniile
de prioritate în acest domeniu trebuie sã vizeze:
y încurajarea achiziþiei ºi utilizãrii deprinderilor de management personal al carierei (din
domeniile: învãþãrii despre mediul economic, ocupaþiilor, evaluarea competenþelor
10
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personale, înþelegerea sistemului de educaþie, formare, muncã, a funcþionãrii societãþii
etc.);
y facilitarea accesului tuturor cetãþenilor la serviciile de orientare (prin sporirea vizibilitãþii
ofertelor de consiliere, lãrgirea accesului la informaþii pertinente, diversificarea
intervenþiilor în funcþie de interesele particulare ale cetãþenilor);
y sporirea calitãþii serviciilor de consiliere (prin centrarea pe nevoile ºi aºteptãrile clientului,
adecvarea consilierii la realitatea economicã ºi piaþa muncii, raportarea la standarde
de calitate ale serviciilor oferite);
y cooperarea ºi sincronizarea activitãþii ofertanþilor de SICO de la diferite niveluri (prin
dezvoltarea de mecanisme de cooperare ºi coordonare de la nivelul naþional pânã la
cel local, lucrul în reþea, iniþierea de proiecte ºi parteneriate de lucru).
În þara noastrã, ca de altfel ºi în alte þãri în mãsuri variabile, Ministerul Educaþiei ºi Ministerul
Muncii sunt instituþiile de bazã care contureazã politicile în domeniul consilierii continue.
Formele în care acestea ar putea / trebui sã lucreze sunt dialogul permanent ºi consultarea
reciprocã în situaþii de decizie pentru dezvoltarea de politici în acest domeniu sau modificãri
ale sistemelor instituþionale.
Consecinþele dezvoltãrii unui sistem de colaborare între ofertanþii principali de SICO ar duce
la asigurarea continuitãþii serviciilor de acest tip, la sporirea calitãþii ºi congruenþei demersurilor
de consiliere din punctul de vedere al beneficiarilor, creºterea calitãþii formãrii iniþiale ºi
continue a consilierilor, iniþierea de proiecte comune ameliorative ale sistemelor, conþinutului
ºi efectelor sociale, economice ºi personale ale consilierii.
În 2004, la o reuniune a reprezentanþilor Statelor Membre ale UE, centratã pe Politici, sisteme
ºi practici în domeniul orientãrii de-a lungul întregii vieþi, se fãcea recomandarea de „a se
asigura cooperarea efectivã ºi coordonarea între furnizorii de servicii de orientare ºi consiliere
la nivel naþional, regional ºi local.“ Acest fapt implica, totodatã, ºi o sporire a atenþiei acordate
calitãþii serviciilor de orientare, a funcþionalitãþii sistemelor instituþionale de informare, consiliere
ºi orientare, cât ºi ameliorarea accesului persoanelor, fãrã nici o discriminare la astfel de
servicii.
Semnificaþia atenþiei Comisiei Europene pentru acest domeniu vine ºi din constatarea cã
prea adesea SICO sunt vulnerabile la modificãrile de politicã în aria educaþiei ºi muncii,
vãduvind, astfel, domeniul de continuitate în activitatea sa.
Prin crearea unei reþele europene de cooperare ºi dezvoltare a politicilor în sfera consilierii
de-a lungul întregii vieþi este de aºteptat cã cel puþin urmãtoarele funcþii vor fi acoperite:
y conturarea politicilor comune în domeniul SICO la nivel European;
y schimburi reciproce de informaþii ºi bune practici în domeniul SICO;
y colectare de informaþii pertinente pentru efectuarea de analize ºi cercetãri ale politicilor
UE în acest plan;
y o mai bunã valorificarea ºi diseminare a rezultatelor proiectelor dezvoltate în acest
sector.
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În plan naþional, îndeplinirea acestor obiective, presupune crearea unui Forum Naþional al
Consilierii Permanente din care sã facã parte instituþii ºi structuri asociative ofertante de
SICO pentru toate categoriile de populaþii þintã ºi în toate etapele de viaþã ale acestora.
La iniþiativa Institutului de ªtiinþe ale Educaþiei, în urma analizei specificul SICO din România
ºi alte þãri europene ºi þinând cont de sugestiile ofertanþilor de servicii de consiliere din
domeniul educaþiei, muncii, tineretului, sãnãtãþii etc., s-au finalizat un document necesar
constituirii unui Forum Naþional al Consilierii Permanente ºi prezentat în cele ce urmeazã.
Forumul Naþional al Consilierii Permanente din România este un mecanism independent
de asigurare a sincronizãrii ºi complementaritãþii eforturilor profesioniºtilor din domeniul
Serviciilor de Informare, Consiliere ºi Orientare din România.
Fac parte de drept din aceastã reþea consultativã reprezentanþi ai institutelor specializate de
cercetare ºi universitãþilor care asigurã formarea iniþialã ºi continuã a specialiºtilor în consiliere,
decidenþii politicilor în sfera consilierii din domeniile educaþiei ºi muncii, Centrele de Informare
ºi Orientare din universitãþi, serviciile specializate de consiliere din ºcoli din reþeaua ministerului
educaþiei (Centrelor Judeþene/ al Municipiului Bucureºti de Resurse ºi de Asistenþã
Educaþionalã (CRAE)/ Centrele de Asistenþã Psihopedagogicã – la nivel preuniversitar ºi
Centrele de consiliere ºi orientare în carierã din universitãþi) ºi Centrele de Informare ºi
Consiliere în Carierã din reþeaua Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã,
partenerii sociali (sindicate, patronate etc.), serviciile comunitare specializate în consiliere,
asociaþiile profesionale, organizaþiile ºi agenþiile non-guvernamentale din domeniul consilierii
ºi orientãrii, alte organisme ºi autoritãþi naþionale care sunt implicate în proiectarea politicilor
în domeniu, finanþarea activitãþilor, cât ºi beneficiarii acestor servicii.
Forumul faciliteazã dialogul între actorii-cheie din domeniul consilierii din România cu alþi
parteneri din reþele similare din þãrile Uniunii Europene.
Obiectivele Forumul Naþional al Consilierii Permanente din România:
y Sã sprijine autoritãþile ºi instituþiile guvernamentale responsabile, patronatele ºi
sindicatele în proiectarea politicilor de informare, consiliere ºi orientare profesionalã a
clienþilor, a strategiilor de educaþie, formare ºi consiliere permanente.
y Sã stimuleze promovarea calitãþii Serviciilor de Informare, Consiliere ºi Orientare
(SICO) din România în domeniul educaþiei, muncii, ocupãrii forþei de muncã, formãrii
permanente, gestionãrii eficiente a resurselor umane.
y Sã contribuie la conºtientizarea importanþei SICO - la nivelul populaþiei, decidenþilor
politici, practicienilor - pentru dezvoltarea personalã ºi eficienþei socio-economice a
resurselor umane de care dispun instituþiile ºi organizaþiile în scopul sporirii potenþialului
de muncã ºi creativ al forþei de muncã, a dezvoltãrii competitivitãþii pe piaþa muncii în
curs de globalizare ºi pentru o mai bunã integrare socio-profesionalã ºi pace socialã.
y Sã sprijine accesul clienþilor la instituþiile ºi serviciile adecvate nevoilor proprii la care
au dreptul conform legii, sã susþinã dezvoltarea personalã ºi a carierei, a libertãþii lor
de a alege ºi decide, sã identifice lacunele în oferta de servicii pentru clienþi pentru
creºterea angajabilitãþii clienþilor etc.
y Sã militeze pentru asigurarea accesului la SICO al persoanelor cu nevoi speciale de
12
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consiliere: cu dificultãþi de adaptare ºcolarã, cu risc de abandon ºcolar, cu dizabilitãþi,
tineri care vor sã se angajeze pentru prima datã, tineri post-instituþionalizaþi, ºomeri
de lungã duratã, persoane în vârstã, imigranþi, repatriate, aflate în detenþie sau eliberate
din detenþie, minoritãþi etnice etc.
Sã stimuleze iniþiativa ºi cooperarea consilierilor care-ºi desfãºoarã activitatea în instituþii
ºi organizaþii ce oferã SICO, sã promoveze raportarea în activitatea profesioniºtilor
din acest domeniu la Codul Etic ºi Standardele de Calitate, sã sprijine sporirea
autonomiei ºi responsabilitãþii lor profesionale, creºterea angajabilitãþii clienþilor etc.
Sã susþinã SICO în promovarea incluziunii sociale, cetãþeniei active ºi dezvoltarea
profesionalã permanentã a forþei de muncã.
Sã promoveze un sistem de formare continuã a practicienilor din domeniul consilierii,
orientãrii ºi dezvoltãrii carierei profesionale.
Sã stimuleze elaborarea de programe de orientare ºi consiliere care sã faciliteze
tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã.
Sã promoveze dezvoltarea parteneriatelor între toate instituþiile responsabile de
furnizarea serviciilor de consiliere ºi orientare în carierã, la nivel naþional, regional,
local ºi sectorial.

Activitãþi specifice:
y Proiectarea în comun a politicilor naþionale ºi sectoriale în domeniul consilierii
permanente.
y Facilitarea schimbului sistematic de informaþii, bune practici, instrumente de lucru
etc. între consilierii care lucreazã în diferite sectoare.
y Identificare furnizorilor publici ºi privaþi de SICO, supervizarea procesului de acreditare
a acestora ºi stimularea activitãþii în reþea.
y Elaborarea unui sistem de acreditare a practicienilor din domeniul consilierii, orientãrii
ºi dezvoltãrii carierei profesionale.
y Monitorizarea respectãrii protocoalelor semnate între partenerii sociali, ministere etc.
y Monitorizarea realizãrii proiectelor în domeniul consilierii permanente ºi diseminarea
rezultatelor valoroase.
y Realizarea dimensiunii europene în consilierea permanentã prin lucrul în reþea cu
alte servicii similare europene, ministere, agenþii, servicii, programe europene specifice.
y Promovarea unui statut al consilierului de orientare în carierã ºi sprijinirea vieþii asociative
a profesioniºtilor din acest domeniu.
y Promovarea drepturilor consilierilor la formare permanentã (pentru lãrgirea ariei lor
de competenþã), cercetare, promovare, salarizare, mobilitate europeanã,
implementarea unor stiluri inovative de lucru etc. în scopul creºterii eficienþei sociale
a serviciilor pe care le oferã clienþilor.
y Sprijinirea instituþiilor, agenþiilor ºi serviciilor în care consilierii îºi desfãºoarã activitatea
pentru evaluarea impactului economic, social ºi personal al serviciilor pe care le oferã,
a îndeplinirii obligaþiilor avute în conformitate cu fiºa postului etc.
y Încurajarea utilizãrii Tehnologiilor Informatice ºi de Comunicare pentru diseminarea
instrumentelor de auto-informare, auto-evaluare, identificarea de locuri de muncã de
cãtre clienþi etc.
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y Promovarea, prin programe specifice de consiliere, a mobilitãþii ocupaþionale ºi
geografice a forþei de muncã pentru valorificarea oportunitãþilor de ocupare ºi pentru
sporirea coeziunii regionale.
y Pentru a-ºi realiza obiectivele, membrii Forumului Naþional al Consilierii Permanente
din România vor elabora un Plan de acþiune pentru o perioadã de doi-cinci ani ºi se
vor întâlni la fiecare 3 luni sau ori de câte ori este necesar.
În prezent, la începutul anului 2009, implementarea acestui Forum în activitatea de consiliere
oferitã de diferite instituþii este pe cale de realizare la nivelul profesioniºtilor din acest domeniu,
dar nu putem afirma acelaºi lucru la nivelul decidenþilor politicilor din sfera consilierii ºi
orientãrii, cu implicaþii legale, financiare sau organizatorice.
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Abstract
In several European countries, careers guidance service providers are being required to adopt
the ISO9001:2000, one of the most widely used quality management systems. This article
examines the fundamental aspects of the system and its ability to ensure quality service, both in
general and in guidance activities in particular. The ISO9001:2000 is characterised as being a
Quality Management System which ensures uniformity of products and services. The claim,
however, that it assures quality services is questionable, as it can only do so in sectors where
regulatory authorities have already defined rules and procedures for delivering services. But in
those sectors too, its adoption is inadvisable in view of the high cost to organisations in terms of
the consequent extra burden on business management of having to considerably tighten up the
organisational structure. For these reasons, in order to assure quality in guidance services, it is
better to rely on other systems and approaches.
Keywords: career guidance, ISO9001, quality, quality standards, quality assurance management,
ISO accreditation.
Rezumat
În unele þãri europene furnizorii de servicii de consiliere sunt obligaþi sã adopte ISO9001:2000,
unul dintre cele mai larg utilizate sisteme de management al calitãþii. Acest articol examineazã
aspectele fundamentale ale sistemului ºi capacitatea lui de a asigura un serviciu de calitate, atât
în general cât ºi în consiliere în special. ISO9001:2000 este caracterizat ca fiind un Sistem de
Management al Calitãþii care asigurã uniformitatea produselor ºi a serviciilor. Totuºi, faptul cã ar
asigura calitatea serviciilor este îndoielnic, deoarece el poate face aceasta doar în arii în care
autoritãþile au definit deja reguli ºi proceduri pentru furnizarea de servicii. Chiar ºi în acele domenii,
adoptarea lui nu este recomandatã din cauza costului ridicat pentru organizaþii din perspectiva
supraîncãrcãrii mangementului prin necesitatea de a strânge legãturile din cadrul structurii
organizaþionale. Din aceste motive, pentru a asigura calitatea serviciilor de consiliere, este mai
bine sã ne bazãm pe alte sisteme ºi abordãri.
Cuvinte cheie: consilierea carierei, ISO9001, calitate, standarde de calitate, management pentru
asigurarea calitãþii, acreditare ISO.

Introduction
Interviewer: Did you use procedural manuals available in your factory?
Bill (A Canadian steelworker): It was ISO demanded. They had to do it. That’s the only
reason. But I can take you down there and I can show you, you know, piles of dust on them
or they’re hidden under here or whatever else. It’s the only reason they’re there....
I: Do those manuals come out when there’s an audit?
Bill: They’ll dust them off.
I: They’ll dust them off!
Bill: I’m serious, they’ll dust them off. They’ll go along and just.... you know, they might be in
a drawer or underneath a desk or sometimes it’s right on the floor in the corner. The guy’ll
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take them, dust them off, put them somewhere where they can be seen. I’m not kidding you
(Interview with Bill, 2 June 1999, quoted in Smith, & Dobson, 2003, p. 36).
Quality in careers guidance is currently under the spotlight of the OECD, the European
Commission and many national governments. An increasing number of European countries,
wanting to see value for money, are requesting that guidance organisations prove the quality
of their services and adopt quality assurance systems. The ISO9001:2000 is currently the
most widespread Quality Management System and several governments (Italy, Slovenia,
Hungary) are asking guidance service providers to adopt it (Guidance Council, & National
Institute for Careers Educational and Counselling, 2004; Plant, 2001). However, it appears
that the system, which is quite complex and has recently undergone major modifications, is
not well known within the careers guidance world and it may be worthwhile, therefore,
describing it in detail in a journal aimed at the guidance community.
An Outline of the ISO9001:2000
The ISO9001:2000, developed by the Geneva based International Organisation for
Standardisation (ISO), is a list of requirements considered necessary to achieve an optimum
system of Quality Assurance Management and, more broadly, business management itself.
The number 2000 refers to the version of the regulations approved in 2000 and from now
on, for the sake of brevity, we will omit it.
In all countries, there are accredited companies which, on behalf of the ISO, are authorised
to conduct audits for organisations which approach them. Before the audit, organisations
usually turn to consultancy firms for help in structuring their business management system
according to ISO9001 guidelines and in compiling a Quality Manual together with other
associated documents. The Quality Manual defines the business objectives and the
structuring of the Quality Management System. Having completed the audit which includes
at least one on-site inspection, the accredited company issues a certificate showing the
organisation concerned is in compliance with ISO9001 regulations on Quality Systems
Management. Organisations which pass the inspection process can declare themselves to
be ISO 9001:2000 certified.
At the centre of the ISO9001 approach is the belief that sound business management
requires strict control over all phases of production. This is to be achieved by rigidly defining
the business structure and by standardising and formalising the majority of internal procedures
(ISO 2000a). Standardisation means evaluating current procedures within the organisation
and establishing prescribed methods for carrying them out. Formalisation means making
standardised procedures official by setting them down in apposite documents annexed to
the Quality Manual and ensuring that all employees follow them. Once procedures have
been formalised, unless the relevant documents are modified, it will no longer be possible
for any given stage in a process to be carried out using a different method to that stipulated.
In other words, it will no longer be possible for individual employees or groups of employees
to informally decide on methods of performing a particular stage of a process. Nor will it be
possible for methods to be varied according to a particular situation or according to whoever
is carrying them out. In addition, in order to facilitate audits, organisations must ensure that
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all formalised procedures can be verified subsequently by independent external parties (i.e.
auditors from firms which issue the ISO9001 certificate of compliance).
Another important aspect to bear in mind in assessing the ISO9001’s ability to ensure the
quality of careers guidance services is that the system is intended to be applicable to
organisations “in any industry or economic sector regardless of the offered product category”
(ISO 2000a, point 2.2.). It is concerned, purely, with defining how business activities should
be organised and controlled, and does not cover management options and product or
service specifications. For example, it stipulates that a set of rigid procedures for the
management of human resources must exist and be documented, but it does not stipulate
what these procedures should be. In the version of the regulations approved in 2000, this
general principle has been tempered by the inclusion of the monitoring of customer satisfaction
levels (ISO 2000b, point 8.2.), and by a new philosophy towards the carrying out of audits.
Since 2000, in addition to evaluating the structure and operation of the Quality Management
System and verifying the organisation’s actual observance of statutory regulations (that is
the legal regulations to which the organisation is subject), audits must also take into account
the existence of any “guidelines, specialist material, or schools of thought” which may
demonstrate the effectiveness of adopted procedures including those for supplying services
(SINCERT 2000, p.2 -quotation- and SINCERT 2001, p.8. SINCERT is the body which
supervises the application of ISO regulations in Italy). This additional provision effectively
means that product and service specifications have been indirectly introduced into the
ISO9001 and whilst careers guidance organisations are still free to choose their methods of
supplying services, they must demonstrate their effectiveness to auditors.
Discussion
ISO9001 certification is purported to be a system which can reassure external parties (clients,
customers, regulatory authorities) concerning an organisation’s ability to provide quality
products and services (ISO 2000a, point 0.1.). Now let’s see if, and in what measure, the
features we have described so far are able to guarantee this result with regard to careers
guidance services.
In unregulated sectors (and in countries where careers guidance delivery is not regulated),
each organisation is free to choose its own rules and procedures for delivering services, as
long as there are “guidelines, specialist material, or schools of thought” which can justify
them. In these cases, the ISO9001 auditor is unable to certify that a particular method being
followed is the optimum one and can merely say that it is one of the possible methods. So,
at best, the ISO9001 can only guarantee the minimum acceptable standard. This point is
fundamentally important and warrants closer scrutiny. Roughly speaking, the ISO9001 system
simply guarantees that an organisation follows procedures laid down in its documents
associated with the Quality Manual. In other words, provided it is adopted correctly, the
system ensures that methods of supplying services are fixed. If the public authorities
responsible for a certain sector (in our case, careers guidance) have not previously defined
a set of rules and regulations regarding the delivery of services, the ISO9001’s ability to
assure a precise quality standard cannot be assumed. If two ISO9001 accredited
organisations adhere to two different “schools of thought”, the services they deliver may be
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very different and may achieve very different levels of quality. It should also be taken into
account that a true assessment of methods of supplying services depends on the inspectors’
actual in depth knowledge of the sector in which the organisation operates. Such knowledge
cannot be taken for granted: for example, companies which carry out audits tend to specialise
by sector but, in Europe alone, hundreds of existing economic sectors are subdivided into
40 large divisions. The inclusion of customer satisfaction doesn’t alter the picture. Results of
measuring customer satisfaction depend to a large extent on the method used. For example,
in a questionnaire given to the same cross section of service users, it is possible to obtain
very different satisfaction levels merely by altering the formulation of the questions and the
reply options. Lastly and most importantly, customers are not always in a position to assess
the quality of products and services. For example, in careers guidance, clients are able to
assess the speed and efficiency of the service they receive at the reception desk, the
courtesy shown by the adviser and the clarity of his explanations, but they are not qualified
to assess some of the most important elements, namely the completeness and accuracy of
the information they receive, and the validity of the action plan drawn up with the help of the
adviser.
In sectors where the supply of services is already directly regulated and enforced by regulatory
authorities, such as Careers Guidance in the UK, the ISO9001 system can be considered
superfluous.
It would seem, then, that the only place for the ISO9001 system is in countries (or sectors)
where rules and procedures for delivering services have been laid down but are not directly
enforced by regulatory authorities. Only here can the ISO9001 help to achieve a precise
quality standard and ensure that quality standards are raised. Unfortunately, this comes at
a price as the system has a series of serious consequences on business operations and
these are worth highlighting.
As we have already said, the system requires the business structure to be rigidly defined
and the majority of internal processes formalised. Usually, organisations will have formalised
only those whose standardisation was considered crucial for assuring optimum products
and services. In a cost-benefit context, control on the part of management is actually at its
greatest for key processes and less in evidence for others. The formalisation of the majority
of processes creates, instead, a diseconomy due to loss of flexibility and the need for improved
controls. Furthermore, the adoption of the ISO9001 compels organisations to set up a
series of additional procedures, for example, maintenance and control of documents and
records, quality management reviews, internal audits, analysis of statistics, corrective and
preventive actions (see ISO 2000b, points 4.2.3., 4.2.4., 8.2.2., 8.3., 8.4., 8.5.2., 8.5.3.),
thereby giving rise to a further waste of resources. The other major drawback as regards
business management is the ISO9001 proviso that organisations must ensure that their
standardised procedures for carrying out their business activities can be verified, at a later
date, by ISO accredited auditors. Generally, this entails keeping filed records (paper based
or computerised) and ensuring they are easily accessible. The point is that many business
activities are carried out by telephone or at informal meetings and are not usually documented.
So, to meet ISO 9001 requirements, an organisation must, therefore, replace a large part of
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its procedures with ones that can later be verified by third parties. That is to say, procedures
established according to criteria of efficacy and efficiency must now be replaced because of
the ISO9001 requirement that auditors must be able to subsequently verify them. This also
leads to further diseconomy. For these reasons, ISO9001 turns out to be cumbersome and
some organisations develop a two track system: they continue to carry out their old
pre-ISO9001 procedures, usually creating fake records to show to auditors, and only
occasionally (when being inspected) follow those laid down in the Quality Manual and related
documents (see opening testimony).
Conclusion
This article has examined the theory behind the ISO9001 system and its ability to deliver
what it promises, namely the supply of quality products and services on the part of
organisations which adopt it. The evidence we have collected shows the ISO9001 is
characterised as being a Quality Management System which ensures uniformity of products
and services. The claim, however, that it assures quality services is questionable, as it can
only do so in those sectors where regulatory authorities have already defined rules and
procedures for delivering services. But in those sectors too, its adoption is inadvisable in
view of the high cost to organisations in terms of the consequent extra burden on business
management of having to considerably tighten up the organisational structure. So, for the
reasons stated, quality in the delivery of guidance services should be assured by using
different systems and approaches.
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Abstract
Referring to a theoretical counselling model different approaches to quality in guidance and
counselling in Germany are discussed, in an expertise concerning quality and professionalism.
At the same time a qualification profile and a concept for education and further training as parts
of the professionalism of counsellors are worked out. The study was undertaken in the context of
the “Innovation Committee” of the German Federal Ministry for Education and Research (BMBF).
The study is financed by the BMBF and the conclusions and recommendations (see appendix
1) are recognized in the over all recommendations “Future of Further Education/Zukunft der
Weiterbildung”1
Keywords: counselling, quality in guidance, qualification profile, training.
Rezumat
În legãturã cu un model teoretic al consilierii sunt discutate diferite abordãri asupra calitãþii în
orientare ºi consiliere în Germania, printr-o expertizã referitoare la calitate ºi profesionalism. În
acelaºi timp sunt detaliate profilul calificãrilor ºi un concept de educaþie ºi formare continuã ca
pãrþi ale profesionalismului consilierilor. Studiul a fost fãcut în cadrul „Innovation Circle“ al
Ministerului Federal al Educaþiei ºi Cercetãrii al Republicii Germane (BMBF). Studiul este finanþat
de cãtre BMBF, iar concluziile ºi recomandãrile (vezi appendix 1) sunt recunoscute în
recomandãrile generale „Viitorul educaþiei continue/Zukunft der Weiterbildung“1
Cuvinte cheie: consiliere, calitatea în orientare, profil al calificãrilor, formare.

1. The Relevance of Counselling for Education, Job and Employment
Today, guidance and counselling as a social service is of great importance in politics and
economic affairs in matters of supporting not only citizens but also the economy to use the
available human resources effectively. However, the past few years made clear that the
systems and methods in the field of counselling in education, career and employment need
to be reformed (cf. Sultana 2004; Watts & Sultana, 2003; Watts, 2002b). In order to optimise
the situation, quality and professionalism have to be guaranteed (cf. CEDEFOP, 2005;
OECD, 2005; OECD, 2004). The results of this expertise are supposed to help defining key
points to optimise the quality and professionalism of counselling services in Germany.
Furthermore, by optimising the educational and vocational counselling, a higher participation
in further education can be achieved and the employability of the citizens of Germany can
be increased and secured.
Present studies and statements concerning different areas in the field of counselling (cf.
BMBF, 2007a, Schiersmann & Remmele, 2004; Zdrahal-Urbanek, 2004; Trube & Heiman,
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2002; Schober, 2002; dvb, 2001) lead to the assumption that counsellors and counselling
associations in the field of education, career and employment in Germany take up action
concerning quality development. This includes e.g. the development of guidelines and
standards, measures for a quality development for services and their accomplishment, the
introduction of identification numbers, documentation sheets, further education, self
commitments, and supervision. However, up to now all these instruments are only rarely
included in an overall concept for quality development. Furthermore, the quality development
in counselling for education, career and employment is hardly coordinated by the
organizations.
With their studies comparing guidance and counselling on an international level, the OECD
and CEDEFOP provided various suggestions during the last few years for improving the
quality development (cf. Watts, 2002a). When looking at the demands on Germany, listed in
the OECD report, the need for action becomes even more evident. The demands are
amongst others (cf. Watts, 2002b):
» to meet the criteria of customer satisfaction at a higher rate;
» to develop clearly defined quality standards in order to guarantee the neutrality of the
information and the counselling service (particularly with regard to student advisory
services);
» to create quality criteria for the counselling qualification (length of the studies and the
vocational training), to develop new training courses for vocational counselling and to
agree on a minimum training standard for every vocational counsellor;
» to clarify the professional status of persons dealing with vocational counselling as part
of a broader area of responsibility;
» to include quality declarations for the public sector, to develop quality standards for
the private sector and to enforce these standards according to a policy;
» to establish, if needed, a national centre to represent all vocational counselling services
in cooperation with the most important interest groups, including the social partners.
In this context, a reference to the recent developments in the project “Learning Regions”
concerning counselling and in particular to the results of the joint project “Education
Counselling in the Learning Regions” as well as to the results of the study by the German
Federal Ministry of Education and Research (BMBF, 2007) concerning quality and
transparency in counselling is necessary.
2. Quality in Guidance and Counselling
In the expertise, three different approaches to quality are centred, including standards and
guidelines, evaluation and the suggestions of the quality management. Those approaches
were linked to a Frame for Quality Development (QDF) in order to develop a strategy how to
optimise the quality of educational and vocational counselling in compliance with existing
quality approaches.
Counselling theory has to be taken into account in order to establish certain standards
concerning counselling, the content-related issues of evaluation, the criteria for a quality
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management concept and a counsellor’s qualification profile. The counselling theory functions
as a reference framework for quality and professionalism.
The aspects of quality are closely connected to those of the counsellor’s professionalism.
Taking this into account, a qualification profile for counsellors has been established. The
profile has been adjusted to existing education and further training programmes for
counsellors. Comparing the service structure at present and the required qualification profile,
conceptual approaches regarding the further development of education and further training
programmes were made.
Quality Strategy, Guidelines and Standards
Worldwide, the most important and common way to describe quality requirements in the
field of counselling are guidelines and standards (cf. Plant, 2003), meaning more or less
differentiated regimentations concerning different aspects of counselling (e.g. the education
of counsellors, content-related service requirements). In the expertise, a comparatively short
catalogue of standards has been worked out in reference to international discussions and a
theoretical counselling model (see appendix 2).
The implementation of standards is supposed to be organized in a process taking place on
more than one level (politics, social partners, industrial unions/organizations and counsellors)
(for further information see below). All of the persons/organisations involved agree on and
support the implementation of standards scientifically developed and provided. The organisation has to concretise the standards for its own profile and, if needed, to differentiate them.
Evaluation and Research on Effectiveness
Both internal and external evaluation can function as a further helpful quality strategy to
inform the system, meaning not only the individual counsellors but also the policy makers,
how to organize guidance and counselling and whether it is effective or not.
The enforcement of guidance and counselling, the direct results of counselling and the
long-term effectiveness including the context factors (e.g. legal conditions) have to be taken
into account. Appropriate evaluation methods for counselling have not been developed and
implemented so far.
In order to support the organizations in the implementation and realization of high quality
evaluation, a strategy where the costs for evaluation can be kept as low as possible is
recommended. In practice this might imply that the development and adoption of methods
could be sourced out of the organizations and arranged on external level.
Many organizations already evaluate their work. However, their methods and instruments
are often not transparent to external organizations. In order to merge these methods it
would be useful and promising to collect the used methods of evaluation by carrying out a
study, to categorize the findings and – in terms of cooperative support systems – make
them available to the persons involved through e.g. a database. In this context, a modular
system is recommended, so that the counsellors can create their own “evaluation kit”
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depending on their needs and available resources.
For those areas where no authentic and/or feasible methods are known (e.g. outcome
evaluation), new methods are due to be developed, tested and made available.
The developed systems are supposed to be made available to the counsellors on an online
platform or internet portal. In the future, such a portal could also be used for an evaluation
which includes many organizations as well as for making the results of evaluations transparent.
Further, due to lacking resources, the people involved are not able to comply with the
systematic research on effectiveness sufficiently, because the complexity of the context
requires a specific research design.
Quality Management and Frame for Quality Development
There is the suggestion to combine different approaches to quality (standards, evaluation
and quality management) in a the Quality Development Frame (QDF), which permits the
guidance and counselling institutions to profit from the existing quality efforts and to adjust
the development speed to the organizational framework conditions. The QDF is designed
to follow the standards and guidelines, takes existing strategies regarding evaluation and
quality management into account and lays its focus on the quality development and the
transparency of the achieved quality for the costumer and the public.

Figure 1: The “Quality Development Frame” (QDF) (Schiersmann/Weber et al. 2009)
The Frame for Quality Development is composed in four steps which are integrating the
required elements of a consistent quality strategy.
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Step 1
» commitment to the standards
» adaptation of standards regarding the specific service
» clarification of performance bond and of development goals
Step 2
» making existing quality efforts transparent
» if necessary, establishment of new quality management and evaluation tools or
adaptation of the existing tools to the new standards
» conduction of evaluation and analyses of quality (problems)
» documentation of results
Step 3
» realization of quality development measures
» improvement of guidance and counselling service (including competences of staff)
Step 4
» Documentation of results
» Certification of reached quality
» Making the quality transparent for clients and public.
The QDF drawn up in the expertise and the model of guidelines and standards shall be
tested within the frame of a pilot project together with counsellors from different areas in the
field of counselling in education, career and e mployment.
In order to implement the QDF and to use this frame effectively, it requires a further
operationalisation of the key points of the QDF drawn up in the expertise and the provision
of assistance, instruments, monitoring and material for counsellors (service providers).
3. Qualification Profile and Education and Further Training as Elements of
the Counsellor’s Professionalism
In the future, a clear definition of the qualification needed in the field of educational and
vocational counselling is going to be an important feature in order to guarantee high quality
and efficient guidance and counselling (cf. CEDEFOP, 2005, S. 20).
Next to the standards for a high quality and transparent arrangement of guidance and
counselling services, the qualification elements, which were defined in the qualification profile,
are the basis for the education and further training of counsellors (see appendix 3).
These qualification elements are able
» to make the multifaceted training opportunities for counsellors more transparent;
» to improve the education and further training programmes for counsellors;
» to give providers an overview of the education and further training programmes;
» to facilitate the choice of a suitable and qualified counsellor for those looking for
counselling;
» to establish transparency over the counsellor’s qualifications for the benefit of the
customer;
» to transfer international qualification standards for counselling to Germany.
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As the provision of guidance and counselling is a challenging social service it is recommended
that, in the medium and long term, counsellor’s skills should be acquired and demonstrated
on academic training level. Such an academic/scientific education could either be obtained
in consecutive courses of study or in advanced vocational training, extra occupational courses
or based on certified skills and qualifications already acquired. However, this approach
requires methods and instruments for qualification assessment of candidates in order to be
admitted to further advanced training.
The recent offers of (non academic) further education for counsellors could function as an
introduction to the academic/scientific training for counsellors. They are an essential and
important part of the counsellor’s education, but are not sufficient on their own. Furthermore,
continuing with the system of this introductory training this might lead to the problem that the
further education is not able to establish itself. In order to classify the available education
and further training services and to arrange them in a structured way, we suggest to classify
the acquired qualifications according to the European Qualifications Framework (EQF) and
the German Qualifications Framework (GQF), respectively (cf. European Commission, 2005).
Moreover, for a new concept of education and further training it is important to guarantee the
transferability and accreditation of qualification and the modularisation of education
programmes for counsellors. Such an outcome orientation in the development of counsellor
qualifications corresponds with the newly developed structure to organize the academic
and professional way to gain qualification and competence, which is going to be standardized
in the future.
However, it is necessary to establish two conditions which are not yet developed sufficiently
so far. On the one hand this would be the function-based differentiation of competence
according to different levels of qualification development and on the other hand the
development of methods to accredit certain qualification, which follows both the professional
requirements and the valid standards of qualification measuring.
First systematisations for the differentiation of qualification standards for qualification profiles
and training courses have been brought forward. It is planned to differentiate them further in
established research and to test them in practice within the framework of measures requiring
different levels of competence.
In order to accredit and demonstrate qualification, methods developed within a research
project shall be tested (e.g. MEVOC2) and adjusted to theoretical and empirical based
qualification requirements in the field of counselling.
However, the development of a qualification profile is only the start. Secondly we have to
find possibilities to spread, discuss and enhance the qualification profile and with this to
establish the qualification profile, in the medium term, as a binding element and to be able to
offer an adequate education and further training for counsellors. In order to achieve this, we
suggest the initiation of a consultation and negotiation process concerning the discussion
on the qualification profile for counsellors presented in the expertise (see below).
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4. Consultation Process Concerning the Implementation of Approaches to
Quality and Professionalisation
Consultation processes in terms of an open coordination base on the principles of the
integration of people involved, the discussion of goals and content of the process and the
gradual introduction and enhancements of innovations (cf. Weber, 2007, 2003; Fahle &
Hanf, 2005). The development and establishment of a qualification profile for counsellors in
Canada is exemplary in the field of counselling. We suggest following this example in order
to establish the different approaches to quality in Germany and to make them obligatory.
The goals of such a consultation process for the approaches to quality in counselling are on
the one hand to guarantee the standards by establishing acceptance and transparency and
on the other hand a consultation process provides the opportunity to discuss and enhance
both the standards drawn up in the expertise and their implementation in practice.
Furthermore, it shall include recommendations for the counsellor’s professionalisation,
education and further training and the qualification profile.
The People Involved
For the further procedure, it is recommended to appoint an independent group of experts for
content-related consultation on the one hand and to involve a greater number of people in
moderated consultation in the further development on the second hand. The group of experts
can be arranged following the example of the work group in educational counselling of the
Innovationskreis Weiterbildung. Next to representatives from social partners, the economy,
industrial unions and the universities, providers in the different areas in the field of guidance
and counselling in education, career and employment shall be included. It will be the task of
the group of experts to observe and enhance the content-related development. The
consultation mainly focuses the question of acceptance, feasibility, regulation and
implementation. At present, the German federation and the Länder should particularly be
involved into this part of the process.
At the same time or within a different time, providers on regional level should be included in
the process by the Länder. In order to do so, discussed approaches, e.g. concerning the
development and securing of quality, would need to be made available for consultation to a
large group and feedback would need to be taken into account.
Last but not least European and international developments should be taken into account
and connections to the European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN)3, the
International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG), the European
Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) and, if needed, to other
transnational players should be established.
The described consultation process includes e.g.:
» an introduction to the project and distribution of concepts at hand;
» the agreement on goals;
» to discuss the requirements for the approaches to quality in guidance and counselling
and the proposals at hand;
» to enable co-determination and enhancement;
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» the agreement on valid standards, a Frame for Quality Development, a qualification
profile for counsellors and further measures of support, e.g. concomitant research;
» the self commitment of people involved, particularly of those implementing the results;
» the monitoring of the implementation of the Frame for Quality Development and other
results;
» to gain sponsorship and the provision of public funds to set up a accreditation scheme
and to maintain the standards and other results.
The consultation process is designed to discuss the matters in work meetings, taking place
once or twice a year, and particularly to develop working papers and written comments and
statements. This approach has been tested in comparable processes and stood the tests.
Furthermore, it has the advantage that it makes possible internal coordination between
different companies.
A moderation, if necessary with a change of the moderator, is needed. The main task, next
to the maintenance and structuring of the communication, sometimes over a long period of
time, is to collect and publish feedbacks and interim results. A continuous moderation of the
process could be secured or supported by a central player, e.g. a ministry or scientific/
academic, neutral institution.
The Establishing of Obligation and the Implementation and Securing of Results
The establishing of committed active participation is one of the most important and most
difficult goals within such a process. In connection with the changes within social systems,
e.g. the education sector, the described principle of open coordination has been established
in the last few years. However, as a consequence of this, the different people/organisations
involved have to agree on the process as a binding element (cf. Weber, 2007, 2003). This
can be done by adopting the results from consultation gradually and voluntarily within the
frame of self commitment. Furthermore, follow up processes, which make improvements
and developments transparent, can be included. On the national level, regulating measures
are possible, e.g. measures in reference to future regulations on accreditation, regulations
on vocational law and the establishment of regulations in acts by the Länder concerning
further training. Last but not least it is essential to ensure a certain amount of resources for
concomitant measures (e.g. information platforms and information material on the internet,
concomitant research and development) in order to achieve sustained success and changes.
In order to succeed, the future work should be focused on: to define standards, to develop
a joint Frame for Quality Development, to include evaluation and the increase of transparency,
to pay attention to the question of the counsellor’s professionalisation, especially regarding
the education and further training, and to agree on a qualification profile. Furthermore,
additional need for research shall be discussed in this context (see appendix 1).
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Appendix 1: Executive Summary on Recommendation of the Quality and
Professionalism Project4
1. Recommendations for Counselling Quality
The initiation of a consultation and negotiation process concerning the discussion on
y The model of guidelines and standards (quality module 1 (QM1)) presented in the
expertise.
y The framework model on quality development in counselling (QM3) is recommended.
Besides, the quality development framework (QDF) drawn up in the expertise and the
model of guidelines and standards shall be tested in the framework of a model project with
counsellor s from different areas in the field of counselling in education, job and employment
(QM3).
In addition to that, a research project shall be carried out in which counselling processes are
recorded statistically, analysed based on theories and interpreted. Based on this project, the
model of standards and guidelines developed in the expertise will be revised and further
developed (QM1).
Concerning evaluation and research on effectiveness, a research project on the effectiveness
of counselling in education, job and employment is to be initiated, especially with regard to
professionalisation processes and their effects (QM2).
Regarding applied evaluation on the counsellor’s level, further practically oriented and
scientifically based methods of evaluation shall be collected and provided on the “Information
Portal on Counselling” (QM2) in addition to the methods already collected.
2. Recommedations for Professionalism in Counselling
Initiation of a consultation and negotiation process concerning the discussion on the
qualification model for counselling presented in the expertise (QM4).
Additionally, a project for research on the development of a certification model including the
respective instruments for assessing counselling competences shall be carried out. The
model developed serves the purpose of permeability in education and further training for
counsellor s and the transparency of the counsellor’s professionalisation (QM4).
Carrying out a research project in order to record counselling processes statistically, analyse
them based on theories and interpret them is recommended. The qualification model
presented in the expertise and the qualification requirements for counselling will be revised
and further developed (QM4, see also overall recommendation 1).
3. Overall Recommendations
It is recommended to establish an expert group (quality circle) responsible for guiding the
implementation of the results achieved in the different quality module projects (especially
communication about standards/guidelines and the qualification profile) (see overall
recommendation 1).
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In addition to that, promoting and supporting the combination of current developments in
educational counselling (information portal, hotline, qualification services for educational
counsellors) is also recommended (see general recommendation 2).
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Appendix 2: Outline of the Standard Catalogue

P1
P2
P3
B1

B2
O1
O2
O3
O4
O5
G1
G2
G3

G4

U1
U2
U3
U4
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Standard Catalogue
The Counselling Process
The counsellor sets up a relationship that is appropriate to the reason of counselling.
With the help of the counselee, the counsellor clarifies the counselee’s goals and needs.
The counsellor supports the counselee in solving the problem appropriately.
The Counsellor
By means of his/her education and continuous/further training, the counsellor is able
to act in a professional way when counselling in the field of education, career and
employment. The contents of the education and further training match the accredited
qualification profile.
The counsellor acts according to the developed standards, concretises them on
his/her own responsibility and reflects his/her work according to these standards.
The Institution
The counselling service has a specific concept which focuses on the needs of the
target group and implements this concept by strategies.
Structures, functions and central processes are identified and can be optimised if
required.
The intended design of the organization as well as the manner of dealing with the
people involved is cultivated and, if required, has to be optimised.
The amount of equipment available is appropriate regarding the counselling service
provided.
The organization supports an appropriate interchange with persons and institutions
relevant for the counselling process in terms of networking and cooperation.
The Society
Both the methods used in the counselling process and the organizational integration
are based on the social framework conditions. This includes to provide of all
relevant information in order to meet clients’needs.
The act of counselling supports the counselee’s competence regarding self-assertion
and competence development under consideration of the increasing complexity and
insecurity in balancing life and work.
The process of counselling supports the development/enhancement of competences
which improve the chances of employment for the counselee and thereby enables
her/him to act successfully on the labour market and thus contribute to a highly
qualified manpower.
The process of counselling is oriented to the goal of equal opportunities and the
prevention of inequity. It creates a situation where individual efforts are not affected
by social status, cultural background, sex and regional aspects.
Comprehensive Standards
The counselling process, the organizational structure and the guidance policies are
designed to meet the needs and resources of the counselee.
The counselling process, the organization and the guidance and counselling policies
have to be transparent to all actors involved.
Ethical aspects are an important dimension of the counselling process, and the organization
and policies of guidance. Furthermore, they have to be concretised in discussion.
Scientifically based and integrated quality strategies are the central part of both the
counselling process and the organization of guidance provision.
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Appendix 3: Qualifications for Counsellors in Education, Job and Employment
Qualifications for Counsellors and Guidance Practitioners in Education, Job and Employment
P1
P2
P3
R1
R2

R3
R4

B1
B2
B3

O1
O2
O3

O4
O5

Qualifications for the Counselling Process
The relationship. The counsellor is competent in setting up a relationship that is
appropriate to the counselee’s concern.
The clarification. With the help of the counselee, the counsellor is competent in
clarifying the counselee’s goals and motives and at the same time in supporting
her/him to deal with conflicts in experiencing and behaviour.
The problem solving. The counsellor is able to transfer the intentions, goals and possible
solutions, which were defined during the counselling process, to an actual concrete strategy.
Qualifications Regarding the Counselee
The counsellor is able to incorporate the knowledge about CV’s, vocational
development processes, impacts from different phases of life and the dynamics of
vocational behaviour into the counselling process.
In regard to counselling, the counsellor is able to coordinate the counselee’s
individual development with his/her knowledge about theoretical models of identity
and the dynamics of individual behaviour, e.g. in the context of motivation, selfconcept and self-efficacy, interests, decision making behaviour or learning processes.
The counsellor knows about the great variety/diversity of counselees and is able to
adjust the counselling process to specific target groups.
The counsellor is able to incorporate the social background of the individual either in
acknowledging it as an influencing variable of the counselling process or in actually
discussing it within the counselling process.
The Counsellor
The counsellor is able to act professionally and to continuously reflect and enhance
his/her professional behaviour.
The counsellor acts according to the developed standards, concretises them on his/her
own responsibility and reflects his/her work according to these standards.
The counsellor is able to include theory and research in his/her work in an appropriate
manner and to support the cooperation between research and practice, e.g. within the frame
of evaluation.
Organization-Focused Competences
The counsellor is able to participate in the development of a specific
mission/corporate design of the counselling institution, which is aimed at the needs of
the counselees, and to work out strategies for the organization.
The counsellor is able to reflect the structures, functions and central processes of
his/her organization and to participate in identifying and optimising them.
The counsellor is able to contribute to the intended design of the organization and manner of
dealing with the actors involved in the process of counselling or in the counselling institution
and to contribute to an organization culture which is appropriate to the goals and the mission
of the organization.
The counsellor is able to use available equipment in a sensible and resource-saving
way and to support the budgeting or acquisition of resources needed in order to
maintain and expand the guidance and counselling services.
The counsellor is able to support the interchange with people and institutions relevant for the
counselling process and guidance/counselling organization by e.g. cultivating his/her
professional network, keeping in contact with other players (e.g. educational institutions,
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O5
O6

G1

G2
G3

G4

U1
U2
U3

U4

important political institutions, associations, companies) and participating in adjusting the
services, programs et al.
The counsellor is able to design programs regarding educational and vocational
developments, which are appropriate to the needs of the counselees, and to
implement them, if needed, on his/her own. This includes combining counselling
services with supportive educational services in a useful way.
The Society
In regard to the counselling process, the counsellor is able to consider recent social
framework conditions. He/she has the relevant knowledge from different relevant
sectors and is able to provide this knowledge regarding clients needs. in a proper
way. This includes to use proper methods for the knowledge provision.
Through professional action the counsellor is able to strengthen the ability of the
counselee to self organisation of competences according to the growing uncertainty
in life and career.
The counsellor supports the counselee in maintain and raise their employability
through developing of specific competences. He/she supports self directed action on
the employment market and contribute through this direct by optimising the
workforce.
The counsellor is able to contribute by his/her actions to the goal of equality in
chances. Either social status nor cultural background, gender or the regional
background should swapping the individual learning and development efforts of the
counselee. Inequality should not be maintained or even enlarged.
Comprehensive Standards
In regard to counselling process, organization and policies, the counsellor is able to
respond to the needs and the resources of the counselee and to appreciate her/him as a
capable individual.
The counsellor is able to establish transparency for all players in regard to
counselling process, organization and guidance/counselling policies.
The counsellor agrees on the fact that ethical aspects are an important dimension in
regard to counselling process, organization and guidance policies. It is the
counsellor’s task to further concretise the ethical aspects in discussion (e.g. in teams,
professional organizations).
The counsellor is able to adopt integrated quality strategies to both the counselling
process and the organization and to support the development and implementation of a
quality concept. This implicates to support evaluating the impact of counselling.

NOTES
1

Information about the “Innovation Circle”, the full text “Zukunft der Weiterbildung” as well as the
recommendations can be found on http://www.bmbf.de/de/7023.php (10.10.2008).

2

http://www.mevoc.net

3

http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/

4

The study was undertaken in the context or the “Innovation Circle” of the German Federal Ministry
for Education and Research (BMBF). The study is financed by the BMBF and the conclusions
and recommendations are recognized in the over all recommendations “Future of Further
Education/Zukunft der Weiterbildung”.
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COMPETENÞELE CONSILIERULUI
COMPETENCIES AND CAREER GUIDANCE
Leonardo Evangelista, consultant
Rome, Italy
contatto@orientamento.it
Abstract
This article examines origin and evolution of the term competency (pl. competencies) and
its implications for career guidance. The term competency was created in 1973 by the
American psychologist and consultant David McClelland to indicate the human factors by
which competence depends. Initially competencies were related to effective performance
and task and organisation specific. Nowadays in education, vocational training and career
guidance the term competency indicates each personal characteristic generally utilizable
in the workplace, in school or in ordinary life, regardless of the nature of the work or level of
performance achievable through its use.
Key words: career guidance, competencies, competency models, McClelland, Boyatzis, Parsons.
Rezumat
Acest articol examineazã originea ºi evoluþia termenului de competenþã (competency, pl.
competencies) ºi implicaþiile lui pentru consilierea în carierã. Termenul de competenþã
(competency) a fost creat în 1973 de psihologul ºi consultantul american David McClelland
pentru a indica factorii umani de care depinde competenþa (competence). Iniþial competenþele
(competencies) erau legate de performanþã eficientã legatã de sarcinã ºi organizaþie. Astãzi în
educaþie, învãþãmânt vocaþional ºi consilierea carierei termenul de competenþã (competency)
indicã fiecare caracteristicã personalã generalã utilizabilã la locul de muncã, în ºcoalã sau viaþa
de zi cu zi, indiferent de natura muncii sau nivelul de performanþã care poate fi obþinut prin
folosirea ei.
Cuvinte cheie: consilierea carierei, competenþe, modele de competenþã, McClelland, Boyatzis,
Parsons.

1. Introduction
The term competencies (singular competency) has become widely used in Human Resources
management and recently in training and career guidance. The aim of this article is to
discuss its origin and evolution and the implications for career guidance.
Please note in this article we don’t deal with the similar term “competent” and the derived
“competence” because their meaning is clear and diverse: competent means “able to do
something well” (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary Online, 2008), competence is
the quality possessed by competent people (in the same way, for example, that beauty
refers to beautiful).
2. High Work Performance, Context Specific Competencies
In his seminal article of 1973 the American psychologist and consultant David McClelland
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asserted intelligence and aptitude tests and school grades are not good predictors of success
in education and in life (McClelland, 1973). Others factors should be considered. McClelland
affirms tests should assess not only “traditional cognitive” factors such as “reading, writing,
calculating” but also “personality variables” such as “Communication skills”, “Patience”,
“Realistic goal setting”, “Ego development”, etc. As all these factors are related to competence,
for referring to them McClelland creates a new word with similar spelling: “competencies”
(singular “competency”)1. In his article, McClelland doesn’t define it precisely, but a definition
can be inferred. A competency is (definition 1):
Each personal characteristic which (usually combined with others) allows the effective
execution of a particular task in a given organisation.
In McClelland (1973) competencies are “task and organisation specific”, that is to say they
are described and exist only with reference to a specific work-related task carried out within
a given organisation. For example the fluency in German language is a competency only if
it constitutes an essential element for the effective carrying out of a given role in a particular
organisation. So for McClelland in each given organisation a specific and unique group of
competencies (a “competency model”) can be identified. It is worth highlighting that in this
definition competencies are not “concrete” factors in the same way as personal characteristics
such as ability and aptitude. The term competency is only a generic term (a label) used to
indicate the personal characteristics which, from all those possible (for example knowledge,
transferable skills, technical ability, character traits, attitudes, aptitudes, etc.), are considered
important each time. The term competencies allows reference to such factors without having
to list them every time.
3. High Work Performance, Generic Competencies
Searching for common elements and a global definition, in 1982, Richard Boyatzis, a colleague
of McClelland, examined the competencies identified in the hundreds of, by then, established
competency models and defined a competency as (Boyatzis, 1982):
“an underlying characteristic of an individual, which is causally related to effective or superior
performance in a job” which could be “a motive, trait, skill, aspect of one’s self image or
social role, or a body of knowledge which he or she uses”.
In addition, in his study, Boyatzis identifies a core of transferable competencies which all
effective managers, whatever their line of work, tend to possess. Even though for Boyatzis
competencies remain task and organisation specific, his extremely broad definition,
for better or worse, paves the way for the concept of competency as a generic personal
characteristic unconnected to a specific work context, yet still connected with “effective
or superior performance”. In this new acceptation, we can define a competency as
(definition 2):
Each personal characteristic which (usually combined with others) can lead to good general
work performance.
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4. Generic Life Performance Competencies (in Education, Training and Career
Guidance)
1 and 2 are the standard definitions used in Human Resource management. In recent
years, in the fields of careers guidance, education and training, a further definition which
does not contain the reference to good work performance has become widespread in Europe.
In this case, competency means (definition 3):
Each personal characteristic generally utilizable in the workplace, in school or in ordinary
life, regardless of the nature of the work or level of performance achievable through its use.
In this “updated” definition, the term “competencies” ends up meaning all those personal
characteristics generally utilizable in the different life contexts (work, school, etc.), regardless
of the performance achievable through their use. The reference to good work performance
has been left out because many of those on education or training courses or undergoing
careers guidance are still a long way from a work environment (and so the quality of their
work performance is neither measurable nor predictable), or are not necessarily in a position
to provide a good work performance level. So, competencies have simply become personal
resources to be used in the life regardless of the performance level they succeed in providing2.
Formulating a profile of competencies then becomes simply a matter of working out a “set”
list of those characteristics (personal resources) possessed by an individual which the adviser,
based on his/her frames of reference, considers useful for work purposes.
5. Further Developments
Over the years the competencies approach has come to incorporate various theoretical
developments originating from the study of personality and thought processes. For example,
it has been possible to easily include (among transferable skills or character traits)
meta-cognition, meta-competencies3, self-esteem, self-efficacy, and emotional intelligence
that were not initially present in McClelland.
6. Competencies as Predetermining Factors: a Short Appraisal
How effective is this approach to identify competent people? When we examine a person at
work, we see personal attributes (left side of the table below) determine performance on
tasks to be carried out (right side). To identify competent people we can so focus either on
what a person has (intelligence, social skills, precision, technical knowledge, etc.) or on
what a person does when at work. We have seen the meaning of the term competencies
has changed over time from high work performance, context specific personal attributes to
generic life performance personal attributes. However, all the different meanings of the term
share the idea competencies are the pre-determining factors which make possible work
performance (left of the table).
But this is an indirect approach, that is to say speculative: if the person holds the prescribed
personal qualities than PROBABLY will be capable to carry out effectively the tasks of a job.
A better way to identify competent people is to focus the assessment directly on how the
Revista de Pedagogie nr. 1-3/2009

37

Knowledge

Attitudes

Skills

Knowl. # 1
Knowl. # 2
Knowl. # 3
Knowl. # 4
etc.

Attit. # 1
Attit. # 2
Attit. # 3
Attit. # 4
etc.

Skill # 1
Skill # 2
Skill # 3
Skill # 4
etc.

Etc.

Etc. # 1
Etc. # 2
Etc. # 3
Etc. # 4
etc.

Cause

Tasks
Performance

Task # 1 perfor.
Task # 2 perfor.
Task # 3 perfor.
etc.

person performs his/her job (right side of the table)4. Differences between the two approaches
are clarified also by the possible questions in an assessment interview. An interview focused
on personal features (competencies) will use questions such as (McClelland ,1998): “What
motivates you in work?“, “What do you think are your strong and weak points?”, “How do
you deal with stress?”, “Describe the worst project you worked on”, “Describe a time you
had to work with someone you didn’t like”, “Describe a successful outcome you accomplished
working in a team” and so on. An interview focused on performance (aimed for example at
assessing competence to carry out a career guidance interview) will use questions such as:
“Which are the main steps of your interviews? How do you start the interview /explain your
role/explain privacy arrangements/ask permission to take notes/end the interview? What
are the main challenges in managing an interview? How do you address them?”. It is evident
this way a better picture of personal competence results. The competencies approach
comes out as a second best, useful only when is not possible to observe directly the person
carrying out a job, as for example in recruiting or in career guidance. When instead dealing
with people at work, then performance based approaches are more precise (Evangelista,
2008).
7. The Role of Competencies in Careers Guidance
Careers guidance can be defined as a range of activities to help individuals in planning and
managing their careers (Kidd, 2006). Some clients who turn to careers guidance services
do not have a professional goal. According to Parsons (1909), professional goals must be
identified taking into consideration three large groups of factors: (1) a clear understanding of
yourself, your aptitudes, abilities, interests, ambitions, resources, limitations, and their causes;
(2) a knowledge of the requirements and conditions of success, advantages and
disadvantages, compensation, opportunities, and prospects in different lines of work; (3)
true reasoning on the relations of these two groups of facts. There is debate on the meaning
of “true reasoning”. The idea is that there is a correlation (though not a strict one) between
specific personal traits and success in particular roles and vocational fields, and that
professional goals should also be chosen on the basis of such characteristics. In any case,
Parsons position is an extremely modern one. When he listed, in 1909, the factors on which
good work performance depends, he identified those elements of personal characteristics
whose subsequent “discovery” (in 1967) was to make McClelland’s name. So, since 1909,
careers advisers have been following Parsons approach when working with those without a
professional goal and have asked that they study in depth and get to know their own personal
characteristics (including their work related skills, however acquired). In light of Parsons
exposition, the use of the concept of competency in careers guidance would not seem such
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a big step forward if not for the possibility of using terminology in common with the world of
work. It is helpful to distinguish between identification and measurement of competencies.
“Identification of competencies” can mean “an activity aimed simply at identifying the
competencies an individual possesses”. Whereas “measurement of competencies” allows
to judge the quality and/or the value of competencies. In the process of identification,
competencies are a discrete variable, either they exist or they don’t. The assessment is not
concerned with measuring them but only with establishing their presence. The simplest
method of identifying most of a person’s knowledge and technical ability is to look at her/his
CV, or to ask her/him to describe her/his career. Transferable skills can be inferred by the
person’s account of his/her work or life experiences, as in the previous paragraph. In the
process of measurement, on the other hand, competencies are a continuous variable. They
are meant to be valuated in the most objective way possible and, with this aim in mind,
various techniques are generally combined. Competencies are usually measured in HR
management. Measurement here has an “outward” significance, so to speak, because it is
carried out in order to compare one person with others or with specific standards and provide
external parties with useful facts on which to base a decision (for example, whether to
employ him/her). So, for this reason and also because of the possibility that the person
being interviewed may try to deceive the interviewer, assessment of competencies must be
extremely detailed. In career guidance on the contrary competencies are only identified.
The identification has a particularly “inward” significance because it is carried out in order to
allow the persons, with the help of the adviser, to improve awareness of their characteristics
and, based on this, identify a professional goal. There are not other competitors, the
relationship between client and adviser is one of complete trust, there is not reference to a
real job place. For these reasons, in a cost-and-benefit perspective, the profile of the client
can be less precise.
NOTES
1

Many authors confuse competency/competencies with competence/competences,
thinking different spelling reflects not different meaning, but only difference between
US and UK English. For example CEDEFOP (2007) under “Spelling and use of
English” advices authors, when submitting manuscript for publication, to use
“competence” and “competences” instead of “competency” and “competencies”.
Also the European Commission use routinely competence/competences, see for
example Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18
December 2006 on key competences for lifelong learning (2006).

2

It is worth noting in greater detail the evolution of references to individual physical
characteristics. In the definition by Boyatzis (1982) there are no references to
physical characteristics. In that of Spencer & Spencer (1993), there is reference only
to “dynamic” physical characteristics such as visual acuteness and reaction time. In
the definition of competency as a generic personal resource utilizable in the workplace,
also “static” physical characteristics like, for example, height and appearance, can
be considered as competencies.

3

Meta-competencies are personal attributes resulting from integration of several
other personal attributes. For example the meta competency “Managing for Results”
may involve the ability to stress accountability, continuous improvement and customer
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service to make timely and effective decisions, and to produce results through
strategic and tactical planning and the implementation and evaluation of programs,
policies, and processes.
4

The first approach can be called “the competencies (or “the US”) approach” because
it has been developed by McClelland in the US. The second approach can be called
“the performance based (or “the UK”) approach” because it has been developed in
the UK for the NVQ, National Vocational Qualification framework. See Evangelista,
2008.
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COMPETENÞELE INFORMATICE ALE PRACTICIENILOR ÎN
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Rezumat
Articolul expune premisele teoretice ºi metodologice de la care s-a pornit în elaborarea noului
cadru al competenþelor: noul context socio-cultural, experienþe anterioare, studii realizate. Anexa
prezintã noua harta a competenþelor într-un format condensat.
Cuvinte cheie: competenþe digitale, consiliere, orientare, învãþare permanentã.
Abstract
The article outlines the theoretical and methodological assumptions which were used in developing
a new framework of competences: the new social and cultural context, previous experiences,
previous studies. The annex presents the new map of competences in an abbreviated form.
Keywords: digital competences, counselling, guidance, lifelong learning.

Un nou cadru al competenþelor
Proiectul Competenþe TIC 2 este un subprogram transversal în cadrul Programului de
Învãþare Permanentã al Comisiei Europene dezvoltat pe bazele teoretice ºi metodologice
ale proiectului asociat „Competenþe TIC ale Consilierilor de Orientare” (www.ictskills.org).
Acesta urmãreºte elaborarea unui program de formare ºi a unor instrumente TIC (profil
standard al practicianului online, instrument de autoevaluarea competenþelor TIC, portofoliu
online) pentru practicienii din domeniul orientãrii care lucreazã în cadrul sistemului de învãþare
permanentã. În urma validãrii acestor instrumente de cãtre un grup de practicieni din diferitele
sisteme ale învãþãrii permanente, alcãtuit din consilieri ºcolari, profesori de diferite discipline,
inspectori ºcolari, formatori etc. ele sunt disponibile online la www.ictskills2.org.
Proiectul se adreseazã în primul rând practicienilor de orientare din sistemele de învãþare
permanentã (instituþii de formare, ºcoli, colegii, universitãþi, centre de angajare, centrele de
consilirea carierei etc.) care utilizeazã TIC pentru informarea, sfãtuirea ºi orientarea clienþilor.
Grupul þintã secundar al proiectului este constituit din decidenþi ºi persoane cheie de la nivel
naþional ºi transnaþional care sunt interesaþi în dezvoltarea viitoarelor politici ºi iniþiative în ce
priveºte utilizarea TIC în activitatea de orientare pe baza rezultatelor proiectului.
Prin intermediul proiectului, practicienii au posibilitatea de a-ºi testa competenþele TIC
dobândite în cadrul unor diferite contexte (formale, nonformale ºi informale), prin intermediul
unui instrument online de autoevaluare. Acesta va fi conectat la o hartã a competenþelor
TIC (profilul standard al practicianului online) ºi la un program mixt de formare (blended
learning) incluzând sesiuni de formare faþã-în-faþã ºi la distanþã. Portofoliul online este validat
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la nivel transnaþional, iar prin intermediul acestuia, practicienii pot inventaria atât competenþele
TIC pe care deja le posedã, cât ºi pe cele dobândite în cadrul formãrii.
La nivelul UE se constatã în prezent cã formarea practicienilor în utilizarea TIC este nu
numai foarte diferitã, dar aceasta diferã ºi între diferitele sisteme ale învãþãrii permanente
din cadrul aceleiaºi þãri. Multe þãri europene fie nu dispun încã de un curriculumul de formare
în utilizarea TIC, fie dacã acestea existã ele sunt inadecvate din punct de vedere al
competenþelor formate.
Programul de formare dezvoltat porneºte de la premisa cã practicienii din domeniul învãþãrii
permanente au nevoie pe lângã abilitãþile de bazã TIC pe care le deþin deja în mare mãsurã
ºi de dezvoltarea acelor competenþe specifice de utilizare a TIC care influenþeazã relaþia lor
cu clienþii.
Investigaþia realizatã în proiectul ICTSkills indicã un nivel ridicat al încrederii practicienilor
pentru integrarea TIC în propria activitate de consiliere ºi orientare. Cu toate acestea, între
percepþiile practicienilor ºi cele ale clienþilor referitoare la contextul în care trãiesc rãmâne o
distanþã destul de mare. Astfel: clienþii, în special cei tineri, utilizeazã în activitatea cotidianã
în mãsurã din ce în ce mai mare instrumente TIC, în vreme ce mulþi dintre practicieni sunt
încã „ancoraþi“ în abordarea tradiþionalistã a formãrii, predãrii ºi orientãrii ºcolare a clienþilor.
Apare astfel riscul îndepãrtãrii clienþilor (tineri) de sistemele învãþãrii permanente, întrucât
acestea nu mai reflectã percepþia lor asupra realitãþii.
Studiul a evidenþiat în plus o serie de potenþiale bariere în calea adoptãrii de cãtre practicieni
a instrumentul de autoevaluare ºi portofoliul online precum: evaluarea unor abilitãþi care sã
fie doar parþial solicitate de activitatea de consiliere, supraîncãrcarea cu instrumente
nenecesare pentru acreditare, nerecunoaºterea transsectorialã a rezultatelor obþinute în
urma utilizãrii acestor instrumente.
Pornind de la metodologia dezvoltatã în cadrul proiectului asociat, structuratã pe trei
dimensiuni pentru clasificarea competenþelor necesare consilierilor de orientare (competenþe
în utilizarea instrumentelor TIC, competenþe în realizarea sarcinilor de consiliere ºi orientare,
modul în care este utilizat TIC: ca resursã ºi ca mediu sau pentru activitãþi de dezvoltare),
actualul proiect adaugã în plus încã o dimensiune, ºi anume competenþa de a integra
instrumentele TIC în sarcinile curente de consiliere ºi orientare.
Printre abilitãþile menþionate de practicieni ca necesare a fi incluse în noile programe de
formare se numãrã: abilitãþile de lucru în echipã, cele de evaluare, de rezolvarea problemelor,
de sintezã, de managementul timpului, al informaþiei, dezvoltarea de resurse dedicate unor
grupuri cu nevoi specifice, accesarea informaþiei de nivel European ºi adaptarea propriei
activitãþi la nevoile clienþilor.
Noul cadru prezintã douã unitãþi (vezi Anexa), fiecare fiind compusã din elemente de
competenþã care sunt apoi divizate în indicatori de performanþã, ºi de competenþã.
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Recomandãri
- acreditarea programului de formare ºi includerea acestuia in ofertele de formare
iniþialã sau continuã ale unor instituþii relevante (CCD, DPPD etc.):
- dezvoltarea de materiale de formare suplimentare pentru a acoperi integral harta
competenþelor;
- generalizarea utilizãrii instrumentelor dezvoltate (instrumentul de autoevaluare ºi
portofoliul online) de cãtre practicienii din domeniile învãþãrii permanente;
- dezvoltarea metodologiei de includere a portofoliului online în activitãþile cu clienþii
sesiunilor de consiliere.
Anexa - Harta Competenþelor TIC
Cadrul competenţelor TIC ale practicienilor din domeniul învăţării permanente (Anthony
Barnes)
Unitatea 1 Utilizarea TIC pentru oferirea de consiliere şi orientare
Elementul 1.1 Utilizarea de mijloace şi software TIC în procesul de consiliere şi orientare
necesare pentru a răspunde nevoilor de informare ale clienţilor
Trebuie să fiţi capabil să:
1. Selectaţi şi să utilizaţi informaţii în format vizual, audio şi text
Trebuie să cunoaşteţi:
Cunoaştere şi
Abilităţi şi tehnici
înţelegere
a. website-uri de înaltă c. cum să evaluaţi calitatea website-urilor (ex. utilizarea criteriilor
din proiectul Ariadne)
calitate importante
d. cum să identificaţi, colectaţi şi regăsiţi informaţii pe web,
pentru clienţii dv.
intranet, extranet şi reţele private
b. ce surse de
e. cum să accesaţi informaţii de pe diferite suporturi media (ex.
informaţie
discuri, CD-ROM, DVD, memorie externă, IWB)
standardizate şi
f. cum să accesaţi informaţii depozitate în aplicaţii software
adaptate TIC sunt
specifice (ex. baze de date comerciale, free/shareware)
disponibile pentru
g. cum să accesaţi informaţii depozitate în seturi de aplicaţii
clienţii dv.
generice/de birou (ex. editoare de text, foi de calcul, baze de date,
programe de prezentare şi pdf)
h. cum să utilizaţi tehnici şi instrumente pentru accesarea şi
procesarea informaţiei (ex. fişiere şi directoare, programe de
navigare, semne de carte, facilităţi online de ajutor, strategii
eficiente de căutare, sisteme RSS, imprimantă, browsere de
resurse media, serviciu de informare prin email, telefon)
2. Creaţi informaţii pentru clienţi în format vizual, audio şi text
j. cum să proiectaţi şi să prezentaţi surse de informaţii într-un
i. stiluri adecvate de
mod relevant şi motivant pentru clienţii dvs. (ex. pagină de
redactare pentru
întrebări frecvent întâlnite, facilităţi de interogare automată prin
diferite grupuri de
clienţi şi diferite media web, wiki, chestionare de autoevaluare oferind orientare
predefinită)
(în compunerea unui
k. cum să utilizaţi mijloace TIC pentru a crea informaţii (ex.
text)
camere digitale, scanere)
l. cum să utilizaţi pachete software pentru a crea informaţii
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3. Ajutaţi clienţii să poată selecta şi utiliza individual informaţia în format vizual, audio şi
text
m. cum să ajutaţi clienţii să găsească şi utilizeze individual
informaţie de calitate (ex. să utilizeze o bază de date online cu
oferte de locuri de muncă precum EURES sau baze de date cu
experţi în diferite domenii)
n. cum să ajutaţi clienţii să solicite informaţii despre ocupaţii (ex.
prin trimiterea de mesaje email către angajatori sau universităţi)
o. cum să prezentaţi clienţilor dvs. sursele de informaţii într-un
mod interesant (ex. aspectul site-ului web)
p. cum să structuraţi în mod cât mai eficient utilizarea informaţiei
pe suport TIC de către clienţi
q. cum să ajutaţi clienţii să rezolve probleme de bază legate de
TIC atunci când sunt angajaţi într-un proces de consiliere
4. Ajutaţi clienţii să creeze informaţie în format vizual, audio şi text
r. cum să sprijiniţi un grup de clienţi în crearea în comun a unui
wiki
s. cum să creaţi bloguri
t. cum să sprijiniţi un grup de clienţi în organizarea de podcast
audio şi video
5. Împărtăşiţi informaţii cu alţi parteneri în reţeaua de sprijin a clienţilor
u. metode şi proceduri pentru împărtăşirea informaţiilor (ex.
formulare de evaluare online)

Elementul 1.2 Utilizarea de mijloace şi software TIC în procesul de consiliere şi orientare
pentru a răspunde nevoilor de învăţare experenţială ale clienţilor
Trebuie să fiţi capabil să:
1. Selectaţi şi utilizaţi mijloace şi software TIC care să ofere acces clienţilor dv. la
experienţe şi situaţii de carieră virtuale şi simulate
2. Creaţi activităţi şi simulări pentru învăţarea experenţială a clienţilor dv. prin TIC
3. Ajutaţi clienţii să poată accesa experienţe şi situaţii virtuale şi simulate de carieră
utilizând mijloace şi software TIC
Trebuie să cunoaşteţi:
Cunoaştere şi înţelegere
Abilităţi şi tehnici
a. varietatea de software şi media care sunt adecvate
b. cum să utilizaţi tehnologia
clienţilor dv. (ex. biblioteci virtuale pentru carieră,
selectată
târguri virtuale ale carierei, simulări de activităţi
c. cum să proiectaţi o activitate sau
profesionale, jocuri de carieră, jocuri pe mobil, lumi
simulare simplă de învăţare
virtuale precum Second Life)
experenţială (ex. organizarea de
‘experienţe de vizitator’ prin sesiuni
de teleconferinţă sau
videoconferinţă în care clientul să
poată comunica cu un vizitator,
cum ar fi un angajator)
d. cum să ajutaţi clienţii dvs. să
utilizeze tehnologia selectată
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Elementul 1.3 Utilizarea de mijloace şi software TIC în procesul de consiliere şi orientare
pentru a răspunde nevoilor de învăţare constructivă ale clienţilor
Trebuie să fiţi capabili să:
1. Selectaţi şi utilizaţi mijloace şi software TIC pentru a asista clienţii în structurarea şi
managementul evaluării şi dezvoltării propriei cariere
Trebuie să cunoaşteţi:
Cunoaştere şi înţelegere
Abilităţi şi tehnici
a. ce software adecvat este disponibil clienţilor dv.,
c. cum să regăsiţi şi analizaţi
caracteristicile şi beneficiile acestuia (ex. teste
răspunsurile clienţilor utilizând
psihometrice, chestionare de interese, programe de
facilităţile de înregistrare şi
luarea deciziilor)
administrare ale unui program
b. ce hardware adecvat este disponibil clienţilor dv.,
d. cum să ajustaţi relaţia cu clienţii
caracteristicile şi beneficiile acestuia (ex. computere
pentru a respecta cerinţele
desktop, camere web, PDA/telefoane inteligente,
tehnologiei alese şi a fi în acord cu
whiteboard interactiv)
scopul intervenţiei (ex. stabilirea
unei relaţii de mentorat online sau
tutorat cu o persoană aflată în
căutarea unui loc de muncă)
2. Creaţi activităţi şi resurse utilizând mijloace şi software TIC, care să asiste clienţii în
structurarea şi managementul evaluării şi dezvoltării propriei cariere
e. cum să proiectaţi activităţi şi resurse pentru clienţii
dv. (ex. planificarea unei sesiuni în care clienţii să
utilizeze software de hărţi conceptuale sau mintale
pentru a-şi structura propria gândire)
f. cum să lucraţi atât individuali, cât şi în grupuri mici
3. Ajutaţi clienţii să poată utiliza
mijloace şi software TIC care să-i (ex. realizarea de interviuri individuale de consiliere şi
sesiuni de lucru în grup prin videoconferinţă)
asiste în structurarea şi
g. cum să mediaţi şi să moderaţi utilizarea de către clienţi a
managementul evaluării şi
mijloacelor şi software-ului TIC (ex. pentru a obţine
dezvoltării propriei cariere
maximum de beneficii din utilizarea camerelor de chat şi a
forumurilor pentru evaluare şi autoevaluare)
h. cum să ajutaţi clienţii să poată învăţa individual în
mediile virtuale sau să îşi dezvolte un plan de carieră
cu ajutorul TIC
i. cum să ajutaţi clienţii să creeze şi să menţină un eportofoliu pentru carieră
Elementul 1.4 Utilizarea de mijloace şi software TIC în procesul de consiliere şi orientare
pentru a răspunde nevoilor de comunicare ale clienţilor
Trebuie să fiţi capabili să:
Selectaţi şi utilizaţi mijloace şi software TIC pentru stabilirea şi menţinerea comunicării cu clientul
Trebuie să cunoaşteţi:
Cunoaştere şi înţelegere
Abilităţi şi
tehnici
a. principalele tipuri de canale de comunicare adecvate clienţilor şi
modalităţile în care acestea pot fi utilizate în consiliere şi orientare (ex. email, text, mesagerie instant, SMS, telefon, audioconferinţă, videoconferinţă
(prin Internet), forumuri, chatrooms, bloguri, siteuri de relaţionare socială)
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2. Creaţi activităţi şi resurse utilizând mijloace şi software TIC pentru stabilirea şi
menţinerea comunicării cu clientul
b. cum să contribuiţi pe forumurile online şi în camerele de chat
(ex. organizarea subiectelor în forumuri)
c. cum să utilizaţi marketingul de multiplicare şi reţelele sociale
pentru a răspândi conştientizarea serviciilor de consiliere şi
orientare în rândul altor potenţiali clienţi
3. Ajutaţi clienţii să poată utiliza mijloace şi software TIC pentru a stabili şi menţine
comunicarea cu dv. şi alţi specialişti care îi pot ajuta în dezvoltarea carierei
d. cum să motivaţi clienţii să utilizeze TIC pentru a menţine
comunicarea de-a lungul tuturor etapelor procesului de consiliere
e. cum să instruiţi clienţii să utilizeze mijloace şi software TIC
(ex. explicaţi clienţilor cum să răspundă la oferte de locuri de
muncă primite prin email)
4. Selectaţi canale de adecvate pentru comunicarea şi consultarea cu alţi specialişti care pot
sprijini clientul în procesul de consiliere şi orientare
f. Cum să vă implicaţi în relaţia cu cei care pot sprijini clientul,
precum lideri şi personal din educaţie, personal specializat în
domenii conexe şi agenţii comunitare, angajatori, părinţi şi
asistenţi sociali (ex. prin proiectarea zonelor în website-uri,
introducerea de legături între website-uri, sisteme de informare
pentru management distribuit, utilizarea emailurilor, participarea
în videoconferinţe)
Unitatea 2 Dezvoltarea şi managementul utilizării TIC în consiliere şi orientare
Elementul 2.1 Dezvoltarea utilizării TIC în propria activitate pentru soluţii de orientare şi
consiliere
Trebuie să fiţi capabili să:
1. Utilizaţi diferite combinaţii de mijloace şi software TIC pentru a realiza obiectivele de
consiliere
Trebuie să cunoaşteţi:
Cunoaştere şi
Abilităţi şi tehnici
înţelegere
a. cum să dezvoltaţi o atitudine pozitivă faţă de utilizarea TIC în
consiliere şi orientare (ex. cum să maximizaţi avantajele şi să
minimizaţi dezavantajele unei anumite abordări bazate pe TIC)
b. cum să selectaţi mijloacele şi software-ul TIC potrivite pentru
grupul de clienţi vizat şi „adecvate scopului“ (ex. utilizând
mijloace vizuale pentru a ajuta clienţii cu un nivel scăzut de
alfabetizare; decizând care grupuri de clienţi sunt susceptibile de
a utiliza chatul şi de a beneficia din aceasta)
c. cum să integraţi mijloacele şi software-ul TIC pentru a asigura
un proces coerent pentru clienţi (ex. ajutaţi clienţii să exploreze o
bază de date online cu locuri de muncă vacante şi de a crea un
plan de acţiune pentru carieră electronic prin videoconferinţă)
d. cum să evaluaţi beneficiile şi limitele consilierii şi orientării
prin diferite intervenţii TIC, indiferent de modul de utilizare
(separat sau în combinaţie)
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2. Asiguraţi un proces eficient de consiliere şi orientare pentru clienţi prin integrarea
abordărilor directe cu cele prin TIC acolo unde este cazul.
e. cum să incorporaţi TIC pentru a organiza interviuri şi sesiuni
de lucru în grup pentru clienţi
f. cum să utilizaţi abordări TIC şi non-TIC pentru a găsi soluţii
eficiente de tip „mixt“
g. cum să dezvoltaţi relaţii flexibile şi adecvate cu persoane şi
grupuri (ex. recunoaşterea momentului în care pe parcursul
procesului de consiliere aceştia trec de la statutul de „clienţi“ la
cel de „parteneri“)
3. Identificaţi nevoile de formare şi de sprijin ale clienţilor pentru a-i abilita în utilizarea
TIC pentru consiliere şi orientare
h. modalităţi de cercetare şi analiză a nevoilor de formare şi
k. cum să pregătiţi
sprijin ale clienţilor
clienţii pentru a utiliza
i. posibilităţile de a răspunde nevoilor de consiliere şi orientare
mijloace şi software
ale clienţilor prin valorificarea modalităţilor acestora de utilizare
TIC specifice în
zilnică a TIC
orientare
j. ce este necesar pentru a schimba modalităţile prin care clienţii
accesează consilierea şi orientarea
4. Îndepliniţi sarcini administrative necesare pentru utilizarea de mijloace şi software TIC
l. încărcaţi informaţii de orientare şi resurse în
m. cum să transferaţi informaţiile
mijloacele şi software-ul utilizate de clienţi (ex.
despre clienţi dintr-o aplicaţie în alta,
utilizaţi un sistem de management de conţinut
acolo unde este posibil
pentru a actualiza informaţii şi resurse pe un
website)
5. Monitorizaţi, analizaţi şi evaluaţi soluţii TIC de consiliere şi orientare prin utilizarea TIC
n. standarde de calitate existente ce pot fi aplicate
p. cum să stabiliţi standarde care ar
utilizării TIC în consiliere şi orientare
putea fi aplicate în acest domeniu
o. metode adecvate de monitorizare, analiză şi
evaluare a utilizării TIC în consiliere şi orientare
6. Adresaţi propriile nevoi de formare şi de sprijin pentru a vă dezvolta abilităţile de
utilizare a TIC în consiliere şi orientare
q. resursele şi reţelele de cercetare locale,
r. cum să proiectaţi un plan de formare
naţionale şi internaţionale pentru orientarea
sau de dezvoltare
academică şi profesională care vă poate sprijini
s. cum să accesaţi aceste reţele (ex.
website-uri, camere chat, forumuri)
Elementul 2.2 Asigurarea managementului utilizării de soluţii în procesul de consiliere şi
orientare pe bază de TIC în contextul unui serviciu specific
Trebuie să fiţi capabil să:
1. Identificaţi oportunităţi şi constrângeri în utilizarea TIC pentru consiliere şi orientare în
cadrul serviciului
Cunoaştere şi înţelegere
Abilităţi şi tehnici
a. Barierele la schimbare
b. cum să analizaţi infrastructura electronică a serviciului
şi modalităţile de a le
disponibil pentru clienţi şi potenţialul acesteia de a oferi
depăşi
consiliere şi orientare prin intermediul TIC
c. cum să analizaţi factorii care influenţează abilitatea serviciului de
a adopta abordări TIC pentru consiliere şi orientare
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2. Aplicaţi măsuri pentru protecţia clienţilor care utilizează TIC în scop de consiliere şi
orientare
d. principii etice şi standarde de calitate referitoare la
f. cum să protejaţi sănătatea
utilizarea TIC pentru consiliere şi orientare
şi siguranţa clienţilor
e. prevederi legislative şi îndrumări relevante în legătură cu g. cum să implementaţi
protecţia datelor şi confidenţialitatea
proceduri de bază pentru
securitatea TIC (ex. parole,
filtre, protecţie antivirus)
3. Identificaţi modalităţi de asigurare a corectitudinii şi incluziunii în oferirea serviciilor de
consiliere şi orientare prin TIC
i. cum să asiguraţi că aspectele de corectitudine
h. despre modalităţile practice de a
şi incluziune sunt luate în considerare în oferta
asigura un acces egal la oferta de consiliere
emergentă de consiliere şi orientare prin TIC
şi orientare prin TIC pentru clienţii cu
j. cum să veniţi în întâmpinarea nevoilor unor
dificultăţi de învăţare şi dizabilităţi
grupuri speciale (ex. clienţi cu dificultăţi de învăţare
şi dizabilităţi, supradotaţi şi talentaţi, refugiaţi)
4. Menţineţi înregistrări despre serviciul furnizat utilizând sisteme informatizate de
managementul informaţiei
k. reglementările din cadrul organizaţiei în care lucraţi (ex.
m. modul în care
şcoală, universitate, centru de informare)
funcţionează sistemele de
l. metode şi proceduri de schimbul informaţiilor cu alţi
managementul
parteneri din reţeaua de sprijin a clienţilor
informaţiilor
5. Promovaţi conştientizarea comunităţii şi introducerea unei componente de consiliere şi
orientare prin TIC
o. cum să menţineţi sisteme de
n. tehnici de marketing pentru componenta de
promovare şi diseminare a
consiliere şi orientare prin TIC din cadrul serviciului
serviciilor de consiliere şi
(ex. prin intermediul site-ului web al serviciului,
orientare prin TIC
campanii de demultiplicare)
6. Colaboraţi cu alţi specialişti în oferirea şi dezvoltarea de consiliere şi orientare prin TIC
p. studii de bune practici în
q. cum să asiguraţi proceduri eficiente în colaborarea
utilizarea TIC în consiliere şi
cu alţi specialişti
orientare la nivel local, naţional şi
r. cum să asistaţi colegii în utilizarea de mijloace şi
internaţional
software TIC
s. cum să discutaţi cu colegii potenţialul TIC de
îmbunătăţire a viitoarelor practici de consiliere şi
orientare
7. Colaboraţi cu dezvoltatori de TIC în organizarea şi dezvoltarea de servicii pentru clienţi
bazate pe TIC
t. cum să oferiţi sugestii şi feedback dezvoltatorilor
şi managerilor de software pentru consiliere şi
orientare (ex. participarea în dezvoltări ulterioare de
noi programe şi abordări)
u. cum să discutaţi cerinţele consilierii şi orientării
prin TIC cu specialiştii în TIC (ex. condiţiile pentru
optimizarea unei secţiuni dintr-un website unde
clienţii pot găsi oferte de locuri de muncă)
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Abstract
Most theoretical approaches in career guidance are based on normative-prescriptive rational
decision-making models we believe to be neither practical nor ethically acceptable to counsellors
and counselees. Counsellors have to take into account the limited cognitive abilities of counselees
as well as their emotions. Therefore they will have to integrate decision-making models under
“bounded rationality” into their subjective theories because only this will allow them to tune into
their clients’ heuristics and enable them of “cognitive empathy”.
Key words: heuristics, bounded rationality, decision-making, career guidance, cognitive empathy.
Rezumat
Cea mai mare parte a abordãrilor în consilierea carierei se bazeazã pe modele normativprescriptive raþionale de luare a deciziei, pe care le considerãm a nu fi nici practice, nici acceptabile
din punct de vedere etic pentru consilieri ºi consiliaþi. Consilierii trebuie sã aibã în vedere abilitãþile
cognitive limitate ale celor consiliaþi, precum ºi emoþiile lor. In consecinþã trebuie sã integrãm
modelele de luare a deciziei ale raþionalitãþii delimitate în teoriile lor subiective, deoarece doar
acestea le permit sã se acorde cu euristica clienþilor ºi le permite accesul la empatie cognitivã.
Cuvinte cheie: euristicã, raþionalitate delimitatã, luarea deciziilor, consilierea carierei, empatie
cognitivã.

Introduction
Effective guidance needs a sound theoretical basis and it is impossible to overemphasise
the importance of good theory: a clear conceptual framework can help us to make sense of
human behaviour, sometimes to influence it and occasionally even allows us to predict it.
There can indeed be nothing more practical than a good theory, as in order to engage with
the real world in an effective manner you need clearly defined conceptual tools that allow
you to do so systematically. Most of the theoretical concepts guidance counsellors have
been able to rely on have one thing in common i.e. they are largely based on a normativeprescriptive rational decision-making model that is increasingly alien to real-world settings
and therefore fails to provide the career counsellor and the client with the conceptual tools
they need in today’s world.
Indeed, the majority of theoretical concepts, professional guidelines and practical instructions,
require counsellors as well as counselees to proceed as rationally as possible in vocational
decision-making situations. In these theoretical models that are implicitly or explicitly based
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on a normative-prescriptive approach, the decision-maker will only be able to reach the best
possible decision if he or she lets him- or herself be guided by reason. In such an “ideal”
decision-situation, the decision-maker not only has all the information available on all the
possible alternatives as well as even on those factors that are beyond his or her control, but
he or she also has the ultimate luxury of endless time and, of course, unlimited cognitive
abilities. And to top it all, psychological and social factors, including motivation, are rarely
and/or barely considered.
We will first outline the starting points for descriptive decision-making processes and illustrate
the role of “heuristics” in career decisions. The conclusions form the basis for a debate on
a new understanding of career guidance counselling, not least as regards the ethical
implications of such a new approach.
Fundamental Concepts in Decision-making
In a review of the relevant literature Gary Klein (2002) lists the “ideal” conditions which are
supposed to optimise the ensuing decision-making process:
1. the goals must be well defined, in quantitative terms;
2. the decision-maker’s values must be stable;
3. the situation must be stable;
4. the task is restricted to the selection between options;
5. the number of alternatives generated must be exhaustive;
6. the optimal choice can be selected without disproportional time and effort;
7. the options must be thoroughly compared to each other;
8. the decision-maker must use a compensatory strategy;
9. the probability estimates must be coherent and accurate;
10. the scenarios used to predict failures must be exhaustive and realistic;
11. the evaluation of each scenario must be exhaustive.
However, as we all know, in practice vocational decisions can only be dealt with in a very
limited way within such boundaries, not least because such an approach largely ignores
emotional factors. A counsellor needs to take into account not only the limited cognitive
abilities of the counselees, but also and above all their emotions as well as consider the
context in which they have to take such far-reaching decisions as choosing a career.
And this is precisely where the descriptive approach comes into play i.e. if the normativeprescriptive approaches focus on how people should take decisions, a descriptive approach
concentrates on how people actually do take decisions in the real world.
Such a descriptive approach implies the use of so-called “simple” heuristics i.e.,
generalisations and “rules of thumb” which people use whenever they make decisions
within a limited time-frame, with limited knowledge and limited cognitive processing abilities.
Fundamental to descriptive decision-making theories is their starting point of a “bounded
rationality” i.e. contrary to normative-prescriptive decision-making theories, descriptive
decision-making theories do take into account people’s cognitive as well as social limitations.
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The true success of these “simple” heuristics lies firstly in the fact that they are “fast and
frugal” i.e. they “employ limited time, knowledge and computation” (Gigerenzer, G. and
Todd, P., 1999) and secondly in their adaptability to real world settings, i.e. their so-called
“ecological rationality”.
Contrary to the rational models that largely ignore emotional considerations, decision-making
under “bounded rationality” assumes an intensive interaction between cognition and emotion.
Barbara Mellers et al., (2002) differentiate between background emotions, task related
emotions and anticipated emotions.
1. background emotions influence the perception of certain stimuli as well as the
search strategies for information and alternatives themselves. For example, positive
emotions such as joy and pride can restrict the search for alternatives whereas negative
emotions such as fear and anger, may incite people to look for a way out/escape
routes.
2. task related emotions in the sense of conflicts can arise when a given alternative
differs insufficiently from others and does not justify choosing it. Furthermore, when
faced with important decisions under time pressure, people frequently display emotionbased behaviours such as avoidance, panic or hyperactivity.
3. as regards the influence of anticipated emotions on decision-making the picture is
not as clear-cut. In anticipation of negative emotions the decision-maker might indeed
only consider a very limited number of options, and even avoid the appropriate
alternative.
The avoidance of anticipated disadvantages can however not constitute the only emotional
basis for decision-making. Many people will let themselves be guided by what they believe
is going to procure them joy and pleasure in the short-term, and in doing so, consciously
push long-term negative consequences to the back of their minds. “Simple”, emotion-based
heuristics can therefore be both adaptive and maladaptive, depending on context and
consequences.
In a study of decision-making processes in vocational choice, Berndt-Michael Hellberg
(2005) differentiates between three central motivational emotions:
1. a feeling of “feeling like it/not feeling like it”, of “enthusiasm/lack of enthusiasm”, of
“keenness/disinclination”, of “willingness/ unwillingness” that comes about when an
individual imagines the “significance”/ the meaning of a given profession and its work
environment with respect to his or her aspiration for ideally optimal satisfaction.
2. a feeling of inner resistance which arises from those imagined aspects that refer to
possible negative consequences of the profession considered. These feelings do not
however refer to the professional activity itself but rather to the motivational
circumstances related to the pursuance/the carrying out of that profession.
3. and finally the “good feeling/bad feeling” emotion which refers to whether an individual
can imagine himself to be able to meet the specific requirements of the profession
and to cope with the demands for professional performance.
Despite the fact that there is no complete theory of “bounded rationality”, G. Gigerenzer and
R. Selten (2002, p. 8) nevertheless specify three classes of processes:
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1. simple search rules - rules for seeking alternatives and/or their criteria;
2. simple stopping rules - rules for deciding when to stop looking for alternatives;
3. simple decision rules - rules for choosing an alternative.
Selected Empirical Results on Heuristics in Career Decision Making
With the help of open narrative interviews Wegmann (2005) examined in a pilot study the
decision-making processes underlying the career choices of five individuals, four men and
one woman, aged between 29 and 42.
The results revealed that the most simple decision strategies i.e. the so-called “simple”
heuristics and above all incrementalism were used most frequently. Indeed, only on one
occasion did one of the interviewees tend towards optimisation, a rational decision-making
strategy.
It is also interesting to note that none of the interviewees used the same heuristic all the time
but three or four different ones without however there being a specific rule governing the
change in strategies.
So, what tentative conclusions can we draw from this study on the implementation of “simple
heuristics”:
Wegmann draws the hypothetical conclusion that with advancing age people become more
inclined to try harder and go for more radical breaks in their professional lives in order to
realise a specific career wish. With growing experience and personal maturity career decisions
then tend to be based on intrinsic rather than on extrinsic motivations.
Wegmann’s study revealed that despite the fact that such key moments are fixed in time
and thus both foreseeable and unavoidable, individuals were often not prepared for them.
Instead they were influenced by external factors such as family influences and their decisions
were above all characterised by uncertainty.
In methodologically similar studies Trisoglio (2008) and Wresch (2008) found a tendency
that at the beginning of a professional career, i.e. at the time when people first enter the
employment market, they rely predominantly on the “satisficing” strategy. Furthermore a
majority of respondents base their choices on one reason alone i.e. on the imitation of a
social model, above all that of their parents.
Later on in their careers, once they are engaged on a satisfying career-path, incremental
heuristics come into play: at this point respondents decide in favour of the options that bring
them gradually by increments closer to their aspired goals.
According to Wresch (2008) the most frequently applied strategies were “satisficing” and
“incrementalism” followed by “elimination strategies” that were above all used whenever
alternatives had been set from outside.
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When faced with two or more alternatives, many respondents relied on “fast and frugal
heuristics” such as the “take-the-best” and the “minimalist” heuristics.
Strategies such as delaying the decision, “planned happenstances”, emotional heuristics
such as “accepting the first alternative you feel comfortable with” and random or spontaneous
decisions, were exceptional.
Trisoglio (2008) draws the following conclusions: the vocational decision-making processes
of the respondents do not follow the premises of normative decision-making models, as the
decisions are in each instance based on very few pieces of information. Very often decisions
were based on so-called “aha experiences”, gut feelings and intuition. Furthermore career
choices obey to the same mechanisms as other existential decisions with gut feelings and
emotional strategies as well as the efforts to join rational and emotional elements remaining
stable over time and across changing situations.
Interpretation and Generalisation
One can argue that such behavioural patterns are based on Krumboltz’s “happenstance” in
as far as rather than relying on rational decisions, respondents use unplanned chance
events in order to attain satisfying lives. As we know Krumboltz (2003) recommends that
counsellors use the following five steps:
1. the counsellor should reassure counselees that chance events constitute both a normal
and necessary place in career choice;
2. the counsellor should support counselees in identifying factors that could enrich their
professional lives;
3. the counsellor should encourage counselees to use their past positive experiences
with unplanned chance events as a basis for future actions;
4. the counsellor should support the counselees in recognising chance events and in
using them to their benefit;
5. counsellors should enable counselees to identify views or beliefs and external obstacles
that may prevent them from taking constructive steps in their career path.
Obviously, therefore, there is a need to reassess the role of rational decision-making theories
within the development of guidance theories and practices. We would like to go beyond
Krumboltz’s idea of “happenstance” and promote the use of heuristics in guidance counselling
as we believe that “merely” using favourable moments or seizing the opportunities of
unplanned chance events does not constitute an effective problem solving strategy.
Happenstance just happens, happenstance just comes about by chance i.e. it occurs before
heuristics, literally defined by the OED as strategies “serving to find out or discover” (Oxford
English Dictionary) i.e. as genuine problem solving strategies, come into play.
If we assume that decision-making processes are triggered by the realisation that the present
state must be changed, it follows that routines and algorithms do not constitute effective
problem-solving strategies.
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Contrary to “happenstance”, or the advantage taken from chance events, heuristics are
strategies used to facilitate and improve decision-making – reducing the time spent looking
for and processing information.
“Happenstances” are no more than chance events which counselees recognise as favourable
because they correspond to a given need.
As with any existential decisions, most career decisions are prompted by external factors
such as leaving school, finishing training, redundancy or professional adaptation. It would
therefore be inadvisable for one to hope for a chance event to save the day. Frequently
people have to react without delay in order to reach the best possible conclusion within a
limited time-frame, with limited knowledge and limited cognitive processing abilities, and
hence heuristics constitute the only realistic decision-making strategies adapted to their
realities.
Within heuristic decision-making strategies however, apparent chance events or favourable
circumstances can indeed play an important part in as far as they might constitute an
unexpected moment of lucidity such as a sudden bright idea or discovery – remember
Archimedes - but even then it is heuristic strategies that engender such misnamed chance
events or favourable moments that allegedly occur out of the blue. Needless to say that
while happenstance obviously exists, we remain sceptical regarding the possibility of “planning
happenstance”.
These misgivings are highlighted in a recent case study by Ruppert and Ertelt of a young
student from Luxembourg in her last year of secondary school, deciding whether or not to
go to university. Furthermore she could not decide where or what subject to study. Then she
met a young man at a Christmas party who she fell madly in love with. This young man was
a first year economics undergraduate at Stirling University in Scotland. Suddenly the question
of whether to study or not had been answered as she now decided to go to university. This
is a perfect example of “happenstance” as she used a chance event to take the decision to
go to university.
At the same time the problem of where to study had also been solved as, surprise, surprise,
she decided to go to Stirling University in Scotland. Here she relied on the “satisficing”
heuristic i.e. going to Stirling University met her aspiration to be with her boyfriend.
When looking at what to study, she based her decision largely on the fact that she followed
the natural sciences stream while at secondary school and chose to read biology, chemistry
and psychology in her first year. Here she used an “incremental” heuristic, delaying the final
decision of what to graduate in: “I’ll give it a go and see what it’s like.”
After successfully completing her first year, she decided to drop chemistry and carry on with
biology and psychology. Here she used the “minimalist” heuristic: “I like biology and psychology
better than chemistry.”
After her second year she opted to graduate in psychology: “I find psychology fascinating
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and I believe my two years of biology will be useful.” Here she obviously had considered
other options but decided to “take the best”.
At present she still is with her boyfriend and although both seem very committed to each
other, she nevertheless remains open regarding the future, not planning chance events but
being prepared and ready to deal with unforeseen developments whenever they may occur.
Future research must therefore concentrate on how and when decision criteria and strategies
change over time in order to determine what kind of information and which counselling
techniques are most suited for specific so-called key moments such as leaving school.
In conclusion we are convinced that once we are able to determine which “simple“ heuristics
people use at a any given point in education, training or professional life, we will be able to
deliver better guidance and release people from the fear of making a “wrong” decision.
We confess though that sometimes we worry that an over-reliance on one’s ability to “muddle
through” will encourage an attitude of passive acceptance of what one might call “fate” and
that this may in turn encourage people to see themselves as victims of circumstance whenever
things don’t go their way.
What we call “muddling through” is actually more than just making haphazard choices, it
can in fact be considered a way of life. A descriptive heuristics-based approach will allow
counselees to see their vocational decisions as part of a life-long, on-going process, as a
series of positive steps towards appropriate career opportunities rather than feeling that
professional doors are closing at each so-called key-moment. In such a framework, each
new situation represents new challenges, new opportunities and, of course, …, new decisions,
new choices.
With our approach we can follow the words of Gerd Gigerenzer (2004): “... I invite you to a
journey into a land of rationality that is different from the familiar one we know where the sun
of enlightenment shines down in beams of logic and probability. The new land of rationality
we set out to explore is shrouded in a dim mist of uncertainty, populated with people who
have limited time and knowledge, but with smart heuristics at their disposal. Welcome, and
I hope you feel at home in this world”.
Conclusions
Adopting heuristics for practice in counselling will have fundamental consequences.
Information management must adapt to a greater extent to demand-oriented systems and
leave behind, also for economic reasons, the currently still predominant supply-oriented
systems. The authors of “Career Guidance: A Handbook for Policy Makers” (edited by the
OECD and European Commission) observed already in 2004 that “very little career
information is designed using research on client needs for the different types of career
information, on their preferences for different ways of delivering it, or on their satisfaction
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with existing career information products.” (chap. 10, p.41).
The “information structured methodology” (ISM) counselling concept developed by Ertelt
and Schulz (1997, 2008) deliberately turns away from the normative supply-oriented concepts
of prescriptive decision-making models and thus constitutes a rare exception in career
guidance counselling concepts.
Given the conditions most career guidance counselling frequently takes place - low counsellorcounselee interaction (on average one to two counselling sessions), the pressure the
counselee is under and the importance of the decision he or she has got to make, the
complexity of the labour market and the professions, the legal relevance of the advice given
– the role of the counsellor increasingly changes into one of an expert who must weigh and
select and of course, bring in specialist knowledge that may contribute to the decisionmaking process.
At the same time the counsellor must take care the counselee can understand and help
shape the decision-making process as this constitutes the only way the ethically standardized
goal of a decision that is ultimately the responsibility of the counselee can be upheld. Here
the ability of the counselor to achieve “cognitive empathy” i.e. to tune into the guiding heuristics
of the counselee and to explore them with him or her, becomes a key competence.
In this context the concepts of “ecological rationality“ and “social rationality” are very helpful
as they describe the compatibility of real-world environments with individual heuristics, and
take into account emotions and the integration into social norms. The finality of “ecological
rationality” is to make fast and frugal and relatively accurate decisions that are furthermore
ethically acceptable as regards their “social rationality” (Gigerenzer, 2002).
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EVALUAREA ªI MÃSURAREA REZULTATELOR CONSILIERII
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Rezumat
Rezultatele unui demers de consiliere sunt foarte greu de surpins. Lucrarea argumenteazã
necesitatea demersurilor evaluative pentru mãsurarea ºi demonstrarea rezultetelor consilierii,
analizeazã tipurile de evaluare posibile, factorii care îngreuneazã demonstrarea rezultatelor, ºi
prezintã un model de analizã al rezultatelor consilierii. Scopul lucrarii este de supune atenþiei
practicienilor, dar ºi publiclui larg, dificultãþile demersului de mãsurare a rezultatelor ºi de a îndemna
în direcþia unor demersuri evaluative riguroase, care sã punã în evidenþã diferite tipuri de rezultate
pentru demonstrarea eficienþei activitãþii de consiliere.
Cuvinte cheie: evaluare în consiliere, rezultatele consilierii, mãsurarea rezultatelor, model de
anlizã a rezultatelor consilierii.
Abstract
The outcomes of the guidance and counselling activities are very hard to be captured. The
paper underlines the necesity of the evaluative approaches for the assesment and for
demonstrating the results of the guidance and counselling activities, analises different types of
evaluation and the factors influencing the results and presents one model for analysing the
results of the guidance and counselling activities. The aim of the paper is to draw attention to the
difficulties in regard to the process of assesment of the results and tries to raise interest in
developping rigurous evaluative researche in this area.
Keywords: evaluation, outcomes, asessment, model for analysing the results of the guidance
and counselling activities.

1. Tipuri de evaluare în consiliere
Încã din 1924, imediat dupã introducerea, pentru prima datã în ºcolile americane a „orientãrii
ºcolare ºi profesionale“, A. F. Payne se întreba cu privire la metodele de mãsurare a eficienþei,
efectelor ºi beneficiilor posibile aduse de activitãþile de consiliere ºi orientare ºi considera
absolut necesarã gãsirea unei metode standardizate de evaluare a rezultatelor obþinute de
practicieni. Pentru cã altfel, spunea el, „altcineva îºi va asuma acest lucru, cu posibile rezultate
dezastruoase asupra muncii noastre“ (Payne apud Gysbers, 2004).
Evaluarea serviciilor de consiliere ºi orientare face parte din practica obiºnuitã în þãrile cu
tradiþie în derularea unor astfel de activitãþi. Ne referim aici la state precum SUA în care
consilierea ºi orientarea au peste 85 de ani de tradiþie ºi unde evaluarea este parte integrantã
(sau intrinsecã!) a dialogului profesional ºi a dezvoltãrii serviciilor.
Cu siguranþã astãzi evaluarea a devenit foarte importantã nu numai în Statele Unite, ci ºi în
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alte þãri, consilierii fiind din ce în ce mai mult supuºi presiunii de a putea „demonstra“ rezultatele
ºi eficienþa propriei activitãþi. În România, problema se pune atât la nivelul fiecãrui practician
în parte, cât ºi la nivelul întregii reþele la nivel preuniversitar ºi universitar, date fiind informaþiile
ºi studiile insuficiente în acest sens.
Literatura de specialitate evidenþiazã trei tipuri de evaluãri care pot fi realizate la nivelul
serviciilor de consiliere (Gysbers, Henderson, 2006): evaluarea de personal, evaluarea de
program ºi evaluarea rezultatelor.
a. Evaluarea de personal se referã la competenþele de care dispun consilierii, la modul
în care acestea se dezvoltã (formare iniþialã ºi continuã), la modalitatea de supervizare
ºi evaluare a practicienilor.
b. Evaluarea de program se referã la modalitãþile concrete de implementare a activitãþilor,
în funcþie de misiunea, scopurile ºi obiectivele stabilite iniþial.
c. Evaluarea rezultatelor se referã la impactul pe care activitãþile desfãºurate îl are asupra
studenþilor, instituþiei ºi comunitãþii în general.
Toate cele trei tipuri de evaluare sunt importante. Existã, de asemenea, o strânsã relaþie
între ele: personalul trebuie sã aibã anumite competenþe pentru a putea desfãºura la
standarde de calitate un anumit program. Acesta, la rândul sãu, trebuie sã fie deplin funcþional
ºi sã deruleze cu regularitate anumite activitãþi pentru a se putea obþine rezultatele dorite.
Evaluarea de personal este o procedurã prin care putem judeca eficacitatea consilierilor
în derularea activitãþilor specifice fiºei postului. Nu sunt evaluãri de cunoºtinþe, ci evaluãri
ale competenþelor deþinute. Certificarea deþinerii unei competenþe este, de obicei, atribuþia
comisiilor de acreditare, care stabilesc anumite cerinþe formale, criterii, standarde ºi indicatori
la care se raporteazã fiecare individ în parte. Diversificarea serviciilor de consiliere a condus
la diversificarea competenþelor necesare, dar ºi la necesitatea specializãrii într-o anumitã
arie.
La nivel european, a fost dezvoltat un inventar de referinþã al competenþelor specifice profesiei
de consilier al carierei de cãtre Asociaþia Internaþionalã de Orientare Educaþionalã ºi
Profesionalã (International Association for Educaþional and Vocational Guidance-IAEVG).
IAEVG a derulat un studiu pe o perioadã de 4 ani, finalizat în 2003, pentru identificarea
competenþelor necesare consilierului carierei. Intenþia studiului IAEVG nu a fost de a stabili
un „standard“ internaþional pentru consilierea carierei, ci „de a identifica acele competenþe
care îl ajutã pe consilierul carierei sã ofere servicii de calitate“, pentru a putea face recomandãri
utile programelor de formare. La cercetare au participat 700 de respondenþi din 41 de þãri.
Rezultatul studiului a constat într-un „cadru“ al competenþelor consilierului carierei, alcãtuit
din 11 competenþe-cheie ºi 10 competenþe specializate (competenþele-cheie sunt valabile
pentru toþi practicienii, indiferent de contextul în care profeseazã, în timp ce competenþele
specializate sunt utilizate în diferite specializãri). Cadrul de competenþe IAEVG stipuleazã
cã orice consilier al carierei trebuie sã deþinã competenþele-cheie. Ulterior (2006-2007) a
fost dezvoltat, pe baza cadrului de competenþe, un sistem de acreditare a practicienilor. Se
precizeazã cã identificarea competenþelor reprezintã un demers dificil, dar el trebuie completat
cu programe de formare care sã permitã practicienilor sã „avanseze“ în achiziþionarea
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competenþelor de diferite niveluri ºi de evaluarea modului în care practicienii ºi organizaþiile
îndeplinesc aceste competenþe în practicã.
În România, nu existã un cadru unitar de evaluare a competenþelor consilierului. Comisia
de consiliere educaþionalã, consiliere ºi orientare ºcolarã ºi profesionalã din cadrul Colegiului
psihologilor oferã posibilitatea acreditãrii psihologilor consilieri care doresc sã profeseze, iar
National Board for Certified Counsellors – NBBC România oferã posibilitatea obþinerii
Certificatului de Facilitator al Carierei (the Global Career Development Facilitator Certificate
– GCDF) tuturor celor care urmeazã cursurile GCDF ºi îndeplinesc cerinþele formale, indiferent
de specializarea iniþialã. Mai trebuie spus cã ambele scheme de acreditare sunt opþionale ºi
nu existã o prevedere unitarã pentru întreaga categorie a practicienilor din sistemul de
consiliere din România.
Evaluarea de program presupune raportarea la misiunea, scopurile ºi obiectivele iniþial
stabilite ale unui program de consiliere pentru a putea vedea în ce mãsurã programul
corespunde ºi rãspunde specificaþiilor iniþiale. Sunt dezvoltate standarde ºi indicatori, cu
scale corespunzãtoare, o modalitate de „scorare“ (ceea ce presupune cã evaluatorul va
cãuta „evidenþe“ pentru fiecare scor, evidenþe care sã dovedeascã faptul cã plasarea pe
scalã se face în mod obiectiv).
Când este recomandatã realizarea unei evaluãri de program? Asociaþia Consilierilor ªcolari
din America recomandã o astfel de evaluare în momentul în care un program este conceput
ºi la un an de la implementare. Rostul unei astfel de evaluãri îl constituie identificarea
corespondenþei dintre ceea ce este scris pe hârtie ºi ceea ce se întâmplã în realitate, pentru
a putea vedea deficienþele, meritele, ºi pentru a putea ameliora programul pe parcurs, dar
ºi la o viitoarea (re)aplicare.
În ceea ce priveºte serviciile de consiliere din SUA, existã o tradiþie de mai bine de 25 de ani
în implementarea unor programe de consiliere la nivel preuniversitar. Însã dacã în SUA în
urma derulãrii programului „No Child Left Behind“ a fost dezvoltat un program de evaluare
la nivel naþional (ASCA Evaluation Model 2005), în România suntem abia la momentul
începutului: curriculum-ul de consiliere ºi orientare (pentru clasele I-XII, SAM, an de
completare ºi ciclul superior al liceelor tehnologice) a intrat treptat în vigoare între anii 20042006, iar pentru moment nu avem evidenþe ale rezultatelor obþinute nici la nivelul unei
instituþii, nici la nivelul unui anumit ciclu educaþional, cu atât mai puþin la nivel naþional. Din
pãcate, noile Planuri cadru aplicabile din anul ºcolar 2009-2010 prevãd reducerea orelor de
consiliere ºi orientare la liceu, ceea ce va avea consecinþe asupra continuitãþii ºi eficienþei
programului conceput ca un tot unitar pentru perioada ºcolaritãþii (clasele I-XII). În ceea ce
priveºte serviciile de consiliere din învãþãmântul superior, nu se poate vorbi de existenþa
unor programe educaþionale unitare la nivel naþional. În contextul autonomiei universitare,
fiecare centru de consiliere din cadrul universitãþilor îºi stabileºte propria agendã de lucru ºi
desfãºoarã anumite activitãþi sau programe.
Este necesar un efort susþinut atât la nivel preuniversitar, cât ºi la nivel universitar pentru
derularea unor activitãþi evaluative ºtiinþifice ºi obiective, care sã vinã în sprijinul practicienilor
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prin demonstrarea eficienþei activitãþilor desfãºurate.
Evaluarea rezultatelor reprezintã demersul prin care putem da un rãspuns la întrebarea:
Ce impact au serviciile/programele/activitãþile de consiliere asupra studenþilor? În ce mãsurã
impactul poate fi concretizat în performanþe academice sau decizii asupra traseului
profesional? Atunci când practicienii îºi propun numite activitãþi, trebuie avute în vedere ºi
„rezultatele aºteptate“. În funcþie de specificul intervenþiilor, rezultatele pot fi, cel mai adesea,
în domeniul academic, în cel al dezvoltãrii personale sau în cel al alegerii carierei. În domeniul
evaluãrii rezultatelor, literatura de specialitate identificã cele mai multe cercetãri, existând
numeroase preocupãri pentru identificarea ºi demonstrarea acestora. Tocmai pentru a ilustra
dificultatea punerii în evidenþã a diferitelor rezultate ale consilierii, vom prezenta în continuare
tipurile de rezultate care pot fi obþinute ºi vom prezenta un model actual ºi relevant de
analizã a acestora.
2. Tipuri de rezultate
În orice arie ocupaþionalã existã necesitatea evaluãrii sau mãsurãrii impactului unei anumite
activitãþi: pentru a oferi evidenþe asupra eficienþei, pentru mãsurarea satisfacþiei beneficiarilor
sau pentru a oferi o indicii concrete finanþatorilor/decidenþilor asupra „rentabilitãþii“ investiþiei.
Ca în multe alte arii, ofertanþii de consiliere ºi orientare pot susþine cã natura activitãþii
desfãºurate (care, de multe ori face parte dintr-un proces amplu ºi de duratã ºi presupune
interacþiuni cu alte activitãþi) face practic imposibilã mãsurarea ºi cuantificarea rezultatelor.
Astfel, deºi practicienii sunt convinºi de eficienþa procesului, decidenþii au nevoie de dovezi
pentru a justifica politicile ºi finanþãrile pentru acest sector de activitate.
Watts (1999) considerã utilã distincþia între serviciile de consiliere ca „bun privat“ - care
aduce beneficii oricãrui individ ºi ca „bun public“ - care genereazã beneficii sociale ºi
economice dincolo de beneficiile individuale.
Mãsurarea rezultatelor consilierii este îngreunatã de o serie de factori Huges et al. (2002):
- alegerea unei ocupaþii depinde de o multitudine de factori, care pot influenþa astfel ºi
rezultatele consilierii;
- activitatea de consiliere este însoþitã, în viaþa realã, de activitãþi de învãþare, de muncã,
ºcolare sau sociale, ale cãror influenþe asupra rezultatelor procesului de consiliere sunt
adesea consistente ºi foarte greu de diferenþiat;
- compararea rezultatelor diferitelor studii este dificilã atunci când natura serviciilor de
consiliere (activitãþile propriu-zise desfãºurate cu clienþii) diferã;
- nu existã un acord asupra rezultatelor serviciilor de consiliere sau asupra metodelor de
mãsurare a acestor rezultate, cu excepþia unor programe specifice.
Astfel, cea mai mare problemã cu care ne confruntãm atunci când încercãm sã mãsurãm
rezultatele consilierii este sã diferenþiem efectele acesteia de efectele altor activitãþi / factori.
Herr apud Maguire (2003) considerã cã dificultatea de a stabili o relaþie directã între consiliere
ºi anumite rezultate rezidã din natura rezultatelor mãsurate ºi din incapacitatea de a izola ºi
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descrie precis intervenþia de consiliere.
Pentru a putea realiza un studiu complex ºi aprofundat asupra rezultatelor consilierii, trebuie
sã ºtim ce anume cãutãm. Watts (1999) clasificã tipurile de rezultate pe care le putem
obþine astfel:
·
·
·

Nivel 1: rezultate la nivel individual (rezultate ale învãþãrii - imediate).
Nivel 2: la nivel organizaþional (eficienþa unei organizaþii - intermediare).
Nivel 3: la nivelul societãþii (economice ºi sociale - finale).

Kileen ºi Kidd apud Maguire (1999) considerã cã rezultatele de nivel 1 sunt cel mai uºor de
mãsurat prin metoda experimentului cu grup de control.
Hugs et alii (2002) constatã cã rezultatele de nivel 3 depind de un set de „precursori“ de
naturã motivaþionalã ºi atitudinalã. Aceºtia au fost plasaþi în categoria rezultatelor de nivel 1,
alãturi de abilitãþi de luare a deciziilor, a fi conºtient de sine, a fi conºtient de oportunitãþi,
prioritizarea preferinþelor ºi abilitãþi de a face faþã tranziþie. Kidd, Jackson ºi Hirsh (2003) pe
baza activitãþii cu angajatori, au evidenþiat cele mai des rezultate obþinute: orientarea spre
viitor, reflexivitatea, conºtientizarea propriilor oportunitãþi, mulþumirea ºi stima de sine.
În opinia lui Watts (1999) beneficiile economice pe care le pot aduce serviciile de consiliere
se referã la: sprijinirea deciziilor individuale, reducerea pierderilor pieþei muncii ºi contribuþia
la reformele instituþionale. Herr (2002) a caracterizat beneficiile economice derivate din
serviciile de consiliere ca posibilitatea individului de a obþine nivel de salarizare, securitate ºi
satisfacþie mai mare în muncã. Serviciile de consiliere pot contribui ºi la reducerea
absenteismului ºi abandonului de la cursuri universitare sau cursuri de formare, prin remotivarea muncitorilor descurajaþi care nu mai sunt conºtienþi de resursele personale ºi
oportunitãþile existente. Reducerea perioadei de cãutare a unui loc de muncã poate fi, de
asemenea, un rezultat pozitiv al activitãþilor de consiliere.
În ceea ce priveºte rezultatele sociale, Watts considerã cã serviciile de consiliere încurajeazã
participarea la educaþie ºi muncã. De aceea, se considerã cã serviciile de consiliere pot
preveni riscul marginalizãrii sociale ºi pot dezvolta un mai mare ataºament faþã de valorile
sociale declarate ºi prin aceasta, o calitate superioarã a vieþii (Watts, 1999). Este însã
important sã subliniem încã o datã dificultatea în a defini beneficiile sociale obþinute în urma
consilierii ºi dificultatea de a mãsura contribuþia consilierii la obþinerea acestor rezultate.
În ceea ce priveºte calitatea rezultatelor consilierii, existã douã perspective diferite de abordare:
perspectiva macro-economicã (decidenþi) - care privesc rezultatele „obiectiv“ ºi prin prisma
succesului pe piaþa muncii, a satisfacþiei ºi adaptabilitãþii absolvenþilor ºi, în contrast,
perspectiva micro-individualã (practicienii) care privesc rezultatele „subiectiv“, prin prisma
satisfacþiei personale a muncii angajatului ºi dezvoltarea personalã a acestuia. Decidenþii
evalueazã calitatea consilierii prin ceea ce angajaþii pot oferi economiei, iar practicienii - prin
ceea ce clienþii primesc prin angajare (Savikas, 2002). Herr (2002) subliniazã necesitatea
gãsirii unui set de indicatori cantitativi care sã poatã oferi o mãsurã obiectivã asupra unor
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factori subiectivi ºi calitativi în esenþa lor precum gradul de independenþã, încrederea în
propriile resurse.
Din perspectiva politicilor, rezultatele consilierii sunt de dorit a fi „economice“ ºi de aceea se
utilizeazã termenul de „rezultate economice“ pentru a le descrie. Din perspectiva practicianului,
rezultatele preconizate sunt schimbãrile care se petrec în individ în urma consilierii, multe
dintre acestea reprezentând „rezultate ale învãþãrii“. Majoritatea cercetãrilor privind rezultatele
consilierii într-un mediu educaþional s-au focalizat pe cel de-al doilea tip de rezultate
(considerate ºi rezultate „imediate“ ale consilierii).
Prezentãm în continuare un model de analizã a rezultatelor consilierii (Kileen, 2000) pentru
a arãta cât de complex, la ce niveluri, ºi, tocmai de aceea, cât de dificil de evaluat sunt
rezultatele ºi impactul consilierii.
Tabel 1: Model de analizã a rezultatelor consilierii (Kileen, 2000)
REZULTATE IMEDIATE LA NIVEL INDIVIDUAL
Cunoştinţe şi abilităţi
Abilităţi de luare a deciziei, conştientizarea oportunităţilor
educaţionale, abilităţi de tranziţie, abilităţi de management
al carierei etc.
Atitudini/afecte
Optimism, sentimentul de control al situaţiei, reducerea
anxietăţii etc.
Luarea deciziei
Conştientizarea etapei în care ne aflăm în luarea deciziei
REZULTATE INTERMEDIARE LA NIVEL INDIVIDUAL
Implicare motivaţională
Motivaţia pentru muncă, motivaţia de a urma un curs de
formare etc.
Comportamentul de
Dobândirea unor strategii eficiente de căutare (a unei
căutare
informaţii, a unui loc de muncă etc.)
Luarea deciziei
Comportament decizional, rezultatele deciziei
REZULTATE FINALE LA NIVEL INDIVIDUAL
Efecte privind educaţia şi
Participarea la cursuri de formare, relevanţa acestora pentru
formarea
angajabilitate, rata abandonului etc.
Efecte privind piaţa muncii
Nivelul salariului, intrarea pe piaţa muncii, retragerea de pe
piaţa muncii etc.
Efecte privind locul de
Găsirea unui loc de muncă, adaptarea la rolul profesional,
muncă
productivitatea, performanţele obţinute,
flexibilitatea/schimbarea locului de muncă etc.
REZULTATE FINALE LA NIVEL DE SISTEM
Angajatorul
Creşterea productivităţii muncii, reducerea costurilor
privind selecţia şi migrarea forţei de muncă, îmbunătăţirea
competenţelor personalului angajat etc.
Ofertanţii de educaţie şi
Selecţia studenţilor şi menţinerea lor în sistem, adaptarea
formare
studenţilor la curriculum, costuri de management pentru
modificări la diverse niveluri, venituri etc.
Nivel naţional
Nivelul PIB, scăderea şomajului etc.
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Constatãm din schema prezentatã mai sus cã anumite rezultate sunt mai uºor de evidenþiat
(cele la nivel individual imediat sau intermediar), altele necesita un demers mai complex
(rezultatele la nivel de sistem). Cea mai mare problemã cu care ne confruntãm atunci când
încercãm sã mãsurãm rezultatele consilierii este sã diferenþiem efectele acesteia de efectele
altor activitãþi/factori. Întrucât în România cercetãrile evaluative sunt prea puþin vizibile ºi
consistente, considerãm absolut necesare ºi bine-venite iniþiativele ºi eforturile în aceastã
direcþie.
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descrie precis intervenþia de consiliere.
Pentru a putea realiza un studiu complex ºi aprofundat asupra rezultatelor consilierii, trebuie
sã ºtim ce anume cãutãm. Watts (1999) clasificã tipurile de rezultate pe care le putem
obþine astfel:
·
·
·

Nivel 1: rezultate la nivel individual (rezultate ale învãþãrii - imediate).
Nivel 2: la nivel organizaþional (eficienþa unei organizaþii - intermediare).
Nivel 3: la nivelul societãþii (economice ºi sociale - finale).

Kileen ºi Kidd apud Maguire (1999) considerã cã rezultatele de nivel 1 sunt cel mai uºor de
mãsurat prin metoda experimentului cu grup de control.
Hugs et alii (2002) constatã cã rezultatele de nivel 3 depind de un set de „precursori“ de
naturã motivaþionalã ºi atitudinalã. Aceºtia au fost plasaþi în categoria rezultatelor de nivel 1,
alãturi de abilitãþi de luare a deciziilor, a fi conºtient de sine, a fi conºtient de oportunitãþi,
prioritizarea preferinþelor ºi abilitãþi de a face faþã tranziþie. Kidd, Jackson ºi Hirsh (2003) pe
baza activitãþii cu angajatori, au evidenþiat cele mai des rezultate obþinute: orientarea spre
viitor, reflexivitatea, conºtientizarea propriilor oportunitãþi, mulþumirea ºi stima de sine.
În opinia lui Watts (1999) beneficiile economice pe care le pot aduce serviciile de consiliere
se referã la: sprijinirea deciziilor individuale, reducerea pierderilor pieþei muncii ºi contribuþia
la reformele instituþionale. Herr (2002) a caracterizat beneficiile economice derivate din
serviciile de consiliere ca posibilitatea individului de a obþine nivel de salarizare, securitate ºi
satisfacþie mai mare în muncã. Serviciile de consiliere pot contribui ºi la reducerea
absenteismului ºi abandonului de la cursuri universitare sau cursuri de formare, prin remotivarea muncitorilor descurajaþi care nu mai sunt conºtienþi de resursele personale ºi
oportunitãþile existente. Reducerea perioadei de cãutare a unui loc de muncã poate fi, de
asemenea, un rezultat pozitiv al activitãþilor de consiliere.
În ceea ce priveºte rezultatele sociale, Watts considerã cã serviciile de consiliere încurajeazã
participarea la educaþie ºi muncã. De aceea, se considerã cã serviciile de consiliere pot
preveni riscul marginalizãrii sociale ºi pot dezvolta un mai mare ataºament faþã de valorile
sociale declarate ºi prin aceasta, o calitate superioarã a vieþii (Watts, 1999). Este însã
important sã subliniem încã o datã dificultatea în a defini beneficiile sociale obþinute în urma
consilierii ºi dificultatea de a mãsura contribuþia consilierii la obþinerea acestor rezultate.
În ceea ce priveºte calitatea rezultatelor consilierii, existã douã perspective diferite de abordare:
perspectiva macro-economicã (decidenþi) - care privesc rezultatele „obiectiv“ ºi prin prisma
succesului pe piaþa muncii, a satisfacþiei ºi adaptabilitãþii absolvenþilor ºi, în contrast,
perspectiva micro-individualã (practicienii) care privesc rezultatele „subiectiv“, prin prisma
satisfacþiei personale a muncii angajatului ºi dezvoltarea personalã a acestuia. Decidenþii
evalueazã calitatea consilierii prin ceea ce angajaþii pot oferi economiei, iar practicienii - prin
ceea ce clienþii primesc prin angajare (Savikas, 2002). Herr (2002) subliniazã necesitatea
gãsirii unui set de indicatori cantitativi care sã poatã oferi o mãsurã obiectivã asupra unor
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Rezumat
Articolul de faþã prezintã rolul consilierii ºcolare ºi principalele domenii de intervenþie ale
specialistului, în special în asigurarea legãturii între ºcoalã, familie ºi comunitate. Activitatea de
consiliere este analizatã în relaþie cu activitãþile de predare, învãþare ºi evaluare; de asemenea,
serviciile ºi formarea specialiºtilor în România ºi Þãrile Nordice sunt prezentate in mod succint.
In final, sunt propuse o serie de puncte de reflecþie ºi sugestii practice în atenþia consilierilor
ºcolari, profesorilor sau directorilor unitãþilor ºcolare, precum ºi beneficiarilor serviciilor de consiliere
ºi orientare, elevi ºi pãrinþi.
Cuvinte cheie: consiliere ºcolarã, elevi, pãrinþi, profesori.
Abstract
This article presents the role of school counselling and that of the specialists' main fields of
intervention, especially in assuring the link between school, family and community. The activity
of counselling is analysed in relation to teaching, learning and evaluation; the training and services
of specialists in Romania and the Nordic Countries are also briefly presented. Finally, we have
proposed some points for reflection and practical suggestions addressed to school counsellors,
teachers or school directors, as well as to counselling and guidance beneficiaries: the students
and parents.
Keywords: school counselling, students, parents, teachers.

1. Rolul consilierii în mediul ºcolar
Prin intermediul activitãþilor de consiliere ºi orientare, fiinþele umane sunt încurajate în
descoperirea ºi îmbogãþirea propriului potenþial ºi în urmãrirea aspiraþiilor, fiind conduse cu
o „mânã invizibilã“, conform unui celebru dicton al economistului Adam Smith, spre a contribui
în final la binele comunitãþii ºi al societãþii. Serviciile de consiliere ºi orientare pot reprezenta
acea „mânã invizibilã“, având rolul de a sprijini persoana consiliatã în cunoaºterea de sine,
în obþinerea unor informaþii adecvate despre educaþie ºi piaþa muncii pentru a lua decizii
realiste ºi a desfãºura activitãþi utile pentru sine ºi pentru comunitate.
Provocãrile lumii contemporane, care solicitã capacitate de adaptare la schimbare ºi de a
învãþa pe parcursul întregii vieþi, precum ºi creºterea frecvenþei dificultãþilor emoþionale ºi
sociale în cazul elevilor determinã factorii decizionali din domeniul educaþiei sã acorde o
mare importanþã activitãþilor de consiliere ºi orientare, acestea dobândind în prezent
legitimitate la toate nivelurile sistemului de educaþie.
Noua Rezoluþie pentru o mai bunã integrare a consilierii ºi orientãrii în cadrul strategiilor de
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învãþare pe parcursul întregii vieþi (Resolution on better integrating guidance in lifelong learning
strategies), propusã de cãtre Consiliul Uniunii Europene în anul 2008 se axeazã pe
urmãtoarele arii prioritare:
y încurajarea formãrii unor abilitãþi de management al carierei pe parcursul întregii vieþi;
y facilitarea accesului tuturor cetãþenilor la servicii de consiliere ºi orientare;
y asigurarea calitãþii în furnizarea serviciilor de consiliere ºi orientare;
y dezvoltarea coordonãrii ºi cooperãrii între diferiþi factori cheie la nivel naþional, regional
ºi local.
Prima arie prioritarã are în vedere dezvoltarea abilitãþilor de management al carierei pe
parcursul întregii vieþi, pe baza formãrii timpurii a unor competenþe cheie, precum a învãþa
sã înveþi, competenþe sociale ºi civice, inclusiv competenþe interculturale, spirit de iniþiativã
ºi antreprenorial. În acest sens, rezoluþia include o serie de recomandãri, cu referire la
desfãºurarea activitãþilor de consiliere ºi orientare în mediul ºcolar, dintre care menþionãm:
- includerea în curriculum-ul ºcolar unor activitãþi de predare ºi învãþare care vizeazã
dezvoltarea abilitãþilor de management al carierei;
- formarea personalului didactic pentru a desfãºura activitãþi pe teme de managementul
carierei;
- încurajarea pãrinþilor pentru a participa la activitãþi de consiliere ºi orientare.
Prin urmare, activitãþile de consiliere ºi orientare în mediul ºcolar presupun colaborare,
muncã în echipã prin implicarea tuturor actorilor cheie, având misiunea de a crea o „punte
de legãturã“ între elevi, pãrinþi ºi profesori, a sprijini cooperarea eficientã dintre ºcoalã,
familie ºi comunitate, în beneficiul educaþiei ºi integrãrii sociale armonioase a elevilor.
2. Consilierea ºcolarã: domenii de intervenþie ºi beneficiari
În condiþiile unei diversitãþi terminologice existente în literatura de specialitate, optãm pentru
utilizarea termenului de consiliere ºcolarã, care include activitãþi de consiliere psihologicã,
consiliere pedagogicã, consiliere ºi orientare a carierei, realizate de cãtre personal competent
în mediul ºcolar ºi în centre specializate. În opinia noastrã, consilierea ºcolarã reprezintã un
ansamblu de activitãþi, cu rol de prevenire ºi intervenþie, realizate de cãtre specialiºti pentru
ameliorarea ºi înlãturarea dificultãþilor de ordin ºcolar, personal, social, înregistrate în cazul
elevilor ºi familiilor acestora, precum ºi asigurarea sprijinului de specialitate în domeniul
psihologiei ºi pedagogiei pentru personalul didactic.
Consilierul ºcolar asigurã legãtura între ºcoalã, familie ºi comunitate prin propunerea unor
activitãþi adecvate de consiliere ºi orientare, care sã vinã în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor.
În prezent, numeroase ºcoli solicitã angajarea consilierilor, întrucât devine real beneficiul
obþinut prin încadrarea unui specialist pentru activitãþile cu elevii, cu familiile acestora ºi
colaborarea cu personalul didactic.
Principalele domenii de intervenþie ale consilierului ºcolar au în vedere activitãþi specifice
care vizeazã aspecte, precum: adaptarea ºcolarã a elevilor, prevenirea ºi diminuarea eºecului
ºcolar, abandonului ºcolar, orientarea carierei elevilor, consilierea elevilor cu dificultãþi de
70

PROCESUL CONSILIERII

învãþare, cu probleme comportamentale, consilierea elevilor capabili de performanþe
superioare, informarea ºi îndrumarea personalului didactic, consilierea pãrinþilor.
Prin intermediul activitãþilor de consiliere individualã ºi de grup, consilierul ºcolar sprijinã
elevii, astfel încât aceºtia sã fie capabili sã utilizeze la maximum resursele de care dispun.
Activitãþile de consiliere presupun identificarea nevoilor ºi problemelor elevilor, propunerea
unor strategii de rezolvare a dificultãþilor de ordin personal, familial sau ºcolar, învãþarea
unor metode de comunicare eficientã ºi a unor comportamente dezirabile.
În instituþiile de învãþãmânt, elevii primesc sprijin pentru luarea unor decizii realiste cu privire
la viitorul ºcolar ºi profesional, prin participarea la activitãþi de consilierea carierei, incluse în
curriculum-ul ºcolar din multe þãri. Aceste activitãþi antreneazã participarea unor profesioniºti
din diverse domenii, pãrinþi sau reprezentanþi ai comunitãþii locale ºi oferã elevilor posibilitatea
de a învãþa activ, o provocare majorã fiind aceea de a selecta ºi propune metode eficiente.
Dintre acestea, menþionãm: crearea unor portofolii, proiectul personal sau profesional,
naraþiunea, stagiile de practicã, vizitele în întreprinderi sau companii, etc.
Pentru personalul didactic, consilierul ºcolar oferã informaþii ºi sprijin în aspecte legate de
instruire ºi educaþie, de colaborare a ºcolii cu familia ºi se implicã în rezolvarea unor dificultãþi
pe care profesorii le întâmpinã în activitãþile curente desfãºurate cu elevii, spre exemplu,
dificultãþi de învãþare sau comportament, consilierea ºi orientarea carierei.
Consilierul ºcolar colaboreazã cu familia pentru a identifica dificultãþile cu care aceasta se
confruntã ºi pentru a utiliza maximal potenþialul acesteia, în sprijinul copilului. ªedinþele de
consiliere adresate pãrinþilor vizeazã îmbunãtãþirea relaþiei cu ºcoala, dezvoltarea comunicãrii
ºi încrederii reciproce între pãrinte ºi copil, asigurarea sprijinului in cunoaºterea propriului
copil ºi luarea unor decizii referitoare la continuarea studiilor sau alegerea unei profesii. De
asemenea, specialistul furnizeazã pãrinþilor informaþii relevante, care sã îi ajute sã cunoascã
ºi sã înþeleagã mai bine proprii copii. Intervenþia consilierului este consideratã a fi optimã,
dacã dialogul ºi contactul iniþial cu familiile sunt stabilite, dacã pãrþile sunt de acord asupra
strategiilor de consiliere ºi pãrinþii au fost convinºi de necesitatea participãrii la ºedinþele de
consiliere.
James, 1983 (apud. Palmer & McMahon, 1997) a realizat o listã a dificultãþilor întâlnite în
mediul ºcolar, pe care o utilizãm drept punct de plecare pentru a exemplifica principalele
categorii de dificultãþi care necesitã intervenþia consilierului ºcolar:
- dificultãþi de învãþare ºi adaptare ºcolarã: lipsa de motivaþie pentru învãþare ºi
frecventarea orelor, lipsa competenþelor de învãþare, probleme de adaptare la climatul
ºcolar, refuzul ºcolii;
- consilierea ºi orientarea carierei: dificultãþile în luarea unor decizii legate de carierã,
perspectiva ºomajului dupã absolvirea studiilor;
- probleme de relaþionare: elevi – pãrinþi, elevi – profesori, pãrinþi – profesori, relaþiile cu
conducerea ºcolii;
- dificultãþi de comportament: controlul agresivitãþii ºi canalizarea acesteia în activitãþi
pozitive, comportamente negative în timpul lecþiilor, comportamente agresive, precum
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intimidarea, limbajul vulgar, rãnirea;
- dificultãþi personale: crize de identitate, probleme în menþinerea relaþiilor de prietenie,
incapacitate de a face faþã aºteptãrilor pãrinþilor, izolare socialã, stimã de sine scãzutã,
consum de droguri, tendinþe suicidare, imagine negativã de sine, depresie, anxietate,
sentimentul de a fi respins.
Astfel, se constatã o varietate de probleme ºi situaþii de ordin personal, educaþional ºi social
în care consilierul ºcolar trebuie sã fie pregãtit sã intervinã prin propunerea unor activitãþi
adecvate, adaptate nevoilor elevilor sau sã recomande consultarea unui alt specialist abilitat.
Strategiile ºi metodele specifice activitãþii de consiliere ºcolarã sunt variate, fiind selectate în
funcþie de tipul ºi severitatea problemei clientului, cât ºi în funcþie de pregãtirea profesionalã
ºi orientarea teoreticã a consilierului. Se impune acordarea unei atenþii sporite dimensiunii
practice a formãrii iniþiale ºi continue a consilierilor ºcolari.
3. Consiliere versus predare, învãþare ºi evaluare
Dintre principiile fundamentale, care asigurã succesul ºi credibilitatea unui consilier ºcolar,
menþionãm:
y evitarea judecãrii persoanei consiliate ºi a minimalizãrii dificultãþilor, cât ºi a semnificaþiei
acestora la nivel individual;
y respectul pentru elev, ca persoanã, cu propriile sale drepturi ºi dezvoltarea încrederii
acestuia în propriile forþe;
y comunicarea deschisã, bazatã pe ascultare eficientã, între consilier ºi persoana
consiliatã;
y pãstrarea confidenþialitãþii, prin evitarea dezvãluirii unor informaþii, fãrã permisiunea
persoanei consiliate;
y acceptarea necondiþionatã a persoanelor, care au nevoie de sprijin;
y motivarea potenþialilor clienþi pentru a se implica în activitãþi de consiliere;
y munca în echipã prin cooperarea între actori - cheie, precum consilierul ºcolar,
profesorii, pãrinþii, elevii, directorul instituþiei ºcolare sau asistentul social;
y crearea unor relaþii optime între pãrinþi ºi copii, pãrinþi ºi profesori.
Respectarea acestor principii de cãtre consilier necesitã informarea prealabilã a tuturor
actorilor implicaþi, precum elevi, profesori, pãrinþi sau directori ai instituþiilor ºcolare în legãturã
cu specificul activitãþilor de consiliere ºcolarã. De asemenea, asigurarea calitãþii ºi vizibilitãþii
activitãþilor desfãºurate de cãtre specialistul în consiliere în mediul ºcolar constituie condiþii
esenþiale pentru a convinge potenþialii clienþi în legãturã cu beneficiile acestora.
Analiza activitãþii de consiliere ºcolarã în relaþie cu activitãþile de predare, învãþare ºi evaluare
(Palmer & McMahon, 1997) evidenþiazã o serie de aspecte problematice ºi posibile puncte
de reflecþie pentru profesori ºi consilieri ºcolari.
Atitudinile ºi valorile promovate prin intermediul procesului de consiliere pot veni în contradicþie
cu anumite valori promovate în cadrul sistemului de educaþie. Spre exemplu, atitudinea
deschisã a consilierului poate fi perceputã de cãtre unii profesori ca o ameninþare a disciplinei
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din ºcoalã sau acceptarea unei persoane fãrã a o judeca sau evalua poate apãrea ca un
semn de slãbiciune.
În cazul în care consilierul este ºi profesor pot apãrea probleme de identitate ºi de relaþionare
profesor-elev, consilier-client sau contradicþii între activitãþile de evaluare, notare a elevilor ºi
unele activitãþi specifice consilierii, precum conºtientizarea nevoilor ºi dificultãþilor personale.
Anumite secvenþe din procesul consilierii, precum ascultarea activã, înþelegerea semnificaþiei
dificultãþilor clientului pe plan personal sunt mai bine percepute în prezent, datoritã evoluþiei
practicilor educaþionale ºi modalitãþilor de relaþionare elev - profesor. De asemenea,unii
profesori utilizeazã în activitãþile de predare, învãþare ºi evaluare metode specifice consilierii.
În lumea contemporanã, ºcolile trebuie sã depãºeascã rolul de simplã transmitere a unor
cunoºtinþe sau formare a unor competenþe ºi sã devinã spaþii de educaþie veritabilã a fiinþelor
umane prin utilizarea unor metode care încurajeazã creativitatea ºi participarea activã a
elevilor.
De regulã, intervenþia consilierului se va desfãºura în parteneriat cu personalul didactic ºi
familie pentru a favoriza reuºita ºcolarã a elevilor. Este preferabilã neimplicarea consilierului
ºcolar în evaluarea elevilor, acesta având rolul de a asigura medierea între clasa de elevi ºi
personalul didactic.
4. Analizã comparativã: servicii ºi formarea personalului în România ºi Þãrile
Nordice
În cele ce urmeazã, propunem spre analizã ºi reflecþie câteva elemente cheie în furnizarea
serviciilor ºi formarea personalului în domeniul consilierii ºi orientãrii în România ºi Þãrile
Nordice (Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia ºi Suedia). Desfãºurarea activitãþilor de
consiliere ºi orientare diferã de la o þarã la alta, fiind realizate fie de consilieri specializaþi în
acest domeniu, care nu sunt profesori, fie de profesori, care au beneficiat de formare adecvatã
sau de consilieri care desfãºoarã simultan ºi activitãþi de predare.
În România, elevii, pãrinþii ºi personalul didactic pot beneficia de consiliere ºi orientare,
furnizate de cãtre personal specializat în cadrul centrelor de asistenþã psihopedagogicã
(CJAP), înfiinþate în municipiile reºedinþã de judeþ în anul 1991. De asemenea, cabinetele
de asistenþã psihopedagogicã funcþioneazã în unitãþile ºcolare cu peste 800 de elevi, conform
regulamentului de organizare ºi funcþionare a acestor instituþii. Aria curricularã Consiliere ºi
orientare a fost inclusã în structura Curriculum-ului naþional în anul ºcolar 1998-1999, fiind
creat astfel un cadru sistematic pentru desfãºurarea activitãþilor de consiliere ºi orientare
individualã ºi de grup.
Prin urmare, în activitatea de consiliere ºi orientare din România sunt promovate urmãtoarele
modele:
- modelul autonom, care considerã consilierea ºi orientarea, procese de sine stãtãtoare,
desfãºurate de cãtre personal competent în centre ºi cabinete de specialitate;
- modelul dinamic, care propune o arie distinctã în curriculum-ul naþional, activitãþile
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fiind desfãºurate de cãtre specialiºti în consiliere ºi profesori-diriginþi, care au beneficiat
de sesiuni de formare continuã pe teme de consilierea carierei.
Formarea iniþialã a consilierilor ºcolari din România se desfãºoarã în cadrul cursurilor
universitare cu specializarea psihologie, pedagogie, sociologie, psihopedagogie specialã,
etc. Un numãr mare de specialiºti sunt absolvenþi ai cursurilor postuniversitare ºi de master
în domeniul consilierii ºcolare, consilierii carierei sau consilierii psihologice. De asemenea,
se constatã un mare interes din partea practicienilor pentru participarea la cursuri de formare
continuã pentru aprofundarea unor abordãri, metode ºi tehnici specifice domeniului.
Consilierii din instituþiile de învãþãmânt din Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia
desfãºoarã, în paralel activitãþi de predare ºi de consiliere-orientare, în cadrul modelului de
orientare în ºcoalã/ school based guidance (Plant, 2003). Marea majoritate a consilierilor
urmeaza studii postuniversitare în consiliere ºi orientare, în special prin învãþãmânt la distanþã
(Islanda). Suedia a abandonat acest model în favoarea specialiºtilor arondaþi fiecãrei ºcoli,
intitulaþi consilieri pentru studii ºi carierã (study and vocational advisors).
Existã argumente pro ºi contra în cazul fiecãrui model menþionat anterior. Adepþii profesorului
consilier susþin importanþa cunoaºterii elevilor ºi a dezvoltãrii unor relaþii apropiate cu aceºtia,
prin desfãºurarea ambelor activitãþi, de predare ºi consiliere. Contraargumentele evidenþiazã
posibilitatea unor pãreri pãrtinitoare ale consilierului sau a susþinerii intereselor instituþiei
ºcolare în care îºi desfãºoarã activitatea. Susþinãtorii specialistului în consiliere afirmã poziþia
de independenþã a acestuia ºi necesitatea pãstrãrii unei atitudini neutre faþã de elevi.
În Þãrile Nordice, activitãþile de consiliere ºi orientare vizeazã în mod tradiþional prevenirea
ºi ameliorarea dificultãþilor de ordin educaþional, incluzând activitãþi specifice de consilierea
carierei. De asemenea, existã numeroase cereri pentru consilierea în cazul dificultãþilor
personale ºi sociale, ºi în special nevoia de a asigura tutoriat ºi îndrumare individualizate. În
acest sens, se impune realizarea unei formãri adecvate a consilierilor pentru a aborda
diferitele categorii de dificultãþi existente în mediul ºcolar.
O soluþie experimentatã în perioada 2001-2004, în câteva regiuni din Norvegia (Plant, 2003)
este diviziunea serviciilor de consiliere psihologicã ºi de consilierea carierei, în secþiuni
distincte, care vor coopera în cadrul unui serviciu coerent de consiliere ºi orientare în ºcoalã.
Avantajele acestei abordãri vizeazã focalizarea strategiilor de intervenþie, evitarea
supraîncãrcãrii ºi creºterea profesionalismului practicienilor, prin necesitatea participãrii
acestora la stagii de specializare pe problematici distincte. Contraargumentele fac referire
la dificultatea de a separa dificultãþile întâmpinate de clienþi ºi necesitatea de a utiliza abordãri
holistice, având în vedere fiinþa umanã, ca întreg.
Necesitatea existenþei unor servicii distincte, care sã permitã focalizarea strategiilor de
intervenþie ale consilierului ºcolar pe problematici, precum consilierea carierei, consilierea
dificultãþilor de ordin ºcolar sau consilierea dificultãþilor personale constituie o temã de discuþie,
în dezbaterea decidenþilor politici ºi practicienilor din domeniu (OECD/ European
Communities, 2004).
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5. Concluzii
Prin activitãþile desfãºurate de consilieri în ºcoalã, aceºtia influenþeazã în mod pozitiv practica
educaþionalã, sprijinã crearea unui climat ºcolar stimulativ, îmbunãtãþirea relaþiilor interumane,
medierea conflictelor ºi ameliorarea calitãþii vieþii ºcolare. Practicienilor le revine o mare
responsabilitate, aceea de a asigura servicii de calitate, prin intermediul unor activitãþi ºi
programe eficiente de consiliere, care sã valorifice potenþialul tuturor actorilor-cheie implicaþi
(profesori, pãrinþi, reprezentanþi ai comunitãþii). Misiunea consilierii ºcolare în crearea unei
„punþi de legãturã” între elevi, pãrinþi ºi profesori presupune informarea ºi implicarea eficientã
a acestora în activitãþi specifice. Menþionãm în cele ce urmeazã câteva sugestii practice în
atenþia personalului didactic, directorilor unitãþilor ºcolare, elevilor ºi pãrinþilor.
Sugestii pentru personalul didactic ºi directorii unitãþilor ºcolare:
y conºtientizarea, acceptarea ºi aprecierea de cãtre profesori a importanþei consilierii ºi
a existenþei personalului specializat, competent în ºcoalã;
y colaborarea cu specialiºtii pentru identificarea timpurie ºi elaborarea unor planuri de
acþiune în cazurile de eºec, abandon ºcolar sau în cazul dificultãþilor comportamentale,
înregistrate în cazul elevilor;
y participarea personalului didactic la stagii de formare în domeniul consilierii ºcolare;
y încheierea de cãtre ºcoli a unor contracte de parteneriat cu centrele ºi cabinetele de
consiliere, care sã includã activitãþi specifice, în funcþie de nevoile unitãþilor ºcolare;
y recomandarea adresatã elevilor cu dificultãþi pentru a participa la programe/ activitãþi
de consiliere, înainte de a se recurge la soluþii extreme, precum exmatricularea
acestora.
Sugestii pentru elevi ºi pãrinþi:
y conºtientizarea necesitãþii colaborãrii cu specialiºtii în mod permanent, nu doar în
situaþii de crizã, în vederea prevenirii unor dificultãþi viitoare;
y depãºirea rolului pasiv ºi implicarea activã a elevilor ºi pãrinþilor pe parcursul unor
activitãþi ºi programe sistematice de consiliere.
În final, susþinem cu încredere cã investiþiile în domeniul consilierii ºcolare au rezultate
notabile, pe termen mediu ºi lung, prin prevenirea ºi diminuarea absenteismului, eºecului,
abandonului ºcolar, ameliorarea dificultãþilor de comunicare, problemelor de comportament
sau acordarea sprijinului în luarea unor decizii realiste referitoare la studii ºi carierã, contribuind
astfel la integrarea armonioasã a tinerilor în comunitate ºi societate.
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Rezumat
Lucrarea expune sintetic principiile directoare pe care Consiliul Europei le recomandã pentru a
întãri rolul consilierii ºi orientãrii în aplicarea strategiei învãþãrii permanente în statele membre.
Aceste principii, considerate arii prioritare ºi pentru România, vor fi analizate dupã cum urmeazã:
încurajarea formãrii de competenþe de lungã duratã în domeniul managementului carierei;
facilitarea accesului tuturor cetãþenilor la serviciile de orientare ºi consiliere; asigurarea calitãþii ºi
performanþei serviciilor de orientare ºi consiliere; încurajarea cooperãrii dintre toþi factorii de
decizie ºi actorii sociali implicaþi în sistem.
Cuvinte cheie: consiliere ºi învãþare continuã, principii directoare, arii de prioritate, strategia
învãþãrii permanente, documente programatice, competenþe – cheie.
Abstract
The paper presents the guiding principles recommended by EU Council to strengthen the role of
lifelong guidance within national lifelong learning strategies of the Member States. These principles,
considered as “priority areas”, are detailed as follows: encourage the lifelong acquisition of career
management skills; facilitate access by all citizens to guidance services; develop the quality
assurance of guidance provision; encourage coordination and cooperation among the various
national, regional and local stakeholders.
Keywords: lifelong guidance and counselling, guiding principles, priority areas, lifelong learning
strategies, policy statements, key competencies.

În ultima decadã, dar mai ales dupã aderare, România a fost confruntatã cu o serie de
probleme, comune ºi altor state membre, care s-au rãsfrânt asupra societãþii româneºti; ne
referim la extinderea pieþelor de desfacere, a perioadei de menþinere în activitate la locul de
muncã prin prelungirea vârstei de pensionare, accelerarea schimbãrilor în domeniul carierei
individuale - care determinã reconversii profesionale mai frecvente ºi solicitã capacitatea de
adaptare a angajaþilor.
Extinderea Uniunii Europene a determinat, de asemenea, mobilitatea educaþionalã ºi
ocupaþionalã, problemã care genereazã nevoia de pregãtire a cetãþenilor pentru a-ºi concepe
viitorul profesional într-un spaþiu geografic cu mult mai larg decât cel al þãrii de origine.
Parcursul vieþii presupune pentru o persoanã numeroase procese de tranziþie: de la absolvirea
ciclului educaþional obligatoriu la învãþãmântul profesional, la o posibilã angajare sau la
continuarea unui ciclu de învãþãmânt superior, etape de noi angajãri sau re-angajãri, perioade
de ºomaj alternate cu perioade de reconversie, reluare a unor cicluri de pregãtire sau
pãrãsirea definitivã a pieþei muncii prin pensionare. S-ar mai putea adãuga neconcordanþa
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dintre cerere ºi ofertã pe piaþa muncii prin suprasolicitarea unor sectoare ºi dificultatea de
angajare în alte sectoare, ºanse inegale pentru diferite grupuri defavorizate etc.
Aceste provocãri justificã rolul decisiv pe care consilierea ºi orientarea ºi-l asumã pentru
a-l asista pe individ în luarea deciziilor sale de-a lungul vieþii.
În acest context schimbat, consilierea poate fi redefinitã, dobândind noi valenþe: aceasta
este privitã ca „un proces continuu care asistã persoana de orice vârstã ºi în orice moment
al vieþii în identificarea aptitudinilor, competenþelor ºi intereselor sale pentru a putea lua
decizii corecte din punct de vedere educaþional ºi profesional, pentru a-ºi coordona un plan
de dezvoltare personalã ºi de carierã. Consilierea ºi orientarea acoperã o serie de activitãþi
individuale sau de grup legate de informare, asistenþã, evaluarea competenþelor, sprijin,
luare a deciziilor, dezvoltare a aptitudinilor de managementul carierei.“ (EU Council, 2008).
Cu cinci ani în urmã (2004), Consiliul Europei emitea o rezoluþie care urma sã transforme
semnificativ politicile din domeniul orientãrii, printr-o serie de propuneri de substanþã, dintre
care una se desprinde ca principiu: viziunea de continuitate asupra procesului consilierii pe
toatã perioada vieþii individului, cu precãdere în momentele cheie ale evoluþiei sale.
Doi ani mai târziu, un alt document programatic al consiliului evidenþiazã necesitatea dezvoltãrii
unor competenþe cheie (de bazã) pentru dezvoltarea profesionalã ºi integrarea socialã a
unei persoane, recunoscute de atunci ca sintagma „competenþelor de învãþare permanentã“
printre care ºi aceea de a învãþa sã înveþi, management personal ºi capacitate de adaptare
la schimbare.
Se sublinia cu acest prilej importanþa solicitãrii de asistenþã din partea consilierului, apel
repetat ºi într-un alt raport din 2007, „particular attention must be given to lifelong guidance“.
(Delivering lifelong learning for knowledge, creativity and innovation, 2007) .
Stabilirea unui Cadru European al Calificãrilor prin Învãþare Permanentã ca sistem de referinþã
comun tuturor statelor membre va constitui o modalitate de echivalare între diferitele sisteme
naþionale ale calificãrilor ºi nivelurile lor.
În 2008, CEDEFOP raporteazã progresele înregistrate de Statele Membre în aplicarea
strategiei Lisabona, (cu referire expresã la elaborarea strategiilor de educaþie permanentã
în fiecare þarã), iar la sfârºitul aceluiaºi an, Consiliul Europei recomandã finalizarea proceselor
de implementare a strategiilor prin:
y consolidarea relaþiilor de cooperare în Programul European de Învãþare Permanentã
prin Reþeaua Europeanã pentru Politici în Consiliere Permanentã. Învãþarea ºi
orientarea continuã ar urma sã devinã subiect prioritar în politicile de angajare ºi
incluziune socialã;
y îmbogãþirea ºi diseminarea informaþiei asupra sistemelor de educaþie ºi consiliere
prin intermediul reþelei Euroguidance;
y sprijin acordat statelor candidate în dezvoltarea consilierii ºi învãþãrii permanente mai
ales prin activitãþile depuse de European Training Foundation.
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Prin acelaºi document, statele membre sunt rugate sã respecte patru principii cãlãuzitoare
în activitatea lor viitoare:
y încurajarea formãrii de competenþe de lungã duratã în domeniul managementului
carierei;
y facilitarea accesului tuturor cetãþenilor la serviciile de orientare ºi consiliere;
y asigurarea calitãþii ºi performanþei serviciilor de orientare ºi consiliere;
y încurajarea cooperãrii dintre toþi factorii de decizie ºi actorii sociali implicaþi în sistem.
1. Încurajarea formãrii de competenþe de lungã duratã în domeniul managementului
carierei
Progresul în acest domeniu presupune:
y includerea activitãþilor de dezvoltare a aptitudinilor de managementul carierei în
programele de predare, învãþare ºi formare la nivelul fiecãrui ciclu educaþional;
y pregãtirea profesorilor, formatorilor ºi pãrinþilor pentru aceastã sarcinã;
y implicarea partenerilor sociali ºi a societãþii civile în proces;
y facilitarea accesului la informaþiile legate de domeniu prin transformarea lor în obiective
ºcolare ºi introducerea în programe VET, programe universitare ºi programe de training
pentru adulþi.
2. Facilitarea accesului tuturor cetãþenilor la serviciile de orientare ºi consiliere
Progresul în acest domeniu presupune:
y promovarea serviciilor de orientare pentru publicul larg utilizând toate canalele de
comunicare, cu accent pe mass-media;
y evaluarea aspiraþiilor ºi nevoilor clienþilor þinând seama de mediul lor de viaþã ºi muncã;
y pregãtirea clienþilor pentru a beneficia de validarea ºi recunoaºterea competenþelor
lor obþinute în context formal, non-formal ºi informal, în scopul menþinerii locului de
muncã, mai ales în a doua parte a carierei;
y promovarea accesului liber la consiliere individualã ºi informare instituþionalã.
3. Asigurarea calitãþii ºi performanþei serviciilor de orientare ºi consiliere
Progresul în acest domeniu presupune:
y sporirea calitãþii ºi obiectivitãþii serviciilor de orientare, având în vedere aºteptãrile
clienþilor ºi realitãþile pieþei muncii;
y conformitatea dintre informaþia prezentatã, asistenþa acordatã ºi sprijinul oferit fiecãrui
client;
y furnizarea unor programe de pregãtire adaptate nevoilor pieþei muncii la nivel regional
ºi local;
y utilizarea instrumentelor de cãutare a unui loc de muncã atât pe piaþa internã cât ºi
internaþionalã, utilizând resurse naþionale dar ºi europene, cu precãdere cele
recomandate de CEDEFOP;
y consolidarea statutului consilierului de orientare prin promovarea standardelor ºi
profilelor profesionale adecvate, care sã reflecte aptitudinile ºi competenþele lor, în
directã corelaþie cu nevoile ºi expectanþele clienþilor ºi decidenþilor în egalã mãsurã;
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y mãsurarea eficienþei serviciilor de consiliere, prin colectarea datelor furnizate de
percepþia clienþilor ºi de beneficiile obþinute de aceºtia pe termen mediu;
y elaborarea unor standarde de calitate care sã acorde atenþie atât scopurilor ºi
rezultatelor cât ºi metodelor ºi tehnicilor de consiliere.
4. Încurajarea cooperãrii dintre toþi factorii de decizie ºi actorii sociali implicaþi
în sistem
Progresul în acest domeniu presupune:
y dezvoltarea unor mecanisme de coordonare ºi cooperare de lungã duratã între factorii
de decizie atât la nivel regional cât ºi naþional;
y facilitarea unei astfel de coordonãri ºi colaborãri prin crearea unei dimensiuni a orientãrii
ºi consilierii în cadrul strategiilor de învãþare permanentã ºi a forþei de muncã, la nivel
naþional, în conformitate cu legislaþia fiecãrui stat membru;
y sprijinirea politicilor ºi reþelelor de parteneriat ale serviciilor de consiliere permanentã,
inclusiv prin servicii combinate acolo unde acestea se dovedesc eficiente, în interesul
ºi beneficiul evoluþiei clientului;
y dezvoltarea unei culturi a învãþãrii ºi consilierii pe toatã durata vieþii prin mijloacele
asigurãrii calitãþii serviciilor de acest fel, la nivel local, regional ºi naþional.
Aceste principii directoare recomandate de Consiliul Europei ar trebui luate în considerare
în viitoarele strategii ale educaþiei permanente, care ar asigura României un progres în
implementarea standardelor propuse la nivel european.
„În aceste condiþii, preocupãrile privind educaþia ºi consilierea permanentã în România se
concentreazã asupra necesitãþii de a elabora o strategie integratoare ºi coerentã în domeniul
educaþiei permanente la nivel naþional, legitimatã ºi asumatã de cãtre toate instituþiile ºi
actorii responsabili, inclusiv de cãtre partenerii sociali. Conturarea unui posibil cadru legislativ
integrator privind educaþia de-a lungul întregii vieþi ar putea reprezenta, de asemenea, un
subiect pentru dezbaterile publice actuale.“ (Raport asupra stãrii Sistemului Naþional de
Învãþãmânt, 2008, p. 109).
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Rezumat
În domeniul educaþiei, postmoderniºtii se inspirã în multe privinþe din abordãrile de tip interpretativ,
al cãror principal ax îl reprezintã dimensiunea subiectiv-afectivã în relaþia educaþionalã. Paradigma
postmodernistã are consecinþe ºi în registrul practicilor profesionale ale consilierului ºcolar prin
fundamentarea unei teorii specifice. Care ar fi, deci, direcþia spre care se îndreaptã schimbarea
practicilor profesionale ale consilierului ºcolar? Care sunt competenþele „privilegate“ de o
asemenea orientare ºi cum se construiesc ele? Are consilierul ºcolar o problemã de identitate?
Cum poate sã devinã acesta un veritabil agent de schimbare, fãrã a aplica „pansamente“ pentru
a trata „simptomele“ elevilor aflaþi în dificultate?
Cuvinte cheie: consiliere ºi învãþare continuã, principii directoare, arii de prioritate, strategia
învãþãrii permanente, documente programatice, competenþe – cheie.
Abstract
In the field of education, the postmodern thinkers take their inspiration in many regards from
interpretative approaches, whose main axis is represented by the subjective-emotional dimension
of the educational relation. The postmodern paradigm has also consequences in the field of the
professional practices of the school counselors by offering a specific theory. What would than be
the direction towards which the change in the professional practices of school counselors is
going? Which are the “favoured” competences by this orientation and how are they constructed?
Does the school counselor have an identity problem? How can he become a true agent of
change, without applying “plaster” for treating the symptoms of pupils in trouble?
Keywords: interpretative approach, social actor, competences, reflexive practice, empowerment.

E. Pãun considerã cã „paradigma postmodernã exercitã o mare atracþie pentru domeniul
educaþional. Existã însã un decalaj evident între analizele postmoderne ºi practica ºcolarã,
structuratã încã pe coordonatele paradigmei modernitãþii“ (2002, p.19). Schimbarea de
perspectivã adusã de postmodernism în spaþiul organizaþiei ºcolare se poate sintetiza în
urmãtoarele idei: sublinierea rolului individului ca actor într-un sistem (este vorba de un
actor social care exercitã acþiunea, adicã converteºte semnificaþiile reale într-o lume alternativã
celei cotidiene, care cuprinde interpretarea interpretãrilor subiective ale acþiunii); luarea în
considerare a lumii subiectivitãþii umane pentru a da acþiunii actorului social un sens pe
baza cãruia sã se poatã interpreta motivaþiile actului de conduitã comunicat ºi orientat în
raport cu conduitele celorlalþi; considerarea lumii sociale (implicit a celei educaþionale) ca o
„scenã“ a întâlnirii dintre experienþe ºi semnificaþii particulare ºi refuzul de a mai considera
aceastã lume un univers cantitativ dominat de proprietãþi ºi legi invariabile; deplasarea
accentului de la aspectele deterministe ale acþiunii (de ce au loc acestea?), la aspectele ei
fenomenologice (cum poate fi descris sau interpretat acest fapt?).
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„Gramatica generatoare“ a practicilor unui actor este, conform lui Bourdieu, habitusul, „un
sistem de dispoziþii durabile ºi transpozabile care, integrând toate experienþele trecute,
funcþioneazã în fiecare moment ca o matrice de percepþii, de aprecieri ºi de acþiuni care face
posibilã îndeplinirea sarcinilor infinit diferenþiate, graþie transferurilor analogice ale schemelor
permiþând rezolvarea problemelor de acelaºi tip“ (Bourdieu, 1999). Munca profesorului
consilier este o muncã codificatã, dar ºi vagã ºi disparatã (Tardif & Lessard). „Acest fapt“,
afirma Ph. Perrenoud, „face ca habitusul consilierului sã fie deseori opac“ (1989, p.181).
Autorul lanseazã ipoteza transformãrii habitusului, propunând câteva instrumente: practica
reflexivã; schimbul de reprezentãri asupra practicilor; observaþia reciprocã; simularea ºi
jocurile de rol; metacomunicarea cu elevii; istoria de viaþã. În timp ce Piaget insistã constant
asupra activitãþii proprii a subiectului în reorganizarea permanentã a propriilor structuri logice
ºi a schemelor de acþiune, Bourdieu face din habitus interiorizarea constrângerilor externe,
încorporarea structurilor sociale în fiecare individ. Acþiunea pedagogicã este, aºadar, în
mod constant sub controlul habitusului. Relaþia dintre consilierul ºcolar ºi elevi este o
interacþiune cu o dimensiune simbolicã ºi interpretativã dominantã, o relaþie în care ambii
sunt, în viziunea constructivismului, „«constructori» de sensuri ºi semnificaþii“ ºi care
genereazã ºi se bazeazã pe o puternicã investiþie cognitivã ºi afectivã. „Profesorul (ºi, cu
atât mai mult, profesorul consilier) nu lucreazã asupra elevilor, ci cu elevii ºi pentru aceºtia“,
afirmã Perrenoud (1996, p.182).
Ce sunt ºi ce aduc nou practicile consilierului ºcolar în viziune interpretativã? De ce vorbim
de practici mai degrabã decât de acþiuni, strategii, maniere de „a face“? Ce competenþe
„privilegiazã“ aceastã orientare ºi cum pot fi dezvoltate acestea?
În sensul cel mai comun, practica este orice aplicare de reguli, de principii care permit
efectuarea concretã a unei activitãþi, mai precis executarea operaþiilor prin plierea pe
prescripþiile formulate. Astfel, contrar percepþiei comune ºi superficiale a termenului, care ar
impune pe de altã parte identitatea între cunoaºterea practicã ºi cunoaºterea comunã,
practica, incluzând ideea de aplicare, nu face trimitere imediat la „a face“ sau la gesturi, ci la
procedee pentru „a face“.
Consilierul ºcolar este un actor social iar munca sa este supusã unor multiple presiuni
interne ºi externe care îi influenþeazã inevitabil rolul. ªcoala, departe de a fi un mediu închis,
liber de orice influenþe exterioare, este traversatã de o serie întreagã de fenomene care îi
coloreazã natura ºi funcþionarea. În acest sens, munca unui cadru didactic de astãzi a
evoluat considerabil ºi este purtãtoare de noi tensiuni care pun probleme particulare atât
actorilor în sine cât ºi organizaþiei ºcolare. Noua viziune despre profesionalism diferã de o
concepþie pozitivistã a practicii profesionale definitã ca simplã aplicare a teoriilor ºtiinþifice la
soluþionarea problemelor tehnice într-un mediu controlat. Situaþia profesorului consilier se
caracterizeazã mai degrabã prin ambiguitate, complexitate, imprevizibilitate, incertitudine ºi
indeterminare. O abordare tehnicistã a rezolvãrii de probleme nu ar putea, deci, funcþiona.
Încercând o sintezã a diferitelor abordãri din literatura de specialitate privind practicile cadrelor
didactice ºi, în particular, ale consilierului ºcolar, subliniem ca acesta din urmã este vãzut ca
fiind:
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y Un practician care îºi construieºte munca în cotidian. Astfel, pentru Dubet (1996,
p.299), „profesia este într-o mare mãsurã construitã de fiecare“. Consilierii nu trãiesc
aceleaºi realitãþi în munca lor, nu trãiesc „aceeaºi profesie“. Din aceastã perspectivã
apare ca fiind dificil de standardizat condiþiile de exersare a profesiei, deoarece ea
depinde de o serie întreagã de factori psihologici, sociologici etc., care sunt variabili.
y Un practician constant prins în interacþiunile sale. Altet (1994) þine cont de o specificitate
a profesiei didactice ºi anume de omniprezenþa interacþiunilor profesor-elevi. În acest
context, consilierul este întotdeauna confruntat cu neprevãzutul. El modificã mereu
tot ceea ce face în funcþie de aceastã muncã interactivã cu elevii.
y Un practician care acþioneazã prin strategie dar, mai ales, din obiºnuinþã. Confruntat
cu situaþii mai mult sau mai puþin noi, consilierul trebuie sã ºtie deseori sã improvizeze,
fãrã a avea timpul unei deliberãri interioare.
y Un practician salariat al unei organizaþii birocratice. Pentru Tardif ºi Lessard (1999),
cadrul didactic munceºte într-o instituþie care îi organizeazã ºi controleazã parþial
munca, un mediu birocratic saturat de norme ºi reguli dar care, în acelaºi timp, oferã
actorilor sãi o marjã de autonomie necesarã ºi importantã pentru realizarea scopurilor
ºcolii. Activitatea consilierului este în parte prescrisã ºi controlatã.
y Un practician a cãrui activitate face obiectul aºteptãrilor din partea celorlalþi actori.
Pentru Dubet (1996, p.295), lumea ºcolarã este „o lume opacã în care fiecare îºi
apãrã viaþa privatã, autonomia, activitãþile exterioare ºi în care se formeazã mici grupuri
de afinitãþi, care nu se simt conectate la ansamblul celorlalþi colegi“. Consilierul depinde
de colegii sãi, chiar ºi atunci când el nu lucreazã în echipã.
Practicile profesionale ale consilierului ºcolar prezintã mai multe caracteristici specifice: se
înscriu într-o reþea de comunicare ºi de relaþii dense ºi de lungã duratã cu numeroase
gândiri subiective; înseamnã confruntarea cu un „altul“ care acceptã sau rezistã; este un
praxis care nu îºi poate atinge scopul decât asigurând o cooperare activã ºi motivatã cu
cealaltã parte; constituie un loc de întâlnire între culturi, de care indivizii sunt purtãtori; sunt
confruntate cu diversitatea partenerilor (elevi, pãrinþi, cadre didactice); mobilizeazã sentimente,
neputându-se, deci, lipsi de o parte de „seducþie“ sau de violenþã simbolicã pentru a-ºi
atinge scopurile; sunt „condamnate“ la o anumitã distanþã între un ideal de coerenþã ºi
obligaþia de a „face tot ce putem, cu mijloacele pe care le avem“; sunt nevoite sã se desfãºoare
într-o culturã profesionalã individualistã ºi purtãtoare de judecãþi de valoare.
Un loc important în abordãrile interpretative privind practicile consilierului ºcolar îl deþine
noþiunea de competenþã. Afirmându-ºi o poziþie centralã printre noile abordãri organizaþionale,
fundamentate pe o dimensiune umanistã, noþiunea de competenþã este supusã la numeroase
interpretãri. Putem vorbi chiar de un amalgam paradigmatic. Competenþa se defineºte în
acþiune (a ºti sã acþionezi), se construieºte ºi funcþioneazã într-o situaþie finalizatã. Competenþa
este recunoscutã de cãtre celãlalt, este un construct social. Ea are o dimensiune colectivã,
chiar dacã se referã la o competenþã individualã. Are, de asemenea, o dimensiune
socioculturalã: habitusul (Bourdieu), ca sistem de valori împãrþite. Competenþa se situeazã
la intersecþia a trei câmpuri (Wittorski,1998): parcursul de socializare ºi biografia individului,
experienþa profesionalã ºi formarea.
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Ce competenþe ale consilierului ºcolar „privilegiazã“, aºadar, curentul postmodernist?
Cercetãrile în domeniu subliniazã faptul cã portofoliul consilierului ºcolar ar trebui sã conþinã,
pe lângã competenþele de bazã ºi urmãtoarele: competenþele metacognitive (Flavell), cele
inovative, a gestiona complexitatea (E. Morin) ºi eterogenitatea, a depãºi „indiferenþa la
diferenþe“ (Bourdieu), a anticipa, a adapta, a negocia, a decide, a concepe ºi conduce
proiecte, a evalua ºi asuma riscuri, a înfrunta conflictul, incertitudinea, a elabora strategii, a
inventaria ºi repartiza resurse, a improviza.
Nu întâmplãtor am lãsat spre final competenþele de cooperare, de muncã în echipã, esenþiale
în activitatea consilierului ºcolar. Se vorbeºte din ce în ce mai mult de competenþa colectivã
în calitatea ei de valoare adãugatã competenþelor individuale. A comunica, dezbate, coopera
de-a lungul diferitelor schimburi educaþionale, a rezolva o problemã sau a lua o decizie,
reclamã o muncã susþinutã de cooperare. Nimeni nu deþine de unul singur cheia rezolvãrii
situaþiei. Pentru Le Boterf (1994, p.43), „competenþa echipelor nu se poate reduce la suma
competenþelor individuale care le compun. Ea depinde de calitatea interacþiunilor care se
stabilesc între competenþele indivizilor.“ Conform autorului, competenþa colectivã se
organizeazã în jurul urmãtoarelor componente:
y elaborarea de reprezentãri partajate (ex.: reprezentarea comunã a unei probleme
operaþionale, a unui obiectiv de atins, existenþa de sisteme de referinþã comune, de
scheme comune de interpretare);
y comunicare eficientã (ex.: existenþa unui limbaj specific grupului, punerea în comun a
informaþiilor pertinente, adaptarea modurilor de comunicare la situaþiile trãite colectiv
cum ar fi activitãþile de rutinã, situaþiile de urgenþã, cele inedite);
y cooperare eficientã între membrii echipei (articularea între competenþele membrilor,
capacitatea de a negocia „la rece“ conflictele, vizibilitatea contribuþiei aºteptatã de la
fiecare la performanþa colectivã);
y „a ºti sã înveþi în colectiv“, din experienþa acestuia (utilizarea rezultatelor, funcþionarea
proceselor de capitalizare a practicilor profesionale, funcþionarea grupurilor de schimb).
Consilierul cautã inovaþia, permite angajarea în proiecte comune reunind profesioniºti care
împart aceleaºi probleme, aceleaºi interese, toate având ca þintã elevul, stabileºte punþi
între cadrele didactice ºi elevi, între câmpurile de practici educaþionale, între domenii. Practica
consilierului nu trebuie vãzutã ca „o punere în aplicare de reþete“ (Perrenoud), „sensul“ nu
este predeterminat ci se construieºte împreunã cu elevii sau cu alþi parteneri educativi,
„mitul individualismului eficace“ (Gather Thurler, 1992) este detronat, munca în echipã fiind
vãzutã ca principala sursã de profesionalizare.
Dupã expresia specialiºtilor în educaþie, practica are atât „un amonte“ cât ºi „un aval“. A
reflecta înainte, în cursul ºi dupã acþiunea efectuatã reprezintã una din mizele majore ale
profesionalizãrii cadrelor didactice. Avem aici în vedere figura practicianului reflexiv aºa
cum a conceptualizat-o sociologul curriculumului ascuns, Donald Schon. Practicile ºi
competenþele sunt, deci, întotdeauna reflexive, unele mai mult, altele mai puþin, dar nu
trebuie sã uitãm cã practica reflexivã se înrãdãcineazã mai întâi într-o posturã, un raport cu
lumea, cu cunoaºterea, cu complexitatea, într-o identitate. Este adevãrat cã fãrã cunoºtinþe,
fãrã metode, fãrã abilitãþi, reflecþia nu va ajunge prea departe. Dar nimeni nu va dezvolta
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astfel de instrumente dacã nu are mai întâi dorinþa de a înþelege ceea ce se întâmplã cu
munca lui, forþa de a refuza fatalitatea, curajul de a înfrunta propriile ambivalenþe la fel de
bine ca ceilalþi.
Perrenoud (1996) considerã cã înscrierea practicienilor educaþiei pe o axã de reflexivitate
favorizeazã acumularea de cunoºtinþe din experienþã, acrediteazã evoluþia spre
profesionalizare, permite gestionarea complexitãþii crescânde a sarcinilor, oferã mijloacele
de a lucra asupra propriei persoane, ajutã la asumarea unei responsabilitãþi, deschide spre
cooperarea cu colegii, sporeºte capacitãþile inovative.
A munci asupra unei identitãþi în formare nu este deloc simplu. Chiar dacã încercãm sã
creãm condiþiile unui asemenea demers, este evident cã identitatea nu se predã, cã ea se
construieºte de-a lungul unui drum personal pe care formarea continuã nu îl poate decât
favoriza, iar uneori ghida sau instrumenta. Fãrã îndoialã, mentalitãþile vor constitui principalul
obstacol cu care va trebui sã luptãm dar geneza unei identitãþi reflexive este o provocare
mult prea mare pentru a o lãsa în mâinile hazardului.
În viziune postmodernistã, practicile consilierilor ºcolari se centreazã pe reþele care se fac ºi
se desfac (reþele între individualitãþi, comunitãþi, organizaþii). Reþeaua este un mijloc ideal de a
acoperi trei mutaþii: a merge repede, peste tot, maximizând schimburile. Deoarece fiecare
membru al reþelei (care dispune de o marjã relativ mare autonomie) aduce cu el din celelalte
reþele pe care le întreþine „un bagaj de teren“, o bogãþie calitativã care asigurã forþa echipei. În
aceastã accepþiune, echipele practicienilor educativi se sprijinã pe relaþii de partajare a ideilor,
a experienþelor, a opiniilor, existând un loc pentru criticã, pentru discuþii constructive, pentru
argumentare. Este un joc intelectual în acest schimb interesant care favorizeazã reflecþia.
Latour ºi Callon ne invitã sã urmãm actorii în multiplele lor activitãþi de traducere în afara
frontierelor predefinite ale sistemelor. Ei aduc în discuþie noþiunea de „reþea“ care vizeazã
stabilizarea, niciodatã definitivã, a relaþiilor dintre oameni. Reþeaua este rezultatul mai mult
sau mai puþin solidificat al procesului de „traducere a cutiilor negre“ (a ceea ce nu e pus în
discuþie), cutii pe care actorii le-au închis. „Cuvântul indicã faptul cã resursele sunt concentrate
în câteva locuri – nodurile – dar aceste noduri sunt legate unele de altele prin zale; graþie
acestor conexiuni, resursele dispersate devin un fileu ce pare sã se întindã peste tot“.
(2005, p.27).
Vorbind despre practicile educative în organizaþia ºcolarã a secolului XXI, Gather Thurler
(1992) considerã cã în centrul logicii profesionale se aflã implicarea actorilor. ªcoala trebuie
sã dea tuturor actorilor suficientã putere pentru ca ei sã se simtã responsabilii schimbãrii.
Este vorba de termenul de empowerment (este dificil de gãsit un termen în limba românã
care sã corespundã direct acestui concept anglo-saxon care începe sã fie recurent în literatura
asupra schimbãrii). El descrie procesul graþie cãruia o parte a procesului puterii de decizie
ºi de acþiune este transferat partenerilor implicaþi, în cazul de faþã consilierului ºcolar ºi
partenerilor sãi, cadrele didactice. Acest fapt înseamnã o recunoaºtere a competenþei
profesionale a acestor actori ºi acordarea, în consecinþã, a unui plus de autonomie ºi de
competenþã profesionalã pentru a-ºi realiza activitatea.
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Privit din acest unghi, postulatul empowerment reprezintã antiteza birocraþiei, a viziunii
ierarhice, doctrinare ºi unilaterale. El apãrã valoarea participãrii, deschiderii, flexibilitãþii.
Pune accentul pe învãþare ºi, înainte de toate, pe internalizarea ºi însuºirea procesului de
schimbare prin principalii actori implicaþi, cadrele didactice (Holly, 1990). El apãrã ideea de
profesionalizare interactivã (Gather Thurler, 1992).
Empowerment reprezintã un mod de lucru al unui grup (echipa) prin care fiecare membru al
grupului este investit cu puteri suficiente pentru a se „deschide“ cãtre ceilalþi, a se angaja/
implica la maximum în muncã ºi a oferi celorlalþi tot ceea ce el are mai bun (cunoºtinþe,
deprinderi, comportamente etc.)
Asumarea responsabilitãþii de cãtre fiecare persoanã implicatã este o condiþie prealabilã,
necesarã aplicãrii acestui concept în practicã. În organizaþia ºcolarã, a fi responsabil înseamnã
a fi „condamnat la complexitate“ (Perrenoud), complexitate care se regãseºte în raportul
nostru cu lumea, având în vedere pe de o parte, contradicþiile, ambivalenþele, instabilitãþile
ºi limitele noastre, pe de altã parte, divergenþele ºi conflictele între actori apropos de situaþii
ºi de deciziile pe care trebuie sã le luãm.
Ultima parte a prezentului articol se centreazã asupra raportului consilierului ºcolar cu o
realitate educativã omniprezentã: problematica insuccesului ºi eºecul ºcolar. Vorbim în
acest sens de eficacitatea acþiunii de asistenþã (susþinere) pedagogicã a consilierului ºcolar.
Cum poate sã devinã consilierul ºcolar un veritabil agent de schimbare fãrã a aplica
„pansamente“ pentru a trata „simptomele“ elevilor în dificultate?
Susþinerea pedagogicã este forma cea mai cunoscutã de luptã împotriva insuccesului ºi a
eºecului ºcolar. Asistenþa psihopedagogicã practicatã de consilierul ºcolar e o formã de
diferenþiere pozitivã a învãþãmântului pentru cã oferã elevului un ajutor personalizat ºi, pe
cât posibil, proporþionat cu nevoile lui.
Selvini Palazzoli (1980), fãcând o analizã criticã a activitãþii consilierului în ºcoalã pune în
evidenþã faptul cã profesorii îi atribuie întotdeauna acestuia o „putere magicã“ ºi, necondiþionat,
anumite competenþe. Autoarea precizeazã cã trebuie sã abandonãm „viziunea mecanicistã
cauzalã ºi sã aderãm la o perspectivã sistemicã“. Raportat la misiunile sale, „consilierul
ºcolar menþine insuccesul ºi eºecul, intervenind cu o acþiune de remediere si nu de prevenþie,
el trateazã « simptomele », introducând în cercul vicios un comportament care nu este
regenerativ, ci degenerativ“ (Palazzoli, 1980).
Pentru majoritatea cadrelor didactice el posedã „reþete metodologice“ care pot rezolva
transmiterea culturii în discipline diferite. „Aºteptãrile cadrelor didactice faþã de consilier îºi
au originea într-un stereotip magic. Sarcina prioritarã a consilierului este de a defini, în
primul rând relaþia, definind ºi clarificând propria sa competenþa ºi propria sa disponibilitate“
(idem). El se aflã sub presiunea colegilor, cele mai multe cereri fiind însoþite de deviza
„ocupaþi-vã dumneavoastrã“. Acest fapt vine ºi ca urmare a lipsei unei veritabile culturi de
cooperare ºi a unui decalaj mare între munca prescrisã ºi cea realã a consilierului ºcolar.
Acesta se loveºte deseori de rezistenþa la schimbare a cadrelor didactice care înclinã prea
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puþin sã îºi modifice atitudinile ºi tehnicile pedagogice.
În concluzie, afirmã autoarea, consilierul ºcolar are o problemã de identitate, fiind necesarã
o schimbare la nivelul reprezentãrilor asupra profesiei. Dificultãþile sale sunt nãscute atât din
varietatea ºi incertitudinea bazelor teoretice, a acþiunilor de gestionat ºi tehnicilor utilizate pe
aceastã bazã cât ºi din multiplele acþiuni pe care trebuie sã le conducã. În viziunea sa,
consilierul ar trebui sã fie în primul rând un mediator, care sã ºtie sã „amenajeze“ relaþia
ºcoalã-familie-copil. Acest fapt ar presupune competenþe noi, unele din ele fiind cele deja
analizate în partea a doua a prezentului articol.
Reluând dezbaterea în jurul temei de „reproducere“, Philippe Perrenoud a contribuit, începând
cu anii 70 la dezvoltarea unei abordãri a eºecului ºcolar care permite distanþarea de tezele
formulate de Bourdieu, Passeron, Boudon ºi alþii. El face o sintezã interesantã între analiza
sociologicã a diferenþierii, pe de o parte, ºi abordarea constructivistã asupra creãrii
reprezentãrilor la diverºi actori, fapt care îl conduce la conceptul de „fabricare a excelenþei
ºcolare“ (1984), pe care nu înceteazã sã îl nuanþeze ºi sã îl amelioreze de atunci încoace.
El considerã ca sunt anumiþi parametri care se combinã pentru a produce fie insuccesul, fie
reuºita ºcolarã: diferenþele socioculturale, politica de educaþie, funcþionarea sistemului ºcolar.
Din aceasta perspectivã socioconstructivistã, ºcoala fabricã inegalitãþi variabile. El considerã
cã trebuie sã acordãm un statut diferit noþiunii de „dificultate“: „dacã o considerãm ca o tarã,
un handicap, în loc de a o înþelege mai întâi ca un rezultat al unei divergenþe între reprezentarea
obiectivelor si sarcinilor, atunci contribuim realmente la fabricarea eºecului. Aceastã atitudine
faþã de dificultate, conduce pe termen scurt sau lung, la singura mãsurã de a lua elevii, în
afara clasei, mãsurã marginalizantã pentru ei ºi deresponsabilizatoare pentru cadrul didactic“
(Perrenoud, 1991).
Autorul relevã faptul cã importantã nu este acþiunea de susþinere a consilierului ºcolar ci
lupta împotriva eºecului (insuccesului) ºcolar. Rolul consilierilor (îi numeºte „operatori de
susþinere pedagogicã“) nu este de a perfecþiona ºi dezvolta la infinit ci de a cãuta dispozitivele
cele mai potrivite sã corecteze, sã neutralizeze mecanismele care genereazã aceste
fenomene în mediul ºcolar (idem). Din punctul sãu de vedere, consilierea psihopedagogicã
prezintã anumite atuuri ºi numeroase limite. Mai întâi, ea intervine când elevul are deja mari
dificultãþi, este mai mult „remediere decât prevenþie“, intervenþie într-o situaþie care este deja
„compromisã“; „face apel la intervenienþi distincþi de mediul obiºnuit al elevului“; contractele
se schimbã, relaþiile se desfac; ea extrage elevii din grupul-clasã cu riscul etichetãrii,
construieºte o identitate de „elev conflictual“, problematic. Pentru autor, cea mai bunã soluþie
este colaborarea cu cadrele didactice în momentul în care se profileazã dificultãþile ºi
susþinerea lor (acþiunea trebuie sã fie partajatã!), þinând cont de familie ºi de mediul extraºcolar.
În acest sens, cadrul didactic este materialul cu care lucram ºi nu elevul, împãrþim o culturã
comunã cu acesta, schimbãm impresii în jurul unui caz, variem gama de intervenþii, creând
condiþiile unui dialog continuu.
Pãstrând aceeaºi direcþie, Gather Thurler (1992) subliniazã necesitatea cooperãrii, partajarea
culturii profesionale, depãºirea „cultului individualismului“. Acest lucru va fi realizabil integrând
consilierea în învãþãmântul obiºnuit în sensul unei concepþii mai largi de intervenþie, de
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diferenþiere continuã ºi preventivã a acþiunii educative. Ajutorul exterior la care cadrul didactic
face apel trebuie sã se limiteze la „team–teaching“ ºi la cultura comunã construitã între
consilier ºi cadrul didactic, culturã care trebuie sa devinã „o orchestrare a habitusurilor“
(Gather Thuler, 1992). Nicio „formulã“ izolatã nu va crea condiþiile aºteptate pentru ca toþi
copiii sã înveþe sau sã se comporte conform aºteptãrilor. Asistenþa psihopedagogicã pare o
tentativã aproape derizorie în raport cu amploarea, lungimea ºi complexitatea procesului de
fabricare a insuccesului ºi eºecului ºcolar. Daca acceptãm ideea cã insuccesul þine de
sistemul ºcolar, trebuie atacate cauzele ºi nu simptomele, iar acest fapt nu coincide
întotdeauna cu rolul consilierului ºcolar.
Principalul avantaj, însã, al consilierii este de a fi practicabilã atunci când o adevãratã
diferenþiere a învãþãmântului rãmâne de domeniul utopiei. Consilierea ºcolarã ar putea
deveni un atu esenþial în strategia de schimbare spre o diferenþiere integratã.
Schimbarea vremurilor ºi a realitãþilor implicã, aºadar, nu numai schimbarea percepþiilor, a
valorilor sau a credinþelor dar ºi a limbajului. Noul limbaj ar trebui sã ne ofere un instrument
mai valid pentru descrierea actualelor realitãþi ºi sã exprime mai subtil noile noastre valori,
prioritãþi, accente sau credinþe. Rãmâne, însã, de vãzut în ce mãsurã introducerea unui
limbaj ce valorizeazã atât de mult oamenii, spiritul inovativ, creativitatea reflectã cu adevãrat
ºi schimbarea mentalitãþilor.
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Rezumat
Obiectivul cercetãrii a fost identificarea ºi ierarhizarea domeniilor de reuºitã considerate prioritare
de cãtre elevii aflaþi la vârsta pubertãþii. Grupul þintã a numãrat 126 preadolescenþi, elevi care
frecventeazã clasa a VI-a la ºcolile de masã din municipiul Braºov. Domeniile importante pentru
preadolescenþii din lotul cercetãrii au fost: domeniul atractivitãþii fizice, domeniul ºcolar, domeniul
sportiv ºi domeniul popularitãþii.
Cuvinte cheie: consiliere, domenii de reuºitã, preadolescenþi.
Abstract
The objective of the study was to identify and establish the hierarchy of achievement domains
considered to be a priority by children at the age of puberty. The target group were 126
preadolescents, enrolled in the 6th grade in public schools in Braºov county. The important
domanins for preadolescents were: physical attractiveness, sports and popularity.
Keywords: counselling, achievement domains, preadolescents.

1. Delimitãri conceptuale
Omul nu poate trãi fãrã satisfacþii, fãrã emoþiile succesului, care au rol de mobilizare a
resurselor interne, influenþând reuºita în orice activitate. Pierre Janet (1932) observa cum
persoanele care înregistreazã reuºite se dinamizeazã, capãtã încredere în propriile forþe,
sunt tentate sã întreprindã alte acþiuni, cu gândul la alte reuºite, îºi formeazã întreaga
personalitate, întregul complex de conduite, modul de a gândi, de a acþiona, de a simþi, în
funcþie de reuºitele obþinute. Reuºita (fr. réussite, respectiv it. riuscita) se referã la „un
rezultat bun, obþinut în urma depunerii unui efort fizic sau intelectual“ (conform Nodex),
având ca sinonime precizate de D.E.X. (1998): izbândã, succes, realizare. Mihai Ralea ºi
Traian Herseni (1962) identificau trei accepþiuni ale conceptului de succes: reuºita, rezultat
favorabil al unei acþiuni care aparþine persoanei care a acþionat; izbânda, victorie în faþa
unui adversar, într-o luptã pentru competiþie ºi recompensa, recunoaºterea publicã a unui
merit a unei valori personale. Reuºita ºi izbânda nu au neapãrat nevoie de recunoaºtere
socialã, în timp ce „succesul-recompensã este, prin definiþie, un fapt colectiv, o reacþie a
societãþii, prin care individul ºi faptele sale sunt încadrate ºi integrate social, exprimând o
concordanþã între valorile individului ºi cele ale grupului social“ (M. R. Luca, 1999, p. 28).
Este o nuanþã oferitã succesului care îl deosebeºte uºor de reuºitã. Astfel, dacã reuºita
poate sã fie recunoscutã doar personal, succesul ar avea nevoie ºi de recunoaºtere socialã.
D. Hamachek prezenta conduita de succes, „ca pattern de receptare cognitivã a datelor
unei situaþii ºi de deprinderi comportamentale articulate într-o acþiune eficientã“, care îºi are
originea, în copilãrie (1987, p.112).
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Succesul poate fi privit ºi ca factor de presiune, care obligã oarecum copiii cu stimã de sine
scãzutã sã se comporte în acord cu acest succes, sã-l onoreze ºi sã-ºi þinã promisiunile.
Altfel spus, le place reuºita în plan afectiv, pentru cã le face bine, dar psihologic se tem de
reuºitã pentru cã ea contrazice imaginea pe care o au despre ei înºiºi ºi îi pune într-o situaþie
în care ei trebuie sã fie la înãlþime. Pentru A. Adler succesul/eºecul depind „de stilul de viaþã,
de opinia pe care omul ºi-o face despre viaþa sa, opinie de cele mai multe ori neconºtientizatã“
(1933/1995, p. 39), iar reuºita la învãþãturã depindea în primul rând de sentimentul de
comuniune socialã al copilului. C. G. Jung (1934) vedea realizãrile ºi eficienþa ca pe „idealurile
care par sã indice calea de ieºire din mãrãciniºul problemelor“ (1994, p. 47).
Reuºita era vãzutã de Karen Horney ca una dintre cele zece nevoi: nevoia de reuºitã
personalã, adicã respectul de sine dependent de posibilitatea de a-i depãºi pe ceilalþi – în
dragoste, în sport, în talent literar, în muncã, în special în proprii sãi ochi – dar ºi recunoaºterea
talentelor sale de cãtre ceilalþi (1939/1995, p.47). Henri Murray (1939) a dezvoltat una dintre
teoriile personalitãþii în care organizarea acesteia are la bazã nevoile ºi motivele. Nevoile se
concentreazã pe ºase mari domenii: 1). domeniul ambiþiei; 2). domeniul obiectelor; 3).
domeniul apãrãrilor (defenselor) statusului; 4). domeniul puterii umane; 5). domeniul afecþiunii
între indivizi; 6). domeniul schimbului de informaþii. Domeniului apãrãrilor (defenselor)
statusului, H. Murray îi descrie ca nevoi specifice, nevoile de apãrare care au ca ºi
comportament reprezentativ: oferirea de explicaþii ºi scuze. Tot el vorbeºte ºi despre rezultanta
realizãrii motivãrii, al cãrei nivel înalt ar putea fi ºi motiv pentru succes ºi invers, un nivel
scãzut ar putea fi motiv pentru eºec (Carver & Scheier, 2000, p.150).
Reuºita se poate plasa deci, pe un continuum pornind de la idealuri pânã la eºec: C.G. Jung
credea cã „realizãrile, eficienþa sunt idealurile care par sã indice calea de ieºire din mãrãciniºul
problemelor“ (1934/1994, p.47), respectiv Walter Anderson considera cã „pentru a reuºi,
trebuie sã fim pregãtiþi sã eºuãm“ (1997, p.81). Frica de eºec ºi de umilinþã îºi face loc în
sufletul oricãrui om normal care se confruntã cu alegeri importante. Când ne confruntãm cu
un risc, „ne temem sã nu suferim o pierdere. Se poate chiar ca uneori sã nu avem decât un
sentiment nelãmurit cã vom pierde ceva. Aceastã suspiciune din umbrã este cea care ne
opreºte din drum de multe ori. Când nu ºtim ce putem pierde, devenim neliniºtiþi“ (W.
Anderson, 1997, p.182). Orice activitate determinã o relaþie între elementele de intrare
(input-uri) ºi rezultate (output-uri), precum ºi între rezultate ºi procesul realizat. Rezultatul
este, deci, sinonim cu cel de „ieºire“, „efect al unei activitãþi“, cu menþiunea cã are semnificaþii
diferite în funcþie de situaþia determinantã. De exemplu, ceea ce la un moment dat poate
reprezenta „ieºire“, poate constitui în acelaºi timp, obiectul evaluãrii ca „intrare“ într-un nivel
superior (evaluãrile iniþiale). Reuºita ºi eºecul sunt întâlnite în diferite domenii de activitate,
fie cã este vorba de domeniul ºcolar, sau domeniul sportiv, sau cel artistic etc.
Domeniile importante pentru construirea stimei de sine sunt recunoscute ca fiind: reuºita
ºcolarã, aptitudinile sportive, popularitatea, conformismul social ºi aspectul fizic (C. André &
P. Legeron, 1999/2001; R.H. Schaffer, 2005; M.L. Michaels et al., 2007). Stima de sine este
puternic influenþatã de realizãrile ºcolare obþinute ºi de aprecierile celorlalþi ºi se descrie, la
rândul ei, ca un predictor important al succesului ºcolar (Vermigli, Travaglia, Alcini & Galluccio,
2001; Crocker, Luhtanen, Cooper & Bouvrette, 2003). Studii de datã recentã au arãtat cã
90

PROCESUL CONSILIERII

existã corelaþie între stima de sine ºi rezultatele ºcolare (R.F. Baumeister et al., 2005), în
ciuda îndoielilor exprimate de S.M. Pottebaum, T.Z. Keith ºi S.W. Ehly (1986).
2. Designul cercetãrii
Obiectivul cercetãrii a fost identificarea ºi ierarhizarea domeniilor de reuºitã considerate
prioritare de cãtre elevii aflaþi la vârsta pubertãþii. Astfel, ipoteza de la care a pornit cercetarea

Figura 2.1. Compoziþia pe ºcoli pentru eºantionul experimental.
a fost: se presupune cã preadolescenþii manifestã o valorizare mai crescutã pentru reuºitele
în domeniile ºcolar (academic) ºi cel al atractivitãþii fizice în detrimentul altor domenii de
reuºitã (social, sportiv, artistic sau al conformismului). Variabilele identificate au fost: V7 –
rezultatele ºcolare (mediile ºcolare); V8 – rezultatele sportive; V6 – popularitatea; V9 –
conformismul atitudinal; V5 – atractivitatea fizicã ºi V15 – rezultatele artistice.
Metoda utilizatã în cercetare a fost ancheta pe bazã de chestionar. Chestionarul folosit în
cercetare a urmãrit investigarea poziþiei preadolescenþilor din grupul þintã faþã de importanþa
pentru ei a celor ºase domenii de reuºitã. Itemul chestionarului a fost urmãtorul: „Ierarhizeazã
cele ºase domenii în ordinea importanþei pentru tine (1 – cel mai important domeniu ºi 6 –
cel mai puþin important domeniu): a) domeniul academic (ºcolar); b) domeniul sportiv; c)
domeniul popularitate; d) domeniul conformismului (atitudinal); d) domeniul atractivitãþii fizice;
e) domeniul artistic.
Frecvenţa

%

%
valide

%
cumulate

1,00

28

22,2

23,5

23,5

2,00

27

21,4

22,7

46,2

3,00

12

9,5

10,1

56,3

4,00

4

3,2

3,4

59,7

5,00

36

28,6

30,3

89,9
100,0

6,00

12

9,5

10,1

Total

119

94,4

100,0

Erori

7

5,6

TOTAL

126

100

Frecvenţa

ALEGEREA 2

ALEGEREA 1

Interval

%

%
valide

%
cumulate

16

12,7

13,4

13,4

15

11,9

12,6

26,1

28

22,2

23,5

49,6

12

9,5

10,1

59,7

37

29,4

31,1

90,8
100,0

11

8,7

9,2

Total

119

94,4

100,0

7

5,6

TOTAL

126

100

Tabelul 3.1. Alegerile 1 ºi 2 în funcþie de importanþa acordatã (frecvenþa
cazurilor)
Revista de Pedagogie nr. 1-3/2009

91

Lotul cercetãrii a numãrat 126 preadolescenþi în vârstã de 12 – 13 ani, selectaþi din trei ºcoli
generale ale municipiului Braºov. Dintre aceºtia 68 subiecþi (54%) au fost de gen feminin,
restul de 58 subiecþi (46%) fiind de gen masculin. Figura 2.1. prezintã compoziþia în care
fiecare dintre unitãþile ºcolare contribuie la formarea lotului cercetãrii.
3. Prezentarea ºi interpretarea rezultatelor cercetãrii
Rezultatele obþinute au fost codificate cifric dupã cum urmeazã: 1. domeniul academic
(ºcolar); 2. domeniul sportiv; 3. domeniul popularitate; 4. domeniul conformismului
(atitudinal); 5. domeniul atractivitãþii fizice ºi 6. domeniul artistic. S-a investigat astfel
dispunerea domeniilor în ordinea importanþei acordate de cãtre fiecare elev în parte.
Rezultatelor obþinute le-au fost calculate frecvenþele pentru fiecare dintre cele ºase alegeri
(vezi Tabelul 3.1.):
Notã: (1) - domeniul academic (ºcolar); (2) - domeniul sportiv;(3) - domeniul popularitate; (4)
- domeniul conformismului (atitudinal): (5) - domeniul atractivitãþii fizice; (6) - domeniul artistic
Pentru prima alegere efectuatã de elevi, rezultatele confirmã ipoteza cercetãrii (vezi figura
prezentatã anterior). Cei mai mulþi elevi cred cã pentru ei, cel mai important este domeniul
atractivitãþii fizice (36 elevi – 28,6%), pe locul doi fiind domeniul academic (ºcolar), ales de
cãtre 28 elevi (22,2%). Diferenþa între locul trei ºi doi este foarte micã (27 elevi – 21,4% faþã
de 28 elevi) ceea ce menþine incerte rezultatele acestor locuri. Numãrul mare de elevi care
alege domeniul sportiv, aproape pe acelaºi loc cu domeniul academic, poate fi explicat prin
prisma rezultatelor sportive obþinute, rezultate care pot fi mai bune decât cele ºcolare (pentru
unii elevi). Nevoia de a fi bun, de a te face remarcat într-un domeniu de activitate plaseazã
acest domeniu sportiv printre primele trei domenii.
Importanþa pe care o acordã preadolescenþii imaginii corporale de sine reiese din rezultatele
primei alegeri. A avea o imagine de sine cât mai apropiatã de ceea ce-ºi doresc, a fi atractiv
fizic este cel mai important pentru preadolescenþii incluºi în cercetare. Celelalte domenii, cu
rezultatele lor trec pe locurile care urmeazã domeniului fizic.
A te opune adulþilor, a fi „deosebit“, dar mai degrabã cu sensul de rãzvrãtit, este o trãsãturã
a preadolescenþilor care se „exerseazã ºi antreneazã“ apoi, în adolescenþã. Ar putea fi o
posibilã explicaþie pentru acest ultim loc înregistrat la prima alegere, de domeniul
conformismului.
Notã: (1) - domeniul academic (ºcolar); (2) - domeniul sportiv;(3) - domeniul popularitate; (4)
- domeniul conformismului (atitudinal): (5) - domeniul atractivitãþii fizice; (6) - domeniul artistic
Alegerea a doua efectuatã de elevi ne oferã acelaºi domeniu pentru primul loc: domeniul
atractivitãþii fizice. Se întãreºte, prin acest rezultat importanþa acordatã de preadolescenþi
felului în care aratã corpul lor, în general, dar ºi aspectelor acestuia (elementele capului,
elementelor trunchiului, elementelor membrelor, aspectele particulare). Interesantã este
apariþia pe locul secund, cu destul de multe alegeri (28 elevi - 22,2%) a domeniului popularitãþii.
Nu este deloc o surprizã aceastã opþiune a elevilor, deoarece popularitatea în rândul colegilor
de clasã/a prietenilor este simþitã ca foarte importantã.
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Figura 3.1. Prezentarea rezultatelor primei alegeri a domeniilor de reuºitã
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Figura 3.2. Prezentarea rezultatelor celei de-a doua alegeri a
domeniilor de reuºitã
Ultima alegere (vezi Figura 3.3.), aduce în prim-plan o imagine interesantã: domeniul artistic
deþine cele mai multe opþiuni ale elevilor (44 elevi - 34,9%). Sã fie oare o consecinþã a lipsei
de timp pe care elevii din clasele a VI-a o au pentru a se implica în diferite activitãþi artistice?
Ar putea fi una dintre explicaþiile posibile: elevii cuprinºi în cercetare au programul ºcolar
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desfãºurat în intervalul orar 12 - 19, interval în care se deruleazã majoritatea activitãþilor de
educaþiei nonformalã (dans, picturã, muzicã, sculpturã etc.). Interesul redus manifestat de
familiile preadolescenþilor în a-i implica pe aceºtia în activitãþi artistice, ar putea fi o altã
explicaþie. Activitãþile artistice, considerã mulþi dintre pãrinþi, sunt consumatoare de timp.
„Timpul de dupã orele de ºcoalã este necesar pregãtirii ºcolare, ºi atât. ªi aºa este scurt!“ –
declara unul dintre pãrinþii preadolescenþilor.
Notã: (1) - domeniul academic (ºcolar); (2) - domeniul sportiv;(3) - domeniul popularitate; (4)
- domeniul conformismului (atitudinal): (5) - domeniul atractivitãþii fizice; (6) - domeniul artistic
S-a dorit compararea opþiunii pentru cele ºase domenii separat, pe genuri, pentru
fete, respectiv pentru bãieþi. Au fost înregistrate deosebiri semnificative, deosebiri care
au condus pentru tot lotul la obþinerea rezultatelor prezentate anterior. Astfel, fetele
prezintã atractivitatea fizicã ca primã alegere (21 elevi – 30,9%), în timp ce bãieþii
opteazã pentru domeniul sportiv (20 elevi – 34,5%). Pentru fetele din cercetare, în
general, este mai importantã imaginea corporalã de sine (atractivitatea fizicã), în timp
ce pentru bãieþi, rezultatele din domeniul sportiv sunt foarte importante (vezi Figurile
3.4., 3.5.).
Notã: (1) - domeniul academic (ºcolar); (2) - domeniul sportiv;(3) - domeniul popularitate; (4)
- domeniul conformismului (atitudinal): (5) - domeniul atractivitãþii fizice; (6) - domeniul artistic
A doua opþiune a primei alegeri, gãseºte fetele îndreptându-se cãtre domeniul academic
(16 cazuri – 23,5%), iar bãieþii cãtre domeniul atractivitãþii fizice (15 cazuri – 25,9%). Astfel,
domeniul atractivitãþii fizice a fost ales de fete pe locul întâi ºi de bãieþi pe locul doi, ceea ce
pentru tot lotul cercetãrii a determinat plasarea domeniului ca fiind cel mai important pentru
preadolescenþi. Primul loc ocupat de domeniul sportiv pentru bãieþi a ridicat acest domeniu
pe poziþia a treia pentru tot lotul cercetãrii, la doar un caz în urma domeniului academic, în
ciuda locului cinci ocupat în cazul fetelor. Bãieþii au ales domeniul academic (ºcolar) pe
loc ul trei (12 elevi – 20,7%), dupã domeniile sportiv ºi al atractivitãþii fizice. Astfel în cazul
domeniului academic (ºcolar), plasarea pe un loc secund pentru fete ºi pe locul trei la bãieþi
a determinat poziþionarea pe locul doi pentru întreg lotul cercetãrii a acestui domeniu.
4. Concluzii
Pubertatea mai poate fi definitã: „vârsta oglinzii“. Este perioada de vârstã în care, oglinda,
oferã mãsura în care imaginea mentalã fizicã corespunde cu imaginea realã. De multe ori,
oglinda prezintã dezamãgirile preadolescentului: fie sunt mai scunzi decât vor (mai ales,
bãieþii), fie mai graºi decât vor (mai ales, fetele). Creºterea disproporþionat de mare a
membrelor faþã de trunchi, apariþia caracterelor sexuale secundare (schimbarea vocii, apariþia
pilozitãþii faciale – la bãieþi, creºterea sânilor – la fete), modificarea aspectului tenului, toate
delimiteazã domeniul atractivitãþii fizice.
Domeniul academic (ºcolar) ar fi de dorit sã deþinã ponderea cea mai importantã pentru
aceastã vârstã, cãci este vârsta când elevii au capacitate mare de învãþare, de muncã
independentã, de achiziþii importante. Ei, de asemenea, îºi manifestã intens aptitudinile
intelectuale ºi tehnice. Sportul, fie cã este de echipã, fie cã este individual îi atrage pe
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Figura 3.3. Prezentarea rezultatelor ultimei alegeri a domeniilor de reuºitã
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Figura 3.4. Prezentarea rezultatelor primei alegeri a domeniilor de reuºitã fete
preadolescenþi. Modelarea corpului, diversificarea intereselor, dezvoltarea musculaturii,
obþinerea de rezultate cu care sã se poatã diferenþia de ceilalþi sunt doar câteva dintre
motivele pentru care domeniul sportiv este atractiv pentru vârsta 12 - 13 ani. Prietenii,
colegii de ºcoalã sunt foarte importanþi pentru preadolescent. Este pasionat de grup, se
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Figura 3.5. Prezentarea rezultatelor primei alegeri a domeniilor de reuºitã –
bãieþi
identificã cu grupul ºi este de cele mai multe ori sensibil, la pãrerile grupului. În grup nu-i este
indiferent dacã este sau nu, popular (domeniul popularitãþii). Odatã cu trecerea la pubertate,
copilul este mai puþin naiv, judecã raþional ºi este ferm. Se contureazã capacitatea de a
argumenta pro- ºi contra dar, se poate manifesta ºi plãcerea „de-a face altfel“ decât se cere,
de a se opune ºi de a-ºi testa abilitãþile de a-i controla pe ceilalþi, fie ei co-vârstnici sau adulþi
(profesori, pãrinþi). Astfel, un alt domeniu, domeniul conformismului se delimiteazã la aceastã
vârstã. A face sau, a nu face ceea ce cere autoritatea (adulþii), a te conforma sau a te opune
autoritãþii sunt situaþii des întâlnite la vârsta pubertãþii. Domeniul artistic: preadolescentul
percepe frumosul, este sensibil în faþa lui ºi cautã sã-l reproducã în þinuta ºi hainele sale
(accesorii, bijuterii, eºarfe, ºepci etc.), în spaþiul sãu (camera sa, dulapurile sale, biroul sãu,
banca sa) sau, în interesele sale. Aptitudinile speciale îi pot face sã fie preocupaþi de: picturã,
dans, fotografie, balet, muzicã instrumentalã sau vocalã.
Ipoteza de la care pleca cercetarea se confirmã, domeniile considerate de preadolescenþi
ca importante sunt urmãtoarele (în ordinea importanþei): domeniul: atractivitãþii fizice: 36
elevi – 28,6%; domeniul academic (ºcolar): 28 elevi - 22,2%; domeniul sportiv: 27 elevi –
21,4%; domeniul popularitãþii: 12 elevi – 9,5%.
În aceste condiþii, þinând cont de rezultatele cercetãrii, munca unui consilier ºcolar nu ar
trebui sã se desfãºoare ca o cursã solitarã a acestuia cu elevii ºi problemele acestora ci, ar
fi de dorit sã se constituie un liant, un catalizator care optimizeazã relaþiile dintre copil ºcoalã - familie ºi comunitate. Astfel, este o muncã de echipã, în ºi pentru beneficiul copilului.
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În aceastã muncã, pe lângã consilierul ºcolar se pot implica ºi cadrele didactice (educator,
învãþãtor, diriginte, profesori, manager ºcolar dacã este necesar), familia/aparþinãtorii copilului
ºi alte persoane.
Putem trasa urmãtoarele recomandãri pentru activitatea consilierilor ºcolari:
¾ Consilierea este o activitate de care orice copil poate avea nevoie, într-un anumit
moment al vieþii sale.
¾ Consilierea este o activitate care se centreazã pe procesul de încurajare permanentã
a copiilor.
¾ Consilierii ºi profesorii sunt parteneri în dezvoltarea programelor de consiliere.
¾ Dezvoltarea activitãþilor de consiliere este foarte importantã în managementul
curriculum-ului.
¾ Activitãþile de consiliere sunt strâns legate de acceptarea de sine, de înþelegerea de
sine a elevilor.
¾ Activitatea de consiliere se leagã de identificarea timpurie a nevoilor speciale ale
copiilor.
¾ Consilierilor nu poate sã le lipseascã fundamentarea oferitã de psihologia copilului ºi
a dezvoltãrii precum ºi de teoriile învãþãrii.
¾ Consilierii au nevoie de servicii de formare continuã pentru a putea rãspunde nevoilor
clienþilor.
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Abstract
The present paper analyzes the basic dynamics of emerging adulthood from a career development
perspective. Firstly, we outline the characteristics of emerging adulthood and examine its main
features, with some specifications for the Romanian space. Secondly, we look at social and
developmental processes involved in conceptualizing the meaning of a career, from the perspective
of normative and non-systematic influences. Through these lenses we then detail some relevant
dimensions in designing educational career interventions for emerging adults.
Key words: emerging adulthood, career development, educational interventions.
Rezumat
Acest articol analizeazã dinamica elementarã a tranziþiei la stadiul adult, din perspectiva dezvoltãrii
carierei. În primul rând am pus în evidenþã caracteristicile tranziþiei la stadiul adult ºi am examinat
principalele ei trãsãturi, cu referire la specificul spaþiului românesc. În al doilea rând am trecut în
revistã procesele sociale ºi cele de dezvoltare implicate în conceptualizarea înþelesului carierei,
din perspectiva influenþelor normative ºi non-sistematice. Prin prisma acestor perspective am
detaliat unele dimensiuni relevante pentru designul intervenþiilor educative relativ la carierã, în
cazul celor aflaþi în tranziþia spre stadiul adult.
Cuvinte cheie: la stadiul adult, dezvoltarea carierei, intervenþii educative.

Over a short period of time, from the 1960s to the present day, the lives of young people in
industrialized countries have changed so dramatically that a new developmental period has
emerged. Today, young people in Europe go from childhood to adolescence to what Jeffrey
Jensen Arnett (2000) has defined as “emerging adulthood”, before they enter young
adulthood.
Demographically, subjectively, and in terms of exploring identities, emerging adulthood is a
new developmental concept, spanning from the late teens through the twenties, with a
focus on ages 18-25. This distinct period of life has emerged due to: (a) the increase in the
period of time individuals assign to pursuing higher education; (b) the profound changes in
how young people view the meaning and value of becoming an adult and hence enter adult
roles of spouse and parent; (c) the changes in gender roles, which are linked to an increase
in the age of marriage and parenthood in the last half of the century (Arnett, 2004).
One of the most important features of emerging adulthood resides in its definition as the age
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of identity explorations, when young people explore possibilities for their lives in a variety of
areas, especially work and intimacy. This is the key time for preparing (through education
and/or workplace experiences) the foundation for the kind of work people will be doing
throughout their adult lives, but also, focusing on themselves, emerging adults develop
skills for daily living in the absence of social and institutional support (Côté, 2000). It is an
intense period of life but also an exceptionally unstable one.
Most of emerging adults (60% of American emerging adults aged 18-25, in Arnett’s 2004
study) feel they are between adolescence and adulthood, because even if they have become
more independent from their parents than they were as adolescents, they haven’t yet entered
the stable, enduring commitments typical of adult life (for example, a long-term job). In the
past decades, the transition to adulthood has been marked by some specific characteristics
such as: accepting responsibility for oneself, making independent decisions, becoming
financially independent, learning to stand alone as a self-sufficient person, avoiding behavior
that might harm the others. The “traditional” requirements of young adulthood, such as
finishing education, beginning full-time work, and marriage, are not relevant for many
individuals in this age-group (Arnett, 2003).
Emerging adulthood is the age of possibilities, when many futures still seem possible and
most emerging adults believe that life will turn out well for them (a well-paying satisfying job,
a loving life-long marriage). Emerging adults carry their family influences with them when
they leave home. Some young people who have grown up in troubled families (low socioeconomic status, dismembered families) have the chance to transform their lives in profound
ways. Reaching emerging adulthood allows them to leave the family circumstances and
explore new paths for self-development. Thus, the social context of emerging adulthood
offers especially rich possibilities for resilience.
The heterogeneity of emerging adulthood is clear with respect to school and work. Emerging
adults have diverse school and work patterns, encompassing different types of schools and
school-based experiences, and different work experiences (work type, work length). In addition
to diversity, instability is a second hallmark of emerging adults’ school and work patterns.
This is the time for numerous changes in educational and work areas. It is important to
make the distinction between emerging adults who move from one job to another and enjoy
these changes, and those who change jobs frequently because they are unable to keep a
job for long time. In the latter case, interventions should focus on more structured explorations
and assistance in understanding and planning a career path.
Emerging adulthood exists today mainly in the industrialized or post-industrial countries. It is
not a universal period of human development but a period that exists under certain conditions
in some cultures. Not all young people have the same period of time for exploring life
options. Some of them live in conditions of deprivation; others may not experience emerging
adulthood because of some life circumstances (a young woman with a child outside the
marriage, a distinct cultural split between urban and rural areas). Hence, emerging adulthood
is a characteristic of cultures rather than countries. Opportunities tend to be less widely
available in minority cultures than in the majority culture. Also, social class seems to be
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more important than ethnicity. Young people in the middle class or above have more
opportunities for exploration of emerging adulthood than young people who are of working
class or below. Yet, young people from poor families who do well in school and have high
educational expectations can do just as well in their educational or occupational attainment
through emerging adulthood as those who come from backgrounds with more advantages
and resources (Osgood, 2005, apud Arnett, 2005).
Though the nature of psychological development among Europeans during emerging
adulthood has been little explored so far, emerging adulthood is an international phenomenon
and all demographic changes described before (widening participation in higher education,
rising average age of marriage and parenthood) can also be identified in the Romanian
society.
Firstly, participation in higher education has greatly expanded in Romania. From 2000 to
2007, the number of Romanian young people enrolled in a higher education programs
increased from 13.7% to 27.95% for ages 18 to 24, went up four times for ages 25 to 29 and
three times for ages 30 to 34 (“Raport asupra stãrii sistemului naþional de învãþãmânt”, 2008
- Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului). This could be a sign of dispersion of emerging
adulthood, as the pursuit of higher education often includes identity explorations.
Secondly, the average age for the first marriage in Romania in 2005 was 25.2 years for
women and 28.5 years for men and is still rising. However, the marriage rate in Romania is
above the marriage rate in Europe. Even if in Romania the mother’s age on her first birth is
lower than in most other European countries, a tendency for postponing parenthood has
been noticed, from an average age of 24.2 at the first birth in 2003 to one of 24.9 in 2005
(EUROSTAT- Statistical Office of the European Commission).
To sum up, emerging adulthood describes a new stage of life, when young people are faced
with the challenge of becoming part of the adult world. For some, these new demands could
be overwhelming, while for others they can reflect a time for exploring opportunities, with
reduced commitment. Yet still, for others it is difficult to pursue their own goals despite
aspirations and high motivation, because they are under-prepared and under-resourced. In
light of social and cultural differences, emerging adulthood is likely to become more pervasive
worldwide in the decades to come, with the increasing globalization of the world economy.
A Brief Developmental Outlook on Career
Career and career development are social constructs, which were gradually defined and
refined in order to facilitate work socialization and provide continuous focus on work related
decision-making and skills individuals need for work integration. Nowadays, North American
and European social, occupational and educational policies use the term “career” when
referring to work-related developmental aspects.
The life-long element of career development represents an important component, in light of
rapid, unpredictable changes of work opportunities, due to unprecedented technological
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advancements. Therefore, a career is often seen as all the work experiences, paid and
unpaid, which an individual has during his entire life, with career development being
conceptualized as “the total constellation of psychological, sociological, educational, physical,
economic, and chance factors that combine to influence the nature and significance of work
in the total lifespan of any given individual” (Career Development: A National Career
Development Association policy Paper of Board of Directors, 1993, revised in 2003, p. 2).
Defining career exclusively through work experiences would imply that one’s career starts
only when such experiences exist. If we assume that adaptive career development involves
gradual internalization of work-relevant representations and building of sets of skills to be
used in such contexts, then we must accept that career development starts before one
actually experiences work. Here comes into play the much debated gap between the
education domain and the occupational domain, as two distinct areas of human functioning.
One’s perception of work, processing of work-related information and development of work
relevant skills preexist the “moment” of actually entering the work field. Emerging adulthood,
as a period of exploration beyond adolescence, encompasses both in-depth developments
of meaning of work and accordingly, contextual implementation and broadening of workrelevant skills (domain specific and transferrable).
At this point, we operate a necessary addition to the initial definition of a career. In order to
capitalize on the developmental dimension of a career, we view it as all educational and
work relevant experiences the individual has during his life-time; this definition relies on both
developmental and constructivist approaches on career (Chen, 2003; Savickas, 2005).
Therefore, we see education and work as segments of the same continuum of life-long self
construction (Markus & Nurius, 1986). Using Super’s (1990) terminology, the “life-space” of
an individual gradually grows with an increasing life experience, as the roles one has multiply
and responsibilities becoming more complex. In order to facilitate individual development
through emerging adulthood, we must take into account the three sources of influence that
Baltes (1987) delimited as influencing personal development and which, we believe, offer
valuable information on career construction in this period. We refer to normative, historical
and non-systematic influences which shape and are shaped by personal development.
Normative and Non-systematic Influences on the Career Development of the
Emerging Adult
For a long time, career-related development was focused on the achievement of career or
vocational maturity (Super, 1990; Savickas et al., 2002). This maturity was hypothesized to
result from the successful approach of age-graded developmental tasks. The career stages
envisioned by Donald Super (1990) regarded certain key developmental tasks which guided
each stage. For school aged individual, two stages usually applied: growth (up to 14-15
years) and exploration (from 14/15 to 21 years). Through the lenses of this normative
approach, career growth at school age is marked by specific requirements, especially reflecting
the child’s development in two contexts: family and school. Growth and exploration are
related to self-conceptualizations, construction of career-relevant personal characteristics
(interests, values, personal skills) and gradual elaboration of a world-of-work image. An
important issue arises here, in line with Gottfredson’s (2002) circumscription and compromise
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model. Children are gradually exposed to information about work and the meaning of work
from very early ages, through parental modeling, vicarious learning or role-playing in games
(Gainor, 2006). These influences are non-systematic; they depend on the family environment
and are mainly researched in order to detect the elaboration of gender work-role stereotypes
(Juntunen & Wettersten, 2005). Non-systematic influences become more complex as the
individual grows. In adolescence, for instance, the increasing importance of peer groups or
emulation of virtual and real role-models makes career maturity a very individualized process.
Mastery of certain developmental tasks is a self-paced process and a normative look on
maturity helps us identify possible categories of important tasks, which can be though more
or less important for different children. Therefore, we see career maturity as a very global
map, where social requirements frame individual growth and as such, we use it to set a
general structure of potential career development.
There is a permanent interplay between young adults’ career needs and the characteristics
of a particular educational system they function in. Educational systems facilitate or inhibit
the development of specific cognitive or behavioral tendencies in students, through curriculum
requirements, promoted teaching strategies and so on. As during emerging adulthood the
educational structures represent the dominant institutional system in which individual function,
their impact upon career development is decisive.
Educational systems offer, in terms of career growth opportunities, new types of challenges,
which focus on assimilation and integration of complex information, organized in the school
curricula. School-driven learning organizes the emerging adults’ lives and represents an
important milieu for introducing and systemizing information about occupations, work life
and work roles. From a life-span perspective, the long-term value of educational experiences
resides in the adequate development and upgrading of knowledge structures and life skills.
This is what remains after individuals leave educational systems: the contents and procedures
which aid them in approaching life demands. In young adulthood, most of these demands
are focused on work and work-life balance. Therefore, on the one hand, infusion of career
education and guidance topics into school subjects gradually prepares students for an adult
working world of rapid and unpredictable changes, with high demand for personal
responsibility, self-regulation and flexible adaptability to new challenges. On the other hand,
direct learning experiences, in terms of internships or practicum programs, which are school
coordinated, can facilitate the construction of accurate representations of a work-life and
gradual development of work-relevant skills.
In this complex map, individual characteristics of emerging adults are shaped according to
age-graded requirements, school-normed contents and teaching-learning strategies, work
experiences and personal life events. Typical developmental tasks for young adults, as
initially defined, are: choosing an occupation, selecting a partner, starting a family, having
children, finding a congenial social group (Havighurst, 1980; Nurmi, 1992). Arnett (2000)
considers that emerging adults have other specific normative criteria for their development,
as compared to the “classical” young adult and they refer to: accepting responsibility for
one’s self, making independent decisions and becoming financially independent. Roisman,
Masten, Coatworth, and Tellegen (2004) point out that emerging adults often approach ageRevista de Pedagogie nr. 1-3/2009
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graded tasks with a focus on experimenting which role is more appropriate for their interests
and capacities in certain contexts. Therefore, this type of peculiar approach reflects the
personal goal of “finding one’s place in life” and idiosyncratically specifies the value attached
to pursuits of developmental tasks. In light of these changes in developmental dynamics,
specific contexts determine specific developmental demands, whose normative influence
will be further refined by the individual in idiosyncratic personal goals (Negru, 2008).
Dimensions in Designing Career Interventions for Emerging Adults
Career self-efficacy includes students’ beliefs in their capacity to approach academic or
work-related tasks (Bandura, 1997; Betz & Hackett, 2006). Many studies have shown that
students who have faith in their potentials and trust their ability to control learning experiences
are more inclined to seek out and get involved in both school tasks and career related
activities (Betz, 2007). In order to facilitate the development of these types of beliefs, we
must take into account specific types of contexts and processes. As previously discussed,
emerging adults’ lives are organized around educational systems requirements and rules,
and a significant part of their self-identity reflects school-based performances and interactions.
Therefore, school related accomplishments in specific curricular areas and school-based
vicarious learning experiences must be coherently integrated with social persuasion
processes. Emerging adults’ abilities to systematically reflect upon and evaluate the outcomes
of their actions can be adequately developed with adult guidance (Fouad, 1997; Hughes &
Karp, 2004). In line with Bandura’s (1997) recommendations for increasing efficacy beliefs
in school-based settings three directions of intervention can be designed: (a) systematic
teacher assistance which focuses students on their unique potentials; (b) active, age-relevant
involvement of parents in the facilitation of their children’s career related experiences; (c)
systematization of peer-groups influences, and development of individual abilities to appraise
the value of information they convey. Systematic exposure to learning contexts outside the
educational milieu facilitates the construction of domain-specific self-efficacy beliefs, which
are backed up by accurate information and not by stereotypical representations of desired
occupations.
We see work-readiness skills as social skills that are relevant in a person’s developmental
preparation for a future work life. An individual’s work readiness skills gradually facilitate a
coherent representation of and integration in the occupational field. They instrument the
manner in which individuals approach career relevant situations and can be broadly
categorized in: employability (e.g. career planning, decision-making, entrepreneurship), social
competence (e.g. adequate initiation of a conversation, self-regulation of emotions) and
prosocial skills (e.g. empathy, acceptance of diversity in others) (Turner & Lapan, 2005). In
refining these skills for emerging adults, proactive development of personal responsibility
for life-choices is an important landmark in effective transitions to adult life (Deci & Ryan,
2000), and must be sustained by educational interventions. In Romanian mainstream
education teaching strategies and school-based activities tend to be focused on knowledge
acquisition, not on competency improvement (Miclea et al., 2007). In order to involve the
emerging adult as an active partner the development of relevant competencies, he must
first learn to assume responsibility for the choices he makes. Work-readiness skills are
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based on students’ capacity to actively choose paths for their growth, especially in emerging
adulthood. In order to raise awareness about the importance of gradually preparing for
entering a work life, emerging adults must understand their active role in this process. This
can be done through educational focus on increasing students’ responsibility beliefs regarding
their development in these areas.
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Rezumat
Din dorinþa de a oferi o imagine cât mai clarã asupra tendinþelor în ceea ce priveºte orientarea
ºcolarã, Centrul Judeþean de Asistenþã Psihopedagogicã Bistriþa-Nãsãud a realizat un studiu în
rândul elevilor din clasele a VIII-a, a X-a ºi a XI-a SAM din judeþ. Astfel a extras primele concluzii
asupra interesului acestora pentru diferite licee ºi grupuri ºcolare, precum ºi pentru viitoarele
profesii. Analiza are un caracter orientativ, încercând o conturare a opþiunilor elevilor din clasa a
VIII-a, privitoare la parcursul lor profesional. Rezultatele obþinute sugereazã interesele elevilor
pentru continuarea studiilor în special în învãþãmântul liceal. Se remarcã de asemenea o îndreptare
a elevilor spre acele meserii care sunt bine plãtite sau au o cerere mare pe piaþa muncii. Principalul
factor de influenþa în opþiunile elevilor este familia.
Cuvinte cheie: orientare ºcolarã, identitate profesionalã, profil ocupaþional, opþiune.
Abstract
Out of the desire to offer a clear image of the tendencies în school counselling, the County
Center for Psychopedagogical Assistence Bistriþa-Nãsãud has undetraken a study among pupils
enrolled in the 8th, 10th and 11th classes of VET schools in the county. We have been able to
extract the fist conslusions on the intrest for different highschools and VET schools, as well as for
future professions. The analysis has a guiding value, in its attempt to pinpoint the options of
eight-graders for their professional career. The results suggest that the intrests of pupils are
towards continuing the studies especially through highschools. We can also discerne a preference
for crafts that are well paid or highly sought on the market. The main influencing factor for the
pupils’ choice is the family.
Key words: school counselling, professional identity, ocupational profile, option.

Obiectivele studiului
1. Nivelul de cristalizare a opþiunilor ºcolare ale elevilor din clasa a VIII-a ºi concordanþa
cu profesia doritã.
2. Identificarea principalilor factori de influenþã în alegerea viitoarei profesii.
3. Realizarea unei ierarhii a celor mai atractive profesii pentru elevii din clasa a VIII-a,
respectiv clasele X-a , XI-a (an de completare).
4. Identificarea motivelor pentru care preferã un anumit obiect de învãþãmânt.
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Eºantionul cercetãrii
Studiul se bazeazã pe rezultatele centralizatoarelor primite de la ºcolile din judeþ. Astfel au
fost chestionaþi un numãr de 2977 de elevi, distribuiþi astfel:
- elevi clasa a VIII-a chestionaþi: 2247
- elevi SAM chestionaþi: 730 (clasa a X-a SAM: 381 elevi, clasa a XI-a an de completare:
329).
Nr. ºcoli - 64, 1260 elevi mediu urban (679 fete, 581 bãieþi),1717 elevi mediu rural (853
fete, 857 bãieþi)
Metoda de cercetare: ancheta pe bazã de chestionar aplicat elevilor din clasa a VIII-a ºi
SAM.
Instrumentul de cercetare
Chestionarul a cuprins 5 întrebãri, din care: 2 întrebãri deschise, 2 închise, 1 semideschisã
Chestionarul a fost aplicat în perioada 12 noiembrie - 10 decembrie 2008.
Raport de analizã
În ceea ce priveºte opþiunile elevilor, se remarcã faptul cã 82% dintre aceºtia intenþioneazã
sã-ºi continue studiile într-o formã de învãþãmânt liceal, fie în judeþ, fie într-o specializare
restrânsã din afara judeþului (liceele militare, teologice). Un procent de 18 % au ales ªcoala
de Arte si Meserii, cea mai mare parte fiind interesaþi de specializãri în domeniul mecanicii
auto, dar ºi în construcþii ºi îngrijire corporalã.
Fig. 1: Opþiunile ºcolare ale elevilor clasei a VIII-a
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Fig. 2: Distribuþia opþiunilor pe licee

(Figura 2 prezintã topul liceelor alese ca prima opþiune a elevilor pentru continuarea studiilor.)
Referitor la opþiunile privind liceele din judeþ, se poate observa o preferinþã, ca primã opþiune,
pentru liceele din Bistriþa (reºedinþa de judeþ), pe primele locuri aflându-se C.N. George
Coºbuc, C.N. Andrei Mureºanu, C.T. Infoel ºi C.N. Liviu Rebreanu.
Dar opþiunile sunt variate, un criteriu important în selectarea unui liceu fiind cel al proximitãþii.
Cele mai solicitate specializãri în învãþãmântul liceal sunt cele din domeniul filologiei,
informaticii ºi contabilitãþii. (Fig. 3)
Fig. 3: Cele mai solicitate specializãri în învãþãmântul liceal
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Fig. 4: Specializãrile cele mai solicitate la nivelul clasei X-a, învãþãmânt
profesional

Fig. 5: Pentru clasa a XI-a, an de completare, specializãrile sunt alese astfel:
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Fig. 6: Clasa a XII-a, ruta progresivã, are urmãtoarele opþiuni:

Fig. 7: Distribuþia profesiilor alese
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Locul fruntaº între profesiile preferate de elevii claselor a VIII-a îl ocupã meseria de mecanic
auto. O explicaþie pentru aceastã preferinþã poate fi gãsitã în nevoia de integrare rapidã în
câmpul muncii, nevoie explicatã la rândul ei de condiþiile socio-economice actuale. De
asemenea, fenomenul poate fi legat ºi de schimbarea sistemului de valori românesc,
absolvirea unei facultãþi nemaifiind corelatã direct cu deþinerea unui statut social apreciat.
Pe urmãtoarele locuri se situeazã acele profesii care necesitã continuarea studiilor la un
nivel universitar, dar se observã o orientare a elevilor spre acele meserii bine plãtite sau cu
o cerere mare pe piaþa muncii. Este vorba de meseria de economist, cadru didactic,
poliþist sau medic.
Categoria „alte meserii“ conþine profesii din domenii diferite, remarcându-se o serie de
meserii relativ noi. Cele mai multe sunt din domeniul îngrijirii corporale - maseuzã,
manichiuristã, stilist, dar ºi din domeniul afacerilor - manager, preºedinte etc.
Alegerile elevilor de SAM în ceea ce priveºte meseriile sunt substanþial diferite, deºi pe locul
întâi se aflã tot meseria de mecanic auto. Este vorba de profesii specifice profilelor ºcolii de
arte ºi meserii.
Fig. 8: Alegeri meserii SAM
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Fig. 9: Criterii in alegerea profesiei

În alegerea profesiei primeazã criteriul plãcerii ºi cel financiar, abia în al treilea rând se iau in
considerare eventualele aptitudini ºi înclinaþii ale subiectului cãtre meseria respectivã. Un
procent destul de însemnat dintre elevi nu pot motiva alegerea unei anumite meserii, în
mare parte datoritã cunoºtinþelor precare legate de aceasta sau a imitãrii unor comportamente.
Principalul factor de influenþã în alegerea profesiei este familia. Pe locul al doilea se afla
categoria alte situaþii. În aceasta categorie au fost incluse influenþele grupului de prieteni,
precum si propria persoana, unii dintre respondenþi afirmând faptul cã alegerea profesiei
þine numai de propria persoanã, neexistând niciun fel de influenþe din partea altora. Rolul
ºcolii în alegerea viitoarei profesiuni este recunoscut de un procent semnificativ-26%. Influenþe
scãzute au programele TV ºi lecturile (cel puþin la nivel conºtient). Se pot semnala aici atât
aspecte pozitive, cât ºi negative. Astfel, influenþa scãzuta a programelor TV este încurajatoare,
arãtând cã elevii îºi dezvoltã capacitatea de a gândi critic ºi independent. Pe de altã parte,
ponderea foarte scãzutã a lecturilor este un semnal de alarmã în ceea ce priveºte acurateþea
ºi volumul cunoºtinþelor legate de meseria aleasã. Se poate trage un semnal de alarmã
legat de comportamentul explorator al elevilor. Acest tip de comportament este necesar
pentru achiziþionarea de cunoºtinþe despre diverse meserii, necesare în deciziile de carierã.
Legat de activitatea ºcolarã, elevii selecteazã obiectul de învãþãmânt favorit pe criteriul
caracterului deosebit al acestuia, respectiv al capacitãþii profesorului de a explica ºi
clarifica noþiunile noi. Semnificativã este ºi relevanþa obiectului pentru parcursul
profesional ulterior al elevului (19% dintre respondenþi). Acest aspect confirmã ideea cã,
încã din clasa a VIII-a, elevii ºi-au stabilit un obiectiv profesional, iar alegerile lor din prezent
converg spre atingerea acestuia.
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Fig. 10: Factori care influenþeazã opþiunea elevilor

Fig. 11: Criterii de alegere a obiectului de învãþãmânt preferat
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Concluzii
În urma analizei datelor se poate afirma cã existã un grad ridicat de cristalizare a opþiunilor
elevilor, datorat ºi programelor de consiliere ºi orientare introduse în ºcoli. Aceste programe
vin in sprijinul elevilor prin activitãþi de autocunoaºtere, prezentare a ofertei pieþei muncii,
valorificare a aptitudinilor personale.
Recunoscând rolul acestor programe, se recomandã consilierilor ºcolari sã vinã în
întâmpinarea nevoilor de orientare profesionalã a elevilor, prin elaborarea unor programe
de consiliere coerente, vizând toate componentele ce formeazã identitatea vocaþionalã,
precum ºi perioadele specifice dezvoltãrii acesteia.
Realizarea de programe de orientare ºcolarã va determina creºterea rolului ºcolii în alegerile
viitoare, colaborarea dintre ºcoalã ºi familie, opþiunile fãcându-se astfel în cunoºtinþã de
cauzã, ºi nu ca urmare a unor impuneri din afarã – identitate forþatã.
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ANEXA CHESTIONAR I - ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI
PROFESIONALĂ
Nume si prenume:
Şcoala:
Clasa/profil:
INSTRUCÞIUNI:
În acest chestionar va trebui să răspundeţi la câteva întrebări referitoare la orientarea
voastră şcolara şi profesională. Dacă nu aţi înţeles bine o întrebare, cereţi explicaţii
suplimentare.
Deoarece nu există răspunsuri “bune” şi “rele”, vă rugăm să răspundeţi cu toată
sinceritatea.
1.Ce şcoală vrei să urmezi şi ce profil din cadrul acesteia? (specificaţi
denumirea şcolii, localitatea, judeţul)
Şcoala
Profilul
Localitatea
Judeţul

2.Ce profesiune doreşti sa urmezi?
............................................................................ ..............................................
3.Cine te-a influenţat in alegerea profesiunii? (bifaţi varianta care vi se
potriveşte):
a)şcoala; b)familia; c)lecturile; d)programele TV; e)alte situaţii
4.Ce te-a determinat sa alegi aceasta profesiune? (bifaţi varianta care vi se
potriveşte):
a) profesiunea este prestigioasa;
b) profesiunea este bine plătita;
c) avantajele obţinute la locul de munca;
d) îmi place aceasta meserie;
e) am inclinaţie către aceasta meserie;
f) nu ştiu

5.Selectaţi principalul motiv pentru care preferaţi o anumită materie
şcolară
a) Materia este uşoară;
b) Materia îmi ia puţin timp de pregătire;
c) Profesorul explica clar pe înţelesul tuturor;
d) Materia este deosebită, mă atrage;
e) Profesorul inspiră respect;
f) Obiectul corespunde capacitaţilor mele;
g) Profesorul îmi inspiră teamă;
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STUDIU PRIVIND OPÞIUNILE ªCOLARE ALE ELEVILOR DE
CLASA A VIII-A DIN JUDEÞUL VASLUI
Dr. Maria Amariei, coordonator
Octavia Nacu, profesor consilier
Iuliana Sãndulescu, profesor consilier
Centrul Judeþean de Asistenþã Psihopedagogicã Vaslui
Vaslui, România
cjapvs@yahoo.com
Rezumat
În cadrul programului de orientarea a carierei al C.J.A.P. Vaslui, investigarea caracteristicilor
personale relevante se îmbinã cu acþiuni de informare vizând traseul educaþional ºi profesional
al elevilor.Studiul vizând opþiunile elevilor de clasa a VIII-a oferã posibilitatea cunoaºterii reþelei
ºcolare ºi a profilelor de ºcolarizare din cadrul unitãþilor ºcolare postgimnaziale. În acelaºi timp,
prin exprimarea opþiunilor se oferã posibilitatea construirii unei imaginii de ansamblu asupra
concurenþei la nivelul unitãþilor de învâþãmânt liceal ºi SAM. Alte informaþii colectate se referã la
motivaþia opþiunii, factorii care au contribuit la luarea deciziei, tipurile de activitãþi menite sã asigure
consolidarea opþiunii ºi domeniile profesionale cãtre care doresc sã se orienteze elevii.
Cuvinte cheie: orientare ºcolarã, consilierea carierei, traseu educaþional, decizie, motivaþie
Abstract
As part of the programme of career guidance of the Vaslui County Center for Psychopedagogical
Assistence, the investigation of relevant personal traits is combined with the offering of information
regarding the educational and professional path of pupils. The study of the choices of eighth
grade pupils offers the possibility to know the school network and the educational paths offered
by upper secondary institutions. At the same time, by means of choice it is possible to construct
an image of the overall competition between highschools and VET schools. Other information
collected is related to motivation of choice, factors influencing decision, activities ment to assure
the consolidation of options and professional fields prefered by pupils.
Key words: school counselling, career counselling, educational path, decision, motivation.

Centrul Judeþean de Asistenþã Psihopedagogicã asigurã (conform OMEN nr. 5418/2005)
consilierea elevilor, pãrinþilor ºi profesorilor, dezvoltarea abilitãþilor unei persoane sau a unui
grup de persoane pentru luarea deciziilor privind cariera, elaborarea planului de carierã,
prevenirea anxietãþilor legate de carierã, pregãtirea psihologicã pentru examene, clarificarea
aspiraþiilor vocaþionale ºi centralizarea datelor pentru elaborarea materialelor informative pe
problematica orientãrii ºcolare ºi profesionale la nivel judeþean.
Orientarea în carierã nu se mai poare rezuma la asistarea unor momente în alegerea
traseului educaþional ºi profesional, ci a devenit o modalitate de dezvoltare a abilitãþilor
necesare pentru construirea propriei cariere. Asumarea unor roluri diferite pe parcursul vieþii
reclamã manifestarea unor abilitãþi de adaptare diferite. De aceea dezvolatrea abilitãþilor de
Revista de Pedagogie nr. 1-3/2009

117

management al carierei trebuie sã înceapã în perioada ºcolarã, sã continue de-a lungul
tranziþiei la viaþa adultã ºi sã poatã fi susþinutã pe parcursul vieþii profesionale rãspunzând
nevoilor specifice de vârstã.
Consilierea ºi orientarea carierei presupune confruntarea cu un proces sistematic de luarea
a deciziilor cu privire la activitãþi ºcolare destinate pregãtirii profesionale, pregãtirii pentru
viaþã.
Educaþia pentru carierã vizeazã dezvoltarea personalã ºi formarea de abilitãþi pentru
managementul propriului traseu educaþional ºi profesional. Cele mai importante competenþe
în acest sens privesc:
y autocunoaºterea ºi dezvoltarea personalã;
y comunicarea ºi relaþionarea personalã;
y managementul informaþiei ºi al învãþãrii;
y planificarea carierei;
y educaþia antreprenorialã;
y managementul stilului de viaþã.
Acþiunile de informare privind reþeaua ºcolarã ºi oferta liceelor pentru anul ºcolar urmãtor
sunt completate de studiul privind opþiunile elevilor de clasa a VIII-a.
Studiul pentru testarea opþiunilor elevilor de clasa a VIII-a realizat de Centrul Judeþean de
Asistenþã Psihopedagogicã Vaslui are drept scop informarea elevilor ºi pãrinþilor asupra
opþiunilor ºcolar/profersionale ºi constituie un sprijin în fundamentarea proiectului planului
de ºcolarizare pentru anul ºcolar urmãtor.
Din anul 1992 C.J.A.P. Vaslui a efectuat studiul privind opþiunile elevilor de clasa a VIII-a pe
un eºantion reprezentativ de ºcoli din învãþãmântul rural ºi urban, rezultatele fiind transmise
direct unitãþilor de învãþãmânt liceal din judeþul Vaslui. În anul 2000, la iniþiativa C.J.A.P. ºi cu
sprijinul Inspectoratului ªcolar, s-a organizat primul Târg Educaþional al ofertelor Liceelor ºi
ªcolilor de Arte ºi Meserii pentru elevii de gimnaziu.
Cu acest prilej au fost prezentate rezultatele studiului privind opþiunile elevilor de clasa a
VIII-a (care a cuprins întreaga populaþie ºcolarã din judeþ de la nivelul clasei a VIII-a) sub
forma unui Ghid al absolventului distribuit tuturor participanþilor la Târgul Educaþional.
Începând cu anul ºcolar 2001-2002, Inspectoratul ªcolar Vaslui a inclus în planul managerial
obiectivul cunoaºterii opþiunilor ºcolare ale elevilor care finalizeazã ciclul gimnazial pentru
fundamentarea propunerilor liceelor pentru clasele a IX-a.
Ca urmare C.J.A.P. a rãspuns acestei solicitãri prin efectuarea anualã a acestui studiu în
douã etape:
y prima etapã a urmãrit centralizarea opþiunilor pentru a veni în sprijinul elaborãrii
proiectului planului de ºcolarizare;
y a doua etapã a vizat sinteza opþiunilor în vederea realizãrii Ghidului absolventului
distribuit în fiecare an cu prilejul Târgului Educaþional în perioada martie-aprilie.
Rezultatele acestui studiu realizat în decembrie 2008 sunt, sperãm, un sprijin în analiza
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alternativelor de care elevul dispune în scopul continuãrii traseului sãu educaþional.
Chestionarul a fost realizat de cãtre echipa C.J.A.P. Vaslui, el fiind apoi distribuit anual
unitãþilor ºcolare din judeþ în cadrul cãrora este aplicat elevilor de cãtre diriginþii claselor a
VIII-a. Rezultatele sunt apoi centralizate, prelucrate ºi interpretate de cãtre consilierii ºcolari
din cadrul C.J.A.P. Vaslui.
În anul ºcolar 2008-2009, chestionarele de orientare ºcolarã, destinate claselor a VIII –a au
fost aplicate unui numãr de 4720 de elevi din judeþul Vaslui, (din 125 de ºcoli), 1984 elevi
fiind din mediul rural ºi 2736 din mediul rural. Având în vedere variabila gen, în studiu au fost
cuprinse 2386 fete ºi 2334 bãieþi. Dintre aceºtia un numãr de 4678, adicã 99,11% dintre
elevi doresc sã îºi continue studiile la unitãþile ºcolare din judeþul Vaslui în timp ce 42 de elevi
(0,88% ) doresc sã îºi continue studiile în alte judeþe. Centralizatorul datelor colectate ne
indicã faptul cã din total elevilor care au rãspuns doar 4631 (98,11%) ºi-au exprimat clar
opþiunea. Un procent de 1,89% (89) din totalul celor care au rãspuns la chestionare nu au
avut încã nicio opþiune (52) sau nu mai doresc sã îºi continue studiile (37).
Liceul oferã o pregãtire teoreticã solidã pentru elevii care doresc sã îºi continue studiile întro formã de învãþãmânt superior. Se pare cã elevii au înþeles acest lucru, dovadã fiind faptul
cã, la fel ca ºi anul trecut, la nivelul judeþului Vaslui cel mai solicitat traseu rãmâne cel liceal
(68,50%). Ca ºi în anii precedenþi, ponderea cea mai însemnatã în opþiunile elevilor o are
filiera teoreticã - 53,32% din totalul opþiunilor, urmatã de filiera tehnologicã - 28,61% ºi cea
vocaþionalã - 14,66% din totalul opþiunilor.
ªcoala de Arte ºi Meserii oferã elevilor posibilitatea unei inserþii mai rapide pe piaþa muncii,
Fig. nr. 1 - repartizarea graficã pe profile la nivel de liceu

14,66
Filiera teoreticã

Filiera tehnologicã
53,32
28,61
Filiera vocaþionalã
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fiind o alternativã pentru cei care doresc sã lucreze imediat dupã absolvirea cursurilor; prin
urmare spre aceasta se îndreaptã 22,34% din totalul opþiunilor clar exprimate.
Faptul cã filiera tehnologicã a liceelor capteazã atenþia elevilor în proporþie de 32,20%, iar
ªcolile de Arte ºi Meserii în proporþie de 22,34 % semnificã importanþa pe care o acordã
elevii obþinerii unei specializãri la sfârºitul anilor de studiu, care sã îi ajute sã facã faþã mai
uºor pe piaþa muncii.
Majoritatea celor care opteazã pentru filiera tehnologicã preferã profilul servicii, 41,79%
dintre aceºtia alegând acest profil, în detrimentul profilului tehnic (38,42%) ºi resurse naturale
ºi protecþia mediului (20,12%), în timp ce dintre specializãrile ªcolilor de Arte ºi Meserii
cele mai interesante par a fi cele din profilul mecanic cu 300 opþiuni ºi turism ºi alimentaþie
cu 159 opþiuni. Pe ultimele locuri se situeazã profilul estetica ºi igiena corpului omenesc cu
1 opþiune, electronica automatizãrii cu 2 opþiuni ºi agriculturã cu 10 opþiuni.
Pe cele cinci zone ale judeþului Vaslui opþiunile elevilor se prezintã astfel:
 Zona Vaslui:
- filiera teoreticã 804 opþiuni adicã 48,37 % din totalul opþiunilor pe zona Vaslui;
- filiera tehnologicã 378 opþiuni adicã 22,74 % din totalul opþiunilor pe zona Vaslui;
- filiera vocaþionalã 211 opþiuni adicã 12,70 % din totalul opþiunilor pe zona Vaslui;
- ºcoala de arte ºi meserii 269 opþiuni adicã 16,18% din totalul opþiunilor pe zona
Vaslui.
 Zona Bârlad:
- filiera teoreticã 653 opþiuni adicã 46,74 % din totalul opþiunilor pe zona Bârlad;
- filiera tehnologicã 336 opþiuni adicã 24,05 % din totalul opþiunilor pe zona Bârlad;
- filiera vocaþionalã 139 opþiuni adicã 9,95 % din totalul opþiunilor pe zona Bârlad;
- ºcoala de arte ºi meserii 269 opþiuni adicã 19,25% din totalul opþiunilor pe zona
Bârlad.
 Zona Huºi:
- filiera teoreticã 191 opþiuni adicã 30,27 % din totalul opþiunilor pe zona Huºi;
- filiera tehnologicã 221 opþiuni adicã 35,02 % din totalul opþiunilor pe zona Huºi;
- filiera vocaþionalã 20 opþiuni adicã 3,17 % din totalul opþiunilor pe zona Huºi;
- ºcoala de arte ºi meserii 199 opþiuni adicã 31,53 % din totalul opþiunilor pe zona Huºi.
 Zona Negreºti:
- filiera teoreticã 76 opþiuni adicã 49,67% din totalul opþiunilor pe zona Negreºti;
- filiera tehnologicã 46 opþiuni adicã 30,06 % din totalul opþiunilor pe zona Negreºti;
- filiera vocaþionalã 0 opþiuni;
- ºcoala de arte ºi meserii 31 opþiuni adicã 20,26 % din totalul opþiunilor pe zona Negreºti.
 Zona Murgeni :
- filiera teoreticã 0 opþiuni;
- filiera tehnologicã 60 opþiuni adicã 92,30 % din totalul opþiunilor pe zona Murgeni;
- filiera vocaþionalã 0 opþiuni;
- ºcoala de arte ºi meserii 5 opþiuni adicã 7,69 % din totalul opþiunilor pe zona Murgeni.
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Tabel 1. – repartiþia opþiunilor pe zone
ZONA

TEORETICĂ

Vasl ui

TEHNOLOGICĂ

48,37 %

VOCAŢ IONALĂ

SAM

22,74 %

12,70 % 16,18 %

Bârl ad

46,74 %

24,05 %

9,95 % 19,25 %

Huºi

30,27 %

35,02 %

3,17 % 31,53 %

Negreºt i

49,67 %

30,06 %

0 20,26 %

Murgeni

0

92,30 %

0

7,69 %

Fig. nr. 2 - repartizarea graficã a opþiunilor elevilor pe cele 5 zone
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Aºa cum am menþionat ºi anterior, cel mai solicitat traseu rãmâne cel liceal, predominând
opþiunile pentru filiera teoreticã; cele mai puþine opþiuni s-au înregistrat la nivel vocaþional, ºi,
comparativ cu anul trecut se observã o scãdere a opþiunilor pentru traseul SAM (de la
29,10% în 2007 la 22,34% în 2008).
În privinþa motivaþiei alegerii fãcute, anul acesta, ca ºi anul trecut, principalele motive care
stau la baza alegerii fãcute sunt dorinþa elevului (49,40%), precum ºi pregãtirea oferitã de
liceu în vederea continuãrii studiilor(20,84%). Pe locul trei s-a situat rãspunsul e o meserie
de viitor (7,92%), iar 126 (2,66%) de elevi nu motiveazã alegerile fãcute.
Tabel 2. – centralizarea motivaþiei opþiunilor
Nr.crt.

Motivaþia
opþiunilor

Nr. fete Nr. bãieþi

Total
rural

Nr. fete Nr. bãieþi

Total
urban

Nr. fete Nr. bãieþi

Total

%

1

Pregãtirea datã
de liceu pentru
facultate

291

194

485

304

195

499

595

389

984 20,84%

2

Aºa doresc
pãrinþii

12 5

133

258

54

57

111

179

190

369

3

Aºa doreºte
elevul

679

650

1329

515

488

10 0 3

1194

1138

7 , 8 1%

2332 49,40%
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Nr.crt.

Motivaþia
opþiunilor

Nr. fete Nr. bãieþi

Total
rural

Nr. fete Nr. bãieþi

Total
urban

Nr. fete Nr. bãieþi

Total

%

4

Dispune de
plasament bun

55

57

112

45

50

95

100

107

207

4,38%

5

Meseria e bine
plãtitã

58

101

15 9

65

80

14 5

123

181

304

6,44%

6

E o meserie de
viitor

10 2

127

229

68

77

145

170

204

374

7,92%

7

Alte motivaþii

1

3

4

0

0

0

1

3

4

0,08%

8

Nu ºtiu, nu
rãspund

42

37

79

29

18

47

71

55

12 6

2,66%

Fig. nr. 3 - graficul motivaþiei opþiunilor elevilor
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6,44

Aºa doreºte elevul

4,38

Dispune de plasament bun

7,81

Meseria e bine plãtitã
E o meserie de viitor
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49,9

Criteriul principal ce stã la baza deciziei de continuare a studiilor este cel al condiþiilor oferite
de ºcoalã (35,90%), al doilea loc ocupându-l distanþa ºcolii faþã de casã (20,70%). Un loc
important îl reprezintã ºi venitul pãrinþilor ºi prestigiul profesorilor, 15,00%, respectiv 14,97%
dintre elevii chestionaþi menþionând acest criteriu de alegere.
Tabel 3. – centralizarea criteriilor care au stat la baza deciziei continuãrii
studiilor

1

Distanþa ºcolii faþã de casã

350

378

728

115

13 3

248

465

511

976 20,70%

2

Venitul pãrinþilor

264

320

584

59

65

124

323

385

708 15,00%

3

Condiþiile oferite de ºcoalã

423

381

804

474

417

894

897

798

1695 35,90%

4

Prestigiul profesorilor

147

113

260

225

222

447

372

335

7 0 7 14 , 9 7 %
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Nr. fete Nr. bãieþi

Total
urban

Criterii de continuare a studiilor
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Nr. fete Nr. bãieþi

Total
rural

Nr.crt.

Nr. fete Nr. bãieþi

Total

%

Nr.crt.

Criterii de continuare a studiilor Nr. fete Nr. bãieþi

Total
rural

Nr. fete Nr. bãieþi

Total
urban

Nr. fete Nr. bãieþi Total

%

5

Satisfacerea dorinþei pãrinþilor

110

96

206

84

80

164

194

176

370

7,83%

6

Alte criterii

86

55

141

38

32

70

12 4

87

211

4,47%

Fig. nr. 4 - graficul motivaþiei opþiunilor elevilor

4,47
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15
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35,9

Orele de dirigenþie ºi cele de consiliere ºi orientare le oferã copiilor cele mai importante
informaþii în sprijinul clarificãrii ºi consolidãrii opþiunii (50,57%), pe locul doi situându-se
vizitele fãcute în unitãþile ºcolare (15,61%).
Tabel 4. – activitãþile ce stau la baza consolidãrii opþiunilor elevilor
N r.crt.

Motivaþia
opþiunilor

N r. fete N r. bãieþi

Total
rural

N r. fete N r. bãieþi

Total
urban

N r. fete N r. bãieþi

Total

%

1

O rã dirigenþieconsiliere

772

768

1540

444

403

847

1216

1171

2387 50,57%

2

Vizite în unitãþi
ºcolare

204

174

378

19 3

166

359

397

340

737 15,61%

3

Activitãþi cu
pãrinþii

242

233

475

116

100

216

358

333

691 14,64%

4

Examinare ºi
consiliere
psihologicã

12

20

32

12 7

80

207

139

100

239

5,06%

5

Întâlniri cu
specialiºtii

62

94

156

101

141

242

163

235

398

8,43%

6

Puncte de
informare

99

108

207

120

110

230

219

218

437

9,25%

7

Ghiduri ºi alte
materiale
informative

94

113

207

88

90

178

182

90

178

3,77%

8

Alte activ.

23

27

50

42

28

70

65

55
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Fig. nr. 5 - activitãþile care stau la baza consolidãrii opþiunilor elevilor
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15,61

Concurenþa la nivelul principalelor unitãþi ºcolare din judeþul Vaslui se prezintã astfel:
Zona Vaslui
y la profilul uman cea mai mare concurenþã se înregistreazã la Gr. ªc. Ind. „ªtefan
Procopiu“ Vaslui (3,92 elevi/loc), urmat de liceul „Emil Racoviþã“ (2,46 elevi/loc), în
timp ce la liceul „Mihail Kogãlniceanu“ concurenþa este de 1,52 elevi/loc, la egalitate
cu Gr. ªc. Ind „Ion Mincu“.
y la profilul real cea mai mare concurenþã se înregistreazã la Colegiul Economic „Anghel
Ruginã“ Vaslui (1,26 elevi/loc);pe locul al doilea în ceea ce priveºte concurenþa se
regãseºte liceul „Mihail Kogãlniceanu“ cu 1,02 elevi/loc, urmat de Gr. ªc. Ind. „ªtefan
Fig. nr. 6 - concurenþa la profilul uman

1,52

Gr. ªc. Ind. „ªtefan Procopiu“

3,92

Liceul „Emil Racoviþã“

1,52
Liceul „Mihail Kogãlniceanu“

Gr. ªc. Ind. „Ion MIncu“
2,46
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Procopiu“ cu 0,82 elevi/loc, în timp ce ultimele douã locuri sunt ocupate în ordine de
Gr. ªc. Ind. „Ion Mincu“ cu 0,68 elevi/loc ºi liceul „Emil Racoviþã“ cu 0,62 elevi/loc.
y la profilul tehnologic cea mai mare concurenþã (în funcþie de nr. de clase existent)
se înregistreazã la Colegiul Economic „Anghel Ruginã“ Vaslui cu 1,26 elevi/loc, urmat
de Gr. ªc. Ind. „ªtefan Procopiu“ Vaslui (1,05 elev/loc) ºi Gr. ªc. Ind. „Ion Mincu“ (0,49
elevi/loc).
Fig. nr. 7 - concurenþa la profilul real

0,62

Colegiul Economic „Anghel Ruginã“
1,26
Liceul „Mihail Kogãlniceanu“

0,68
Gr. ªc. Ind. „ªtefan Procopiu“
Gr. ªc. Ind. „Ion MIncu“
0,82

Liceul „Emil Racoviþã“

1,02

y pentru ºcoala de arte ºi meserii concurenþa este aproximativ aceeaºi la cele douã
grupuri ºcolare industriale Vaslui, respectiv 0,66 elevi/loc la Gr. ªc. Ind. „Ion Mincu“ ºi
0,63 elevi/loc la Gr. ªc. Ind. „ªtefan Procopiu“. La cele douã profile comune oferite la
ruta SAM de cele douã unitãþi ºcolare se înregistreazã urmãtoarea situaþie:
Fig. nr. 8 - concurenþa la profilul tehnologic

0,49
Colegiul Economic „Anghel Ruginã“

1,26
Gr. ªc. Ind. „ªtefan Procopiu“

1,05

Gr. ªc. Ind. „Ion MIncu“
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- profilul mecanic sunt 0,73 elevi/loc la Gr. ªc. Ind. „ªtefan Procopiu“ ºi 1,12 elevi/loc
la Gr. ªc. Ind. „Ion Mincu“;
- profilul textile – pielãrie sunt 0,4 elevi/loc la Gr. ªc. Ind. „ªtefan Procopiu“ ºi 0,28
elevi/loc la Gr. ªc. Ind. „Ion Mincu“.
Zona Bârlad
y la profilul uman cea mai mare concurenþã se înregistreazã la Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu“ Bârlad (3,64 elevi/loc), urmat de Colegiul Naþional „Gh. Roºca Codreanu“
cu 1,74 elevi/loc, ºi pe ultimul loc de Liceul Pedagogic „Al. Vlahuþã“ cu 1,20 elevi/loc.
y la profilul real avem concurenþã apropiatã între Colegiul Naþional „Gh. Roºca
Codreanu“ Bârlad cu 0,94 elevi/loc ºi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu“ Bârlad cu 0,83
elevi/loc;
y la profilul tehnologic cea mai mare concurenþã, la nivelul zonei Bârlad, se
Fig. nr. 9 - concurenþa la profilul uman

1,2

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu“

3,64

Colegiul Naþional „Gh. Roºca
Codreanu“

1,74
Liceul Pedagogic „Al. Vlahuþã“

Fig. nr. 10 - concurenþa la profilul real

Colegiul Naþional „Gh. Roºca
Codreanu“
0,83
0,94
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu“
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înregistreazã la Grupul ªcolar Agricol Puieºti cu 1,36 elevi/loc; la nivelul oraºului
Bârlad, situaþia se prezintã astfel: 1,14 elevi/loc la Gr. ªc. Ind. „Al. I. Cuza“ ºi 1,68
elevi/loc la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu“.
y pentru ºcoala de arte ºi meserii concurenþa cea mai mare se înregistreazã la ªcoala
de Arte ºi Meserii Bârlad cu 0,70 elevi/loc.
Zona Huºi
y pentru licee
Liceul „Cuza Vodã“ Huºi
La profilul uman concurenþa este de 1,21 elevi/loc, iar la profilul real concurenþa este
de doar 1 elev/loc.
Grupul ªcolar Agricol „Dimitrie Cantemir Huºi“
La profilul tehnic se înregistreazã o concurenþã de 1,92 elevi/loc, la profilul resurse
naturale ºi protectia mediului este o concurenþã de 0,64 elevi/loc, iar la profilul servicii,
concurenþa e de 3,08 elevi/loc.
y pentru ºcoala de arte ºi meserii
Concurenþa cea mai mare se înregistreazã la ªcoala de Arte ºi Meserii Huºi, cu 0,81
elevi/loc, urmatã de Gr. Sc. Agricol „Dimitrie Cantemir“ cu 0,72 elevi/loc ºi de ªcoala de
arte ºi meserii „Sf. Ecaterina“ Huºi cu 0,59 elevi/loc.
Pentru profilul vocaþional avem urmãtoarele rezultate: 2,81 elevi/loc la Liceul cu Program
Sportiv Vaslui ºi 1,17 elevi/loc pentru Liceul Pedagogic „Al. Vlahuþã“ Bârlad.
Deºi pânã la finele anului ºcolar o parte vor migra de la o specializare la alta, actualul tablou
al opþiunilor elevilor poate constitui o bazã în elaborarea proiectului planului de ºcolarizare
pentru anul ºcolar 2009-2010 realizat de conducerea unitãþilor ºcolare liceale ºi a ºcolilor de
arte ºi meserii.
Comparativ cu anul ºcolar 2007-2008, în acest an a crescut numãrul ºcolilor care au rãspuns
solicitãrii privind opþiunile ºcolare ale elevilor de clasa a VIII-a. Astfel dacã anul trecut studiul
a cuprins un numãr de 4216 de elevi, anul acesta numãrul de elevi chestionaþi a fost de
4720. Dintre aceºtia, 37 de elevi nu mai doresc sã îºi continue studiile, înregistrându-se
astfel un numãr mai mare faþã de anul trecut ºcolar, când doar 21 de elevi au optat pentru
întreruperea studiilor la sfârºitul clasei a VIII-a. La fel ca ºi anul trecut, cel mai solicitat traseu
rãmâne cel liceal în cadrul cãruia pe primul loc se aflã filiera teoreticã, pe locul al doilea, în
scãdere faþã de anul trecut, filiera tehnologicã, urmatã de cea vocaþionalã (înregistrând la
rândul ei o uºoarã scãdere). În ceea ce priveºte opþiunile pentru ªcolile de Arte ºi Meserii,
se observã o tendinþã de scãdere a acestora cu aproximativ 5%.
În ceea ce priveºte ponderea filierelor în opþiunile elevilor pe cele cinci zone ale judeþului
Vaslui, comparativ cu anul ºcolar precedent, se înregistreazã situaþia prezentatã în tabelul
de pe pagina urmãtoare.
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Tabel 5. - repartiþia opþiunilor elevilor pe zone (perioada 2007-2009)
ZONA

TEORETICĂ

TEHNOLOGICĂ

2007- 2008 2008- 2009

VOCAŢ IONALĂ

SAM

2007- 2008 2008- 2009 2007- 2008 2008- 2009 2007- 2008 2008- 2009

Vasl ui

40,47 %

48,37 %

28,88 %

22,74 %

14,01 %

12,70 %

16,63 %

16,18 %

Bârl ad

40,84 %

46,74 %

23,16 %

24,05 %

9,10 %

9,95 %

26,87 %

19,25 %

Huºi

37,11 %

30,27 %

27,30 %

35,02 %

3,22 %

3,17 %

32,36 %

31,53 %

Negreºt i

64,31 %

49,67 %

12,68 %

30,06 %

0

0

23,00 %

20,26 %

Murgeni

0

0

79,16 %

92,30 %

0

0

20,83 %

7,69 %

Referitor la criteriile ce stau la baza deciziei de continuare a studiilor, se observã în acest an
ºcolar cã a crescut importanþa criteriului „venitul pãrinþilor“, celelalte criterii înregistrând ponderi
asemãnãtoare.
Privind activitãþile ce stau la baza consolidãrii opþiunilor elevilor, s-a constatat cã ierarhia
este aceeaºi pentru cei doi ani ºcolari (pe primele locuri situându-se orele de dirigenþie,
consiliere ºi orientare desfãºurate în ºcoalã ºi vizitele fãcute în unitãþile ºcolare), existând o
creºtere de aproximativ 5% a ponderii acestora în totalul opþiunilor elevilor.
În urma diseminãrii rezultatelor cãtre Inspectoratul ªcolar Judeþean, dar în principal cãtre
liceele ºi ºcolile de arte ºi meserii din judeþul Vaslui, prin rapoarte ºi informare semestrialã
unitãþile ºcolare având astfel un prim criteriu de fundamentare a proiectului planului de
ºcolarizare. Un alt mijloc de a aduce la cunoºtinþa celor interesaþi de traseul educaþional al
elevilor este constituit de prezentarea rezultatelor prin presa ºi televiziunea localã.
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PROBLEMELE ADOLESCENÞILOR AI CÃROR PÃRINÞI SUNT
PLECAÞI ÎN STRÃINÃTATE
Ágota Bodor, profesor psiholog
Cristina Ambruº, profesor psiholog
Centrul Judeþean de Asistenþã Psihopedagogicã Maramureº
Baia-Mare, România
ago_sz@yahoo.com
Rezumat
Tema cercetãrii noastre sunt adolescenþii care frecventeazã ºcolile din România ºi a cãror pãrinþi
lucreazã de mai mulþi ani în strãinãtate. Folosind datele de la Inspectoratul ªcolar Judeþean
Maramureº (ISJ), am examinat douã grupe de cercetare: adolescenþii ai cãror pãrinþi sunt plecaþi
în strãinãtate sã munceascã (N= 42) ºi adolescenþii care trãiesc împreunã cu ambii pãrinþi (n=
42). S-a pus problema cã elevii din prima categorie menþionatã ar fi neglijaþi de cãtre pãrinþi. Am
construit ipoteza cã aceºti adolescenþi au o stimã de sine scãzutã ºi un nivel de anxietate mai
ridicat decât cei care trãiesc cu pãrinþii. De asemenea, motivaþia aºteptatã a acestor elevi faþã de
activitãþile ºcolare ar fi mai scãzutã. Nu am gãsit nici o diferenþã semnificativã între grupa de
cercetare (G1) ºi grupa de control (G2). Sunt discutate implicaþiile practice ale rezultatelor ºi noi
direcþii în cercetare.
Cuvinte cheie: pãrinþi, strãinãtate, adolescenþi, motivaþie ºcolarã, anxietate, stimã de sine.
Abstract
The focus of our study were adolescents enrolled in public schools in Romania, whose parents
have been working abroad for the past years. Using data provided by Maramureº County School
Inspectorate, we have examined two populations: adolescents whose parents are abroad to
work (N=42), and adolescents living with both parents (N=42). The problem raised is the potential
negligence on behalf of parents. Our hypotheses is that these adolescents have a lower selfesteem and higher anxiety level, than those living with their parents. Also, the expected motivation
for school activities of these children should be lower. There were no significant differences
between the experimental group (G1) and the control group (G2). Implications of the findings and
new directions of research are discussed.
Key words: parents, foreign country, adolescents, motivation for school activities, anxiety, selfesteem.

INTRODUCERE
ªcolile din judeþul Maramureº raporteazã un numãr mare de elevi aflaþi în situaþia de a fi
plasaþi la rude sau de a trãi singuri, pentru cã pãrinþii lor sunt în strãinãtate. CJAPP primeºte
solicitãri de asistenþã psihopedagogicã în mod frecvent pentru consiliere în modul de tratare
al acestor copii ºi pentru cã nu existã un material de specialitate elaborat, am considerat cã
o evaluare a situaþiei concrete este iminentã. Am ales o grupã de vârstã bine definitã pentru
a putea aprecia câteva aspecte ale caracteristicilor dezvoltãrii psihologice, vârsta adolescenþei
propriu-zise.
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În general, adolescenþa este perioada în care începe sã se contureze imaginea de sine a
unei persoane (Munteanu, 1998; Cole & Cole, 2003; Muntean, 2006). Acest lucru este însã
influenþat de relaþiile sale sociale, atât cu familia, în primul rând pãrinþii, cât ºi cu grupul de
vârstã sau alte persoane din mediul social (ex. profesorii) (Kulcsar, 1982; Coman, 2003).
Mai multe cercetãri indicã importanþa relaþiei pãrinþi ºi adolescenþi: suportul moral, încurajarea
ºi exprimarea afectivitãþii din partea acestora au un efect pozitiv asupra stimei de sine
(Wolchik, Tein, Sandler, Doyle, 2007; Malemberg & Trempala, 1997; Dunlop, Burns &
Bermingham, 2001; Carter & Wojtkiewicz, 2007). Ne-am gândit cã lipsa „ochiului ocrotitor“
al pãrinþilor va însemna o carenþã în aceastã privinþã. ªi din moment ce aceasta este strâns
legatã de provocarea anxietãþii ºi a motivaþiei individului, va conduce la anxietate ºi la motivaþie
ºcolarã scãzutã (Kõrössy, 1999; Wentzel, 1997; Patrick &Yoon 2001). Studiile anterioare
au constatat o legãturã semnificativã între nivelul de anxietate ºi nivelul de performanþã
(Kulcsar, 1982; Kõrössy, 1999; Vikár, 2007; Wentzel, 1997). Byrne (2000) considerã cã
majoritatea dovezilor indicã o corelaþie negativã între aceºti doi factori. Dupã o evidenþã
fermã a importanþei prezenþei pãrinþilor în viaþa, creºterea ºi educaþia unui copil, la toate
vârstele, presupunem, cã lipsa acestei prezenþe va cauza simptome care sunt specifice în
cadrul neglijenþei (Herman, 2003).
1. Obiectivele ºi metodologia cercetãrii cantitative
Folosind situaþia familialã ca predictor, am dorit sã urmãrim schimbãrile ivite de-a lungul a
trei dimensiuni psihologice (variabile dependente): imaginea de sine, motivaþia pentru
performanþã ºi anxietatea. Aceste dimensiuni ne apar a fi relevante din punct de vedere al
caracteristicilor psihologice a vârstei studiate.
1.1. Ipotezele cercetãrii
Pe baza modelului teoretic existent, am presupus cã:
1. imaginea de sine a adolescenþilor care trãiesc în familii întregite este mai bunã decât
al adolescenþilor ai cãror pãrinþi sunt plecaþi în strãinãtate.
2. nivelul de anxietate manifestã e mai mare în cazul adolescenþilor care au pãrinþii
plecaþi în strãinãtate decât în cazul celor ce trãiesc în familii întregite.
3. motivaþia pentru performanþa ºcolarã este mai ridicatã la adolescenþii ai cãror pãrinþi
sunt plecaþi în strãinãtate faþã de colegii lor care trãiesc în familii întregite.
1.2. Eºantion ºi procedeu de investigare
Eºantionul cuprinde 84 de elevi adolescenþi cu vârstã între 15-18 ani (clasa IX-XI) care
învaþã în liceele ºi grupurile ºcolare din judeþul Maramureº. În colaborare cu ISJ, Centrul
Judeþean de Asistenþã Psihopedagogicã a trimis o adresã cãtre liceele ºi grupurile ºcolare
din judeþ, în vederea realizãrii unei baze de date al elevilor ai cãror pãrinþi sunt plecaþi în
strãinãtate ºi problemele acestora. La solicitarea noastrã au rãspuns 65 ºcoli din judeþ. Pe
baza acestor rapoarte am alcãtuit grupa de cercetare (G1). Pentru a reduce cât mai mult
posibil efectul variabilelor necontrolate, am selectat o grupã de elevi ai cãror ambii pãrinþi
sunt plecaþi în strãinãtate cu scopul de a-ºi câºtiga existenþa. Aceºtia, fiind puþini la numãr
într-o ºcoalã, au fost adunaþi separat ºi testaþi în cabinetul de psihologie sau într-o salã d e
clasã.
Grupa de cercetare cuprinde 42 de adolescenþi, din care 15 bãieþi ºi 27 fete cu o vârstã
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medie de 16 ani. Toþi participanþii provin din mediul urban, având grijã sã includem ºi zonele
unde acest fenomen apare mai pronunþat (ex. Viºeu de Sus ºi Sighetu-Marmaþiei).
Grupa de control (G2) a fost selectatã din elevi care trãiesc în familii intacte. Am cerut
acordul dirigintelui ºi al elevilor sã intrãm la clase unde am administrat chestionarele, ulterior
selectând cele corespunzãtoare criteriului (sã provinã din familii intacte cu vârsta între 15 ºi
18 ani). Din protocoalele obþinute am exclus 8 bucãþi. Aceastã grupã are o vârstã medie de
16,5 ani iar împãrþirea pe sexe este proporþionalã cu cea din G1, respectiv 14 bãieþi ºi 28 de
fete, raportul fiind de 1 la 2 pentru fete, ca ºi în cazul G1. Elevii participanþi la interviu au fost
selectaþi din grupa de cercetare pe bazã de voluntariat. Dupã ce li s-au administrat
chestionarele, cei doritori sã rãspundã la întrebãri, au fost programaþi pentru interviu la
cabinetul psihologic din ºcoalã. Ele au fost înregistrate de aceeaºi persoanã pe bandã
magneticã, durata unui interviu fiind de aproximativ 20-30 minute.
1.3. Materiale
y Scala de evaluare a stimei de sine (Coopersmith în Patton & Noller, 1994). Scala are
58 de itemi referitori la imaginea de sine în relaþie cu persoane de aceeaºi vârstã, în
relaþie cu familia, în relaþie cu ºcoala ºi interese personale.
y Scala de evaluare a anxietãþii la copii (Castandea, McCandless, & Palermo, 1956 in
Reynolds & Richmond, 1997.) Conþine 53 de itemi la care participanþii trebuie sã
rãspundã prin da sau nu.
y Scala de evaluare a motivaþiei spre performanþã ºcolarã (Ehlers, 1984 in Liddle et al.,
2001). Scala conþine 41 de itemi dintre care în scorul final sunt selectaþi doar 32.
1.4.Rezultate obþinute în cercetarea cantitativã ºi interpretarea acestora
Pentru prelucrarea statisticã a datelor obþinute, am folosit testul t. Este corespondentul
testului Z , utilizabil în judecarea diferenþelor dintre douã valori medii sau proporþii, în cazul în
care numãrul indivizilor din eºantion este prea mic. (Gheorghiu, 2004). Am analizat diferenþa
dintre cele douã grupe de-a lungul variabilelor independente: pãrinþi plecaþi în strãinãtate,
gen ºi vârstã. De asemenea am verificat corelarea unor factor precum imaginea de sine ºi
anxietatea.
În urma analizei datelor în acest mod, nu am obþinut rezultate care sã indice cã ipotezele
propuse se infirmã (vezi Tabel 1.). Prin urmare, faptul cã pãrinþii unor adolescenþi pãrãsesc
Tabel 1. Rezultatele testului t în cazul variabilelor cercetate între grupurile G1 ºi G2
Eş antionul ce rce tării

N

De vianţa
s tandard

Nive l de
s e mnificaţie

13,62

3,12

,594 ns

M otivaţia s pre pe rformanţă

grupa de cercetare
grupa de control

42

15,07

3,65

CASTANEDA

grupa de cercetare

42

20,88

9,17

grupa de control

42

23,31

7,70

grupa de cercetare

42

3 0 , 10

7,33

grupa de control

42

28,38

6,94

INDEXUL STIM EI DE SINE

42

M e dia

,089 ns

,694 ns
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cãminul familial pentru un tip mai lung ca sã poatã asigura o viaþã mai bunã ºi posibilitãþi mai
bune în viitor pentru aceºtia nu înseamnã în mod necesar cã îi neglijeazã. Se pare cã,
datele noastre, confirmã presupunerea lui Kulcsar (1982): „dacã copilul a fost corect educat,
în jurul vârstei de 14 ani se formeazã preferinþa pentru un anumit domeniu de specialitate
sau o materie de studiu, dupã aceasta, pãrinþii nu sunt principalii factori determinanþi ai
motivaþiei pentru performanþã“.
În urma infirmãrii ipotezei: prezenþa pãrinþilor influenþeazã motivaþia pentru performanþã a
acestora ºi pe baza teoriei descrise mai sus (Kulcsar, 1982; Horowitz & Mosher, 1997;
Kõrössy, 1999), am presupus cã vom obþine o corelaþie pozitivã semnificativã între nivelul
imaginii de sine ºi motivaþia pentru performanþã. Acest lucru nu a fost susþinut însã de
analiza datelor din acest studiu (r = 0.157 ns).
Totuºi, faptul cã ipotezele noastre au fost infirmate, înseamnã cã nu am reuºit sã gãsim nici
o explicaþie problemelor semnalate de profesori în general, pe aceastã temã. Pe de altã
parte, nu înseamnã cã ele nu existã ci doar cã probabil trebuie abordate din altã perspectivã.
S-ar putea ca aceºti copii cu probleme sã provinã din familii cu probleme multiple (acumulate)
cum ar fi: conflicte între pãrinþi, divorþ, situaþie socio-economicã precarã a familiei, nivel de
educaþie sau grad de culturã (Dunlop, Burns, & Bermingham, 2001; Wolchik, Tein, Sandler
& Doyle, 2007; Vikar, 2007) etc. sau pur ºi simplu sã fie o încercare de dobândire a autonomiei
caracteristicã adolescenþei (Cole& Cole, 2003; Muntean, 2006)
Studiul de faþã poate fi considerat ca un punct de plecare pentru viitoare cercetãri ºi programe
de intervenþie. Datele obþinute nu sunt un argument în plus pentru teoriile existente ºi confirmã
rezultatele obþinute de studiile anterioare.
1.5.Rezultate obþinute în cercetarea calitativã ºi interpretarea acestora
Informaþiile obþinute de la elevi scot în evidenþã cele douã aspecte caracteristice perioadei
de adolescenþã: desprinderea de pãrinþi ºi cãutarea identitãþii personale.
Pe de o parte asistãm la o maturizare a personalitãþii ºi dobândirea independenþei ºi
autonomiei în planuri multiple iar pe de altã parte observãm o manifestare intensã a nevoii
de a se simþi securizaþi din punct de vedere afectiv prin apropiere de pãrinþi de familie ºi de
a comunica permanent cu ei. Elevii intervievaþi dau dovadã de multã înþelegere ºi acceptare
faþã de situaþia în care sunt, chiar dacã aceastã stare au dobândit-o în timp.
Aspectele remarcate în urma analizei interviurilor fac referire la:
a) nevoia de independenþã ºi maturizare – surprinsã pe de o parte în comportamente
care reflectã dobândirea autonomiei personale, cum ar fi rezolvarea unor probleme cotidiene
pe cont propriu ºi pe de altã parte în tendinþele copiilor intervievaþi de a supra-analiza situaþia
de viaþã în care sunt, cãutarea posibilitãþilor noi ºi exploatarea oportunitãþilor;
b) acomodarea la situaþie a tinerilor ai cãror pãrinþi se aflã la muncã în strãinãtate –
dedusã din comunicarea foarte bunã a copiilor cu persoanele aflate în imediata lor apropiere
(mediu ºcolar, rude, prieteni de familie) ºi din familiarizarea cu mediul ºcolar ºi cerinþele
ºcolii în general;
c) nevoia de integrare într-o familie, într-un cãmin familial - toþi adolescenþii intervievaþi
exprimã o anumitã ambivalenþã a trãirilor. Pe de o parte, ei declarã cã s-au acomodat relativ
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bine ºi uºor situaþiei, de a-ºi administra singuri viaþa iar pe de altã parte, afirmã explicit dorul
de pãrinþi, frustrarea cauzatã de lipsa momentelor petrecute alãturi de mama ºi de tata,
sentimentul „disoluþiei cãminului“;
d) modalitãþile de menþinere a relaþiilor între copii ºi pãrinþii plecaþi - tinerii considerã
cã nevoia lor de a pãstra un contact viu, chiar dacã mijlocit, cu pãrinþii, este satisfãcutã de
comunicarea prin telefon, internet, scrisori. Faptul cã principalele evenimente religioase ale
anului sunt sãrbãtorite împreunã, le oferã posibilitatea de a evalua ºi reconstrui permanent
relaþia cu pãrinþii.
2. Concluzii ºi implicaþii finale
Ca ºi concluzie, putem spune cã adolescenþii care, dintr-un motiv sau altul îºi continuã
studiile acasã, în þarã, în timp ce pãrinþii sunt plecaþi în strãinãtate sã câºtige existenþa
familiei, nu au probleme majore diferite faþã de adolescenþii care trãiesc în familii biparentale
(împreunã cu pãrinþii). Adicã, prezenþa fizicã a pãrinþilor, la aceastã vârstã nu mai este
absolut necesarã în echilibrul psihologic al adolescentului. Totuºi, din relatãrile lor, ne dãm
seama cã lipsa pãrinþilor de acasã, pe un timp îndelungat provoacã sentimentul de lipsã ºi
singurãtate. De ce depinde aceastã situaþie provocatã, cât de puternicã sau amplã este,
sau ce consecinþe poate avea asupra comportamentului individului, sunt întrebãri pentru o
cercetare viitoare.
Explicaþia cã adolescenþii nu au probleme majore s-ar putea datora ºi caracteristicii
segmentului de vârstã studiat: nevoia de detaºare de familie ºi afilierea la grupul de vârstã,
nevoia de dobândire a independenþei ºi a autonomiei personale.
Totuºi, problemele semnalate de profesori existã. Pentru studierea acestui fenomen, ar fi
indicat coborârea limitei de vârstã la un nivel unde legãtura emoþionalã dintre copil ºi pãrinþi
este una mai strânsã ºi, este posibil ca ºi efectele despãrþirii sã fie mai evidente.
La categoria de vârstã studiatã în aceastã cercetare, ar fi interesant de observat particularitãþile
relaþiei cu cei doi pãrinþi separat, mamã ºi tatã. Alte cercetãri ne aratã cã relaþia cu mama e
mai strânsã ºi din punct de vedere emoþional mai încãrcatã. Din aceastã perspectivã, ar fi
interesat de studiat cum se manifestã acest lucru la aceºti copii, atunci când nu-ºi vãd
mama luni întregi, ºi ce modificãri ale relaþiei se produc pe termen lung?
De asemenea, o altã direcþie de cercetare ar fi studierea mãsurii în care grupul de vârstã
influenþeazã individul adolescent sau domeniile de influenþa ale grupului de vârstã.
Rezultatele cercetãrii pot fi incluse în strategiile de consiliere a adolescenþilor, mai cu seamã
a celor care se confruntã cu sentimentul de singurãtate ºi instabilitate emoþionalã generate
de lipsa pãrinþilor.
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Rezumat
O serie de tulburãri de facturã psihologicã ºi/sau medicalã, reacþioneazã bine la abordarea prin
muzicã. Percuþia este o formã de intervenþie, documentatã ca având efecte pozitive evidenþiabile
- de la tratarea tulburãrilor de somn ºi a adicþiilor, pânã la crearea sentimentului de apartenenþã
la copiii cu deficienþe cognitive. Grupurile de percuþie au fost folosite în cele mai variate contexte
culturale, având de fiecare datã un impact pozitiv. Un studiu preliminar pe un numãr de 24 de
dependenþi de heroinã, aflaþi în tratament substitutiv cu suboxone sau metadonã la un Centru
de Asistenþã Integratã în Adicþii din Bucureºti, care au participat la un program de intervenþie
terapeuticã prin muzicã (percuþie) indicã efecte pozitive sub aspectul scãderii semnificative a
numãrului de teste pozitive la controalele regulate ºi a ratei de abandon a programului, comparativ
cu un grup de control. Programul ne apare ca eficient, dar este nevoie de studii centrate pe
factorii specifici care determinã succesul programului pentru a-l putea extinde ºi multiplica.
Cuvinte cheie: adicþie; percuþie; muzicã; metadonã; psihopedagogie socialã.
Abstract
A series of psychological and/or medical problems seem to react well to music. Percution is a
form of therapy which is documented as having positive effects in many areas, from the treatment
of sleeping disorders and addictions, to fostering the feeling of belonging with mentally impared
children. This preliminary study was focussed on 24 heroin addicted persons, which were in a
treatment programme with suboxone or methadone in a Center for Integratted Assistence in
Addictions in Bucharest, and were part of a music therapy programme. Positive effects have
been identified, with a significant drop in positive tests to heroin consumption and the rate of
abandoning the treatment, compared to a control group. The percution therapy programme
seems to be efficient, but further studies are needed to asses the specific factors determining the
success, in order to be able to extend and multiply the experience.
Key words: addiction; percution; music; methadone; social psychopedagogy.

Introducere
Studiul de faþã exploreazã beneficiile obþinute prin folosirea instrumentelor de percuþie în
susþinerea persoanelor dependente de heroinã, aflate în tratament substitutiv cu suboxone
sau metadonã.
Existã o serie probleme de naturã psiho-socialã foarte rezistente, care se preteazã la o
abordare alternativã, prin comparaþie cu metodele propuse de ºcolile psihologice ºi
pedagogice care dominã spectrul intervenþiilor curative. Unele dintre ele par a fi deschise
spre abordãri venite dinspre latura artisticã (Alschuler, 2000; Gussak, 2007; Hannemann,
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2006; Rao, 2009) a naturii umane. Muzica (Crawford & Talwar, 2006; Chhina, 2004; Hanser
& Thompson, 1994; Lindenfelser et al., 2008; Magill et al., 2008; Scurfield et al., 1984) este
o astfel de modalitate folositã cu succes în susþinerea persoanelor aflate în dificultate. Arta
are avantajul de a se adresa ºi beneficiarilor care deþin abilitãþi de exprimare verbal la un
nivel scãzut (Gussak, 2007).
Ca mijloc de intervenþie, muzica a fost folositã de acum câteva milenii, iar ca metodã asociatã
psihologiei ºi psihopedagogiei de la mijlocul secolului XX. Beneficiile vizate þin de laturi
foarte diverse ale psihicului ºi de tulburãri dintre cele mai rezistente la abordãri bazate pe
modelul medical sau cel al terapiilor clasice.
În cazul intervenþiei prin muzicã, partea terapeuticã este însoþitã ºi susþinutã invariabil de o
componentã de psihopedagogie socialã (Chhina, 2004), într-o formã mai mult sau mai
puþin de anvergurã. Fie ca este reprezentatã de o formã de consiliere ce se desfãºoarã în
paralel cu terapia sau doar de transmiterea de modele de comportament validate ºi valorizate
social prin simpla participare la activitãþi.
Formele pe care le îmbracã aceastã metodã sunt foarte diverse, de la simpla ascultare a
unui anumit tip de muzicã, la folosirea de instrumente pentru a produce sunete, pânã la
scrierea de versuri si interpretarea lor.
Tinerii dependenþi de droguri pun în evidenþã o corelaþie semnificativã între diagnosticul
psihiatric ºi preferinþele lor muzicale, precum ºi între diagnostic ºi drogurile utilizate (Doak,
2003). Aceastã descoperire pare a indica o utilizare la adolescenþi a drogurilor ºi a muzicii în
scopuri similare. Ideea este consistentã cu datele antropologice ºi culturale de la nivelul
întregului glob, care ne prezintã diferite comunitãþi bazate pe ºamanism (Winkelman, 2003)
ca folosindu-le în scopuri apropiate, diferenþiate de practica socio-culturalã specificã.
Interesul nostru este legat în special de rezultatele obþinute prin utilizarea instrumentelor de
percuþie. Deºi nu existã date sistematice privind eficienþa terapiei prin percuþie, o serie de
studii ºi programe pun în evidenþã efectele ei pozitive (Faulkner, 2008; Winkelman, 2003).
Este important de menþionat valoarea transculturalã pe care o are percuþia, ea fiind folositã
pe toate continentele ºi în cele mai diverse, fiind un mijloc de comunicare excepþional, ce îl
transpune pe beneficiar dincolo de constrângerile superficiale exercitate de contextul sociocultural. În diverse þãri africane (Stambach, 2006), SUA ( sub forme împrumutate, cum ar fi
taiko – Wong, 2004, p. 195-233), America Centralã (Vélez, 2000), în Coreea de Sud
(p’ungmul) (Childs-Heldon, 2007) percuþia îmbracã forme tradiþionale ce sunt integrate în
manifestãri sociale, grupuri de amatori ºi chiar în procesul pedagogic ºcolar. În Australia ea
este folositã pentru a forma abilitãþi de comunicare ºi a crea sentimentul de apartenenþã în
cazul tinerilor aborigeni cu limitãri cognitive (Faulkner, 2008).
Corporaþiile multinaþionale (e.g. http://www.corporatedrumming.co.uk) propun angajaþilor
lor traininguri în care aceºtia sunt invitaþi sã cânte împreunã la tobe, bongosuri, maracas
sau clave, scopul urmãrit fiind acela de a induce o stare de activare a întregului organism
pentru ca apoi sã se instaleze o stare de relaxare. Adaptarea la specificul cultural al populaþiei
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þintã pare a fi cheia succesului, fapt indicat de unele studii care exploreazã folosirea muzicii
rap ºi hip-hop în comunitãþile afroamericane (Elligan, 2000).
De asemenea trebuie subliniatã latura practicã, de abilitare, pe care o presupune percuþia,
precum ºi beneficiile pe care le presupune indirecte legate de favorizarea formãrii unor
deprinderi de viaþã (life skills) extrem de utile (Botvin & Griffin, 2004; Helfrich & Fogg, 2007).
Ideea subiacentã este cã oameni cu abilitãþi practice ºi sociale reduse vor fi ajutaþi de astfel
de programe ce acþioneazã în sprijinul îmbunãtãþirii imaginii de sine, formãrii unor deprinderi
concrete ºi cultivarea relaþiilor de grup.
Întorcându-ne la problematica adicþiilor, atunci când ne referim la asistenþa acordatã
persoanelor dependente de droguri trebuie sã avem în vedere pe de o parte urgenþa pe
care o constituie acordarea unui ajutor profesional de calitate, iar pe de alta constrângerile
de naturã eticã (Bourgois, 2000) pe care le ridicã substituþia heroinei cu droguri de sintezã.
Pe lângã avantajele pe care aceste substanþe le oferã, ele produc o categorie de cetãþeni
dependenþi de sistemul medical ºi extrem de vulnerabili la orice schimbãri ce þin de politica
socio-medicalã – aºa cum au descoperit ºi subiecþii acestui studiu în momentul suspendãrii
fondurilor pentru programul de muzicã.
Contextul studiului
Acesta a fost realizat în cadrul Centrului de zi „Pericle“, administrat de Agenþia Naþionalã
Antidrog (ANA) ºi Fundaþia „Familia ºi Ocrotirea Copilului“, din sectorul 5 din Bucureºti. Un
numãr de aproximativ 80 de persoane se aflã în tratament în orice moment, el variind în
funcþie de intrãrile ºi abandonurile înregistrate. Pe lângã tratamentul substitutiv toþi participanþii
la program beneficiau de consilierea unei echipe de psihologi ºi de suportul a doi asistenþi
sociali.
În funcþie de timp, preferinþe ºi disponibilitate ei puteau participa la activitãþile oferite de
Fundaþie precum: video-club, grupuri de prevenirea recãderilor, alfabetizare, iniþiere pe
calculator. Grupul de terapie prin muzicã a fost o astfel de activitate iniþiatã la sfârºitul lunii
ianuarie 2008. El a funcþionat pânã la sfârºitul lunii iulie, fiind urmat de o pauzã de o lunã ºi
jumãtate pe perioada verii, care a fost prelungitã pânã în luna octombrie 2008 datoritã
retragerii sprijinului financiar din partea ANA. Din acel moment grupul ºi-a reluat activitãþile
regulate ca urmare a reluãrii programului.
Populaþia
Un numãr de 74 de beneficiari ai Centrului Pericle au fost urmãriþi în perioada februarie
2008 – octombrie 2008. Distribuþia pe sexe a fost de 8 subiecþi de sex feminin ºi 66 de sex
masculin. Toþi participanþii provin din mediul urban.
Vârsta medie a fost 25,88 cu o abatere standard de 3,9 ºi variind între 19 ºi 41 de ani.
Nivelul de ºcolarizare mediu al beneficiarilor era de 9,26 clase cu o abatere standard de 3,2,
extremele fiind 2 cazuri de analfabetism ºi 2 unde s-a parcurs primul an de facultate. În
cadrul acestui studiu nu s-au urmãrit alte variabile aleatoare.
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Metoda
Populaþia a fost împãrþitã în doua grupuri, cei care participau ºi cei care nu participau la
programul de muzicã. Consumul de opiacee în timpul tratamentului cu medicaþie de substituþie
poate avea efecte nocive considerabile, de aceea el este interzis. Pacienþii sunt testaþi în
mod regulat pentru a depista eventualul consum. Datele utilizate au fost cele înregistrate de
cabinetul medical al Centrului Pericle privind testele pozitive în perioada februarie-iulie pentru
prima etapã, cea de intervenþie, ºi august-octombrie pentru a doua etapã, cea de întrerupere.
Primul grup, cel care a participat la grupul de percuþie, a fost alcãtuit din 24 de subiecþi, iar al
doilea, cel de control, din 50 de persoane. Ca urmare a abandonurilor înregistrate pentru a
doua perioadã grupurile au fost de 22 pentru muzicã ºi de 28 în cazul grupului de control.
Regula privind excluderea unui beneficiar din program era de 3 teste pozitive consecutive la
opiacee, sau 4 neconsecutive (douã cazuri au ajuns la 5 teste pozitive, din cauza duratei de
procesare a probelor). Nu existã diferenþe statistice semnificative privind sexul, vârsta ºi
nivelul de studii al subiecþilor între cele douã grupuri, pe cele douã perioade. Prelucrarea
datelor statistice a fost însoþitã de un focus-grup desfãºurat în luna ianuarie 2009 cu un
numãr de 12 participanþi din cadrul grupului de intervenþie prin muzicã. Acesta s-a concentrat
asupra schimbãrilor percepute de beneficiari ca urmare a activitãþilor în care au fost implicaþi.
Rezultate
Comparaþia între rezultatele la testele periodice de consum al opiaceelor între cele douã
grupuri indicã o diferenþã evidenþiabilã ºi statistic semnificativã pentru perioada februarie –
iulie. Folosind testul t pentru eºantioane independente, unde grupul experimental are o
m=1.00 teste pozitive cu o σ=1.31, iar cel de control o m=1.98 teste pozitive cu o σ=1.36,
rezultatul t(72)= 2.925 este semnificativ din punct de vedere statistic pentru p=0.005, indicând
un efect pozitiv al participãrii la atelier asupra abstinenþei. Aplicând testul t pentru eºantioane
independente asupra rezultatelor la controalele din perioada august – octombrie, unde
grupul experimental are o m=1.55 teste pozitive cu o σ=1.29, iar cel de control o m=1.50
teste pozitive cu o σ=1.47, rezultatul t(48)= - 0.115 nu este semnificativ din punct de vedere
statistic, indicând o cãdere puternicã a celor de la grupul de muzicã pe fondul suspendãrii
acestuia. Motivele pentru care credem cã s-a întâmplat acest fenomen vor fi discutate mai
jos.
În Tabelul 1 putem observa cã procentul celor care participau la muzica ºi nu aveau nici un
test pozitiv la heroinã a fost de 50% din membrii grupului, în timp ce doar 18% dintre cei care
nu participau au reuºit sã menþinã comportamentul abstinent. 75% din membrii grupului de
muzicã au cel mult un test pozitiv, în timp ce grupul de control are la acelaºi indicator un total
de 40% din cazuri. Aceste cifre sugereazã faptul cã primul test pozitiv la opiacee este
momentul critic pentru participanþii la grupul de muzicã.
Rata abandonului în perioada februarie – iulie pentru grupul de control a fost de 50%, iar
pentru cel de muzicã a fost de 8,3%. În intervalul august – octombrie rata de abandon a
grupului de control a fost de 35,7%, iar pentru atelierul de muzicã a fost de 22,7%. Testul
Kruskal-Walis pentru variabile non-parametrice independente indicã o ratã a abandonului
în perioada februarie – iulie semnificativ mai micã pentru grupul experimental, df=1, χ2=11.984
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33.3% 100.0%

3

36.4% 30.0%

53.3% 100.0%

8

22.7% 28.0%

35.7% 100.0%

Participanþi
muzicã

Muzicã

pentru un prag de încredere p=0.001. Pentru a doua perioadã, folosind acelaºi test, nu a
putut fi evidenþiatã o diferenþã semnificativã.
Sesiunea de focus grup a durat o orã ºi 30 minute ºi a antrenat un numãr de 12 persoane
care fuseserã implicate în activitãþile grupului de muzicã. Ea a vizat un set de 8 întrebãri
concentrate asupra importanþei pe care ei o acordã atelierului, motivaþia lor pentru a participa,
abilitãþile dobândite ºi schimbãrile care s-au produs în viaþa lor ca urmare a implicãrii lor în
acest demers terapeutic.
Muzica este vãzutã de beneficiari ca un mecanism de autoreglare a stãrilor fizice ºi emoþionale,
fiind consideratã ca eficientã inclusiv în ameliorarea simptomelor din stãrile de abstinenþã.
Importanþa acordatã atelierului variazã în funcþie de perioada de referinþã, respectiv înainte
ºi dupã întrerupere. Pentru prima perioadã nota acordatã pe o scalã de la 1 la 10 este în
cazul tuturor participanþilor de 10, în timp ce pentru perioada de dupã întrerupere nota
variazã între 2 ºi 9, explicaþia fiind legatã de schimbãrile produse în dinamica grupului
(abandonarea programului de cãtre unii membrii, apariþia unor conflicte) ºi atitudinea
membrilor faþã de activitãþi (absentarea de la întâlniri a devenit frecventã la unii membrii).
Motivaþia de a participa este legatã de relaþiile sociale stabilite ºi de efectele pozitive percepute
ca rezultat al implicãrii (e.g. perioadelor de abstinenþã). Schimbãrile observate se împart ºi
ele între cele douã perioade (februarie – iulie/august - octombrie) prima fiind marcatã de
abstinenþã ºi îmbunãtãþirea vieþii sociale (e.g. obþinerea unui serviciu), iar a doua printr-un
declin în aceste registre. Beneficiarii considerã cã oamenii în situaþia lor pot fi ajutaþi de un
astfel de program, dar cã alegerea de a participa este una individualã.
Discuþii ºi concluzii
Programul de intervenþie prin muzicã ne apare ca fiind eficient în ceea ce ºi-a propus,
anume în a-i susþine pe beneficiari în procesul lor curativ. Dacã acest fapt este evident atât
din rezultatele la controalele regulate cât ºi din cele susþinute de participanþii la focus-grup,
rãmâne sã explicãm recãderea abruptã care a avut loc dupã încetarea grupului. Cel mai
probabil ea se datoreazã unei combinaþii de factori, cum ar fi: procesul terapeutic nu se
încheiase în momentul când a fost întrerupt; pentru unii perioada de activitate în cadrul
grupului a fost prima de abstinenþã de mai multe luni dupã câþiva ani de consum, recãderea
fiind extrem de probabilã; amânare primului concert care ar fi trebuit sã aibã loc în luna
august 2008; recãderea unora a avut un efect de domino pentru membrii grupului. Acest
eveniment ridicã problema duratei pe care trebuie sã o aibã programul pentru ca rezultatele
lui sã fie sustenabile. Ideal ar fi ca beneficiarii sã poatã opta pentru un astfel de grup pe toatã
perioada tratamentului, eventual ºi dupã terminarea lui pentru a preveni recãderea. În condiþii
de timp limitat, intervenþia ar trebui sã dureze cel puþin un an, dar probabil eficienþa ar creºte
odatã cu durata sa, pânã la un nivel la care beneficiarii sã dobândeascã autonomie în
activitãþile în care se angajeazã.
Deºi focus-grupul a sondat îmbunãtãþirile înregistrate la nivel psihosocial, este nevoie de o
investigare mai amãnunþitã a afectelor în acest plan ale unui atelier de percuþie, existând
probe care ne fac sã credem cã ele sunt semnificative. Totuºi ele ar putea varia în funcþie de
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caracteristicile individuale într-un mod care sã limiteze eficienþa intervenþiei prin muzicã.
Proporþia în care beneficiarii de Asistenþã Integratã în Adicþii sector 5 au ales sã se implice în
atelierul de muzicã – aproximativ o treime – este probabil un indicator bun pentru atractivitatea
lui pentru persoanele provenite din medii cu venituri foarte scãzute ºi o deschidere culturalã
redusã, dar el ar putea sã varieze în alte contexte sociale.
Un factor extrem de important în asigurarea succesului este adecvarea la specificul cultural
al populaþiei þintã, ritmurile folosite în cadrul programului analizat rezonând cu deschiderea
culturalã a beneficiarilor.
În concluzie, atelierul de percuþie pare un instrument eficient, cel puþin pentru o parte din
populaþia dependenþilor de heroinã, iar extinderea ar avea efecte benefice. Este nevoie de
mai multe investigaþii care sã stabileascã factorii specifici care influenþeazã succesul lui, în
lipsa lor, transferul de experienþã fiind limitat de posibili factori perturbatori.
Mulþumiri
Dorim sa aducem mulþumiri personalului Centrului de Asistenþã Integratã în Adicþii sector 5
ºi celui al Fundaþiei Familia ºi Ocrotirea Copilului pentru sprijinul acordat în realizarea acestui
studiu.
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TEHNICI COGNITIV-COMPORTAMENTALE ÎN CONSILIEREA
COPIILOR CU ADHD
- STUDIU DE CAZ Ani Rãducu, profesor consilier
Centrul Municipiului Bucureºti de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã
Bucureºti, România
aniraducu23@yahoo.com
Rezumat
Tema centralã a lucrãrii: Integrarea copiilor cu ADHD în ºcolile publice.
Scopul: Conceperea unui Program de intervenþie personalizat în vederea integrãrii unui copil cu
ADHD în colectivul clasei.
Obiectivele studiului de caz: 1. Folosirea tehnicilor comportamentale: întãririle pozitive/negative
ºi „economia de jetoane“ (token economy) pentru diminuarea sau înlãturarea comportamentelor
hiperkinetice ale copilului. 2. Realizarea unui Program de intervenþie personalizat coerent, de
cãtre urmãtorii participanþi: consilierul psihopedagog, psiholog, psihiatru, reprezentanþii DPC,
învãþãtoare, pãrinþi. 3. Conceperea unui contract scris comportamental prin negociere între pãrþi
ºi a unui tabel cu soluþii, de cãtre membrii mai sus precizaþi.
Cuvinte cheie: hiperkinezie, hiperactivitate, integrare, monitonizare.
Abstract
Theme: the integration of children suffering from ADHD into public schools.
Purpose: developing an intervention programme for integrating a child suffering from ADHD in a
regular class.
Objectives: 1) Using behavioural technics: positive/negative reinforcements and token economy
to deminish or extinguish the child’s hiperkinetic behaviour; 2) developing a coherent and
personalized intervention programme, with the support of the following: school counselor,
psycologist, psychiatrist, local social services, teacher, parents. 3) developing a written behavioural
contract through negotiations between parties and creating a table with solutions by the afore
mentioned members.
Key words: hiperkinesis, hiperactivity, integration, monitoring.

Ce este ADHD?
ADHD sau deficitul de atenþie reprezintã un „defect“ neurologic, datorat structurii particulare
ºi chimiei creierului si se manifestã prin incapacitatea copilului de a se concentra pe o
sarcinã sau activitate, hiperactivitate – este foarte dinamic ºi deseori acþioneazã fãrã sã
gândeascã, temperament dificil sau abilitãti sociale scãzute.
Tipuri de ADHD:
A. Tipul predominant de neatenþie (ADHD):
1)Incapabil adesea de a acorda atenþia cuvenitã detaliilor sau face erori prin neglijenþã
în efectuarea temelor ºcolare sau în alte activitãþi.
2)Adesea are dificultãþi în susþinerea atenþiei asupra sarcinilor sau activitãþilor de joc.
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3)Adesea pare a nu asculta cand i se vorbeºte direct.
4)Adesea nu se conformeazã instrucþiunilor ºi este incapabil sã-ºi termine temele pentru
acasã, sarcinile casnice sau obligaþiile la locul de muncã (nedatorate incapacitatilor
de-a inþelege instrucþiunile).
5)Adesea are dificultãþi în organizarea sarcinilor ºi activitãþilor.
6)Adesea evitã, are aversiune, nu este dispus sã se angajeze în sarcini care necesitã
un efort mintal sustinut ( efectuarea temelor în clasã sau acasã).
7)Adesea pierde lucruri necesare pentru diverse sarcini sau activitãþi (jucãrii, teme pentru
acasã).
8)Adesea este usor distras de stimuli irelevanþi.
9)Adesea este uituc referitor la activitãtile cotidiene.
B. Tipul predominant de hiperactivitate – impulsivitate (ADHD- HI) HIPERACTIVITATE :
1)Adesea se joacã cu mâinile ºi cu picioarele sau se foieºte pe loc.
2)Adesea îºi pãrãseºte locul în clasã sau în alte situaþii în care este dorit sã rãmânã
aºezat.
3)Adesea aleargã în jur sau se caþãrã excesiv de mult, în situaþii în care acest lucru este
inadecvat.
4)Adesea are dificultãþi în a se juca în liniºte sau în a se angaja în activitãþi distractive.
5)Adesea este „în continuã miºcare“ sau acþioneazã ca ºi cum „ar fi împins de un
motor“.
6)Adesea vorbeºte excesiv de mult.
C. Tipul combinat (ADHD)
Ambele criterii A si B sunt îndeplinite în ultimile 6 luni( cel puþin 6 simptome de neatenþie ºi
cel puþin 6 de hiperactivitate- au persistat cel puþin 6 luni).
Modelul cognitiv al ADHD (1997 Barkley)
Memoria de lucru; reglarea afectivã ºi motivaþionalã; limbajul intern ºi reconstituirea.
Comportamentul va fi influenþat de contextul imediat-managementul contingenþelor ºi controlul
stimulilor.
Copiii învaþã din interacþiunea cu cei din jurul sãu. Schimbarea unui comportament al copilului
implicã ºi schimbarea comportamentelor celor din jurul sãu - parinþi, profesori, colegi, prieteni
(Echipa de vis).
Vã amintiþi desigur de anii de ºcoala când învãþãtoarea se apleca cu grijã ºi rãbdare asupra
fiecãrui copil, ajutându-l sã scrie ºi sã citeascã.
Emoþii, îndoieli, încercãri reuºite, dar ºi uºoare eºecuri uneori. Toate acestea erau simþite,
trãite atât de copii cât ºi de dascãlii lor. Totul decurgea normal, firesc, pânã când fiecare, în
ritm propriu, învaþã tot ceea ce dãscãliþa lor se strãduia sã realizeze cu ei în clasã.
În acest fel putem spune cã dorinþa de a da ºanse egale la învãþãturã tuturor copiilor ºi
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integrarea lor în mod armonios în viaþa ºcolarã, e o realitate.
Ne întrebãm cu profundã mâhnire dacã ºi astãzi aceastã realitate mai persistã. Noi credem
cã nu.
Integrarea elevilor cu deficienþe uºoare ºi medii în ºcolile publice pare a fi un deziderat sine
qua non al reformei învãþãmântului românesc.
Iatã câteva dintre întrebãrile pe care ni le punem în legãturã cu acest subiect ºi la care
încercãm sã gãsim ºi câteva sugestii (soluþii):
1. Este posibil sã integrãm aceºti copii acum în ºcolile publice?
2. Au învãþãtorii, profesorii ºi directorii pregãtire psihopedagogicã ºi metodicã pentru a
realiza efectiv aceste demersuri special concepute pentru a concretiza integrarea
acestor copii în mod normal, firesc, fãrã tensiuni în clasele ºcolilor publice (clase
inclusive)?
3. Sunt pãrinþii pregãtiþi sã suporte, sã accepte aceastã schimbare în procesul instructiveducativ?
4. Putem schimba mentalitãþi înrãdãcinate puternic de-a lungul anilor în gândirea cadrelor
didactice într-un timp atât de scurt?
5. Egalizarea ºanselor la învãþãturã pentru toþi copiii implicã oare ºi punerea lor în situaþii
tensionate doar pentru cã au ritmuri diferite de învãþare ºi disponibilitãþi socio-afective
reduse?
În esenþã, problema cãreia i se cautã rãspuns se refera la ce modalitãþi (tehnici) putem
folosi pentru a-i integra cu uºurinþã pe copiii cu ADHD în ºcolile publice.
Realitatea pare sã fie sumbrã, dar e adevãratã. În prezent, existã în ºcolile româneºti, mai
ales în ciclul primar, elevi ce prezintã competenþe ºcolare satisfãcãtoare pentru a parcurge
obiectivele prevãzute în programa, dar nu au competente socio-afective necesare integrãrii
în colectivul de elevi al unei ºcoli publice, sunt agresivi ºi neatenþi tot timpul.
La acest tip de copii vom face referire în continuare, încercând sã rãspundem cu sinceritate
ºi la cele cinci întrebãri prezentate mai sus.
ªi pentru a fi mai exacþi, vom arãta un exemplu concret, existent într-o ºcoala din Bucureºti.
Program de intervenþie personalizat
Subiectul: Nume: D. Prenume: S. V. Clasa II, ºcoalã generalã.
Vârsta: 9 ani.
Sex: masculin.
Problema: copil cu ADHD de tip combinat.
Durata programului de intervenþie: 1 an ºcolar.
Situaþia educaþionalã/medicalã: inadaptare socio-afectivã la regimul ºcolar - înregistrat încã
din cl.I; blocaje emoþional-afective; sindrom hiperkinetic; tratament medicamentos : Rispolept
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de 3 ori pe zi; elev dat în plasament; abandonat de pãrinþi; neintegrat în colectivul de elevi;
respins de colegi ºi pãrinþii elevilor din clasã, dar ºi de învãþãtoare; agresivitate verbalã ºi în
comportament; imagine de sine precarã; competenþe academice reduse (ce, cât, cum se
învaþã, ce trebuie sã ºtie elevul sub aspectul volumului de cunoºtinþe); competenþe socioafective reduse (abilitãþi de-a relaþiona în colectivul de elevi).
Evaluarea diagnosticã educaþionalã - nivelul performanþelor elevului înainte de aplicarea
programului: citeºte literele relativ cursiv; socoteºte în limitele 1-20; asociazã (litera) cifra cu
cantitatea; nu are rãbdare sã-ºi facã temele decât supravegheat individual. Diagnosticul
educaþional – elevul e apreciat de învãþãtoare ca fãcând parte din grupa celor cu inadaptare
la regimul ºcolar. Pãrãseºte clasa permanent ºi chiar pleacã din ºcoalã.
Factorii implicaþi: Învãþãtoarea clasei a IIa, S. C.; prof. consilier psihopedagog, A. R.; prof.
consilier de la Centrul Municipal de Asistenþã Psihopedagogicã; reprezentanþii Comisiei de
Expertizã Sc. Specialã nr. 3: psiholog F. J., psiholog O. T.; D-na B. A., cea care a luat în
plasament copilul M. D.; reprezentanþi ai Protecþiei Copilului sectorul 3 – M. V.
Mãsuri educaþionale anterioare programului: s-a lucrat cu copilul 3 zile pe sãptãmânã, numai
atât cât a fost în ºcoalã consilierul psihopedagog.
Consiliere individualã: discuþii despre ce-i place/ce nu-i place la ºcoalã; elaborarea temelor
în clasã; testul „Familia mea“; Raven; tehnici de comunicare în grup; consiliere de grup:
pãrinþi, învãþãtoare, clasa de elevi (colegii elevului S. V.).
Recomandare: consult neuropsihiatric, 68-69 QI dat de medicul neuropsihiatric, intelect
sub liminal.
Strategii pe termen scurt:
Obiective: aplicarea unor exerciþii de atenþie-concentrare; îndemânare; accent: nu pe
competenþele academice, ci pe cele socio-afective-integrarea copilului în colectivul ºcolar;
aprecierea pozitivã a tuturor progreselor în plan socio-afectiv ºi academic; tehnicile
comportamentale: întãririle pozitive/negative ºi „economia de jetoane“; socio-afectiv ºi
academic; ajutarea copilului de a-ºi rezolva problemele afective, provocate de conflictele
din familie ºi de faptul cã a fost abandonat de pãrinþi; consilierea mamei propusã spre a
adopta acest copil ºi sugerarea unor mãsuri unitare aplicate copilului din partea: mamei,
prof. consilier al ºcolii, prof. consilier-sect.3, învãþãtoare, sprijinirea copilului de a parcurge
materia în ritm propriu ºi cu sprijin dupã ore – dat de: prof. consilier al ºcolii de la ora 11-12
(marþi si miercuri); prof. consilier – sect. 3- zilnic; mamã-zilnic.
Metode ºi tehnici: povestirea, convorbirea, problematizarea, activitate independentã, tratare
diferenþiatã, activitãþi ajutãtoate, studiu de caz, dupã programul ºcolar; accent pe relaþia de
empatie: învãþãtor-elev, consilier-elev; aplicare de teste proiective, convorbiri pe teme alese
de copil; (istoricul lui); terapie prin artã ºi sport; tehnici comportamentale: întãririle pozitive/
negative si economia de jetoane (token economy).
Metode ºi tehnici de colectare a datelor: anamneza, observaþia în cel puþin 3 locaþii: la
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ºcoalã, acasã, pe stradã, timp de 6 luni, discuþiile libere cu mama adoptivã, învãþãtoarea, cu
copilul, tabele de monitonizare realizate de consilierul ºcolar, învãþãtoare, mama.
Materiale utilizate: planºe, teste, fiºe, jocuri de construcþie, plastilinã, acuarele, pensule,
labirinte, casete audio, tabele cu solutii, contractul comportamental.
ETAPELE programului de intervenþie:
Etapa 1: activitãþi în comun cu prof. consilier sect. 3, pãrinte, copil, învãþãtor. Exerciþii de
cunoaºtere/autocunoaºtere, dezvoltare personalã. Întocmirea unui plan de intervenþie
personalizat în colaborare cu reprezentanþii DPC, învãþãtoarea ºi mama copilului. Realizarea
unui contract comportamental prin negociere între pãrþi.
Stabilirea prioritãþilor ºi activitãþile de continuare a programelor fãcute de cei trei factori:
activitãþi de concentrare a atenþiei, îndemânare manualã; competenþe socio-afective de
relaþionare cu colegii ºi învãþãtoarea; se va folosi tehnica întãririlor pozitive/negative. Se va
urmãri ca elevul sã rãmânã la ore în clasã însoþit de profesorul de sprijin 3 zile pe sãptãmânã;
clarificarea situaþiei lui familiale de cãtre copil. Completarea tabelelor de monitonizare de
cãtre mamã, învãþãtoare, profesorul de muzicã implicat în program.
Etapa 2: elaborarea temelor în clasã; rezolvarea temelor pentru acasã; exerciþii de scriere
ordonatã în paginã, în caiete; frecventarea unor sporturi: patinaj; baschet; volei, integrarea
folosind tehnica comportamentala numita „economia de jetoane“ (exerciþiul: „Feþe
zâmbitoare“). Elaborarea unui „tabel cu soluþii“ de activitãþi din care copilul sã-ºi aleagã
singur cea ce doreºte sa facã, dupã ce ºi-a terminat tema sau s-a plictisit.
Etapa 3: educarea creativitãþii, exerciþii; exerciþii de colaborare cu copiii mai mici - vizite la
grãdiniþã unde poate da o mânã de ajutor copiilor mai mici. Colaborare cu profesorul de
muzicã ºi tehnologie pentru activitãþile preferate ale copilului. Consilierea de grup a pãrinþilor
celorlalþi copii din clasã. De exemplu: exerciþiul „Avantajul de-a avea un copil cu ADHD în
clasã“ sau „Calitãþile copilului cu ADHD“.
Etapa 4: frecventarea cursurilor de pian (vioarã), la ºcoala de muzicã - sector 1; Corul ºcolii
- participarea la repetiþiile corale cu prof. S. C. Organizarea unor cursuri de perfecþionare pe
tema integrãrii copiilor cu ADHD în ºcolile publice.
Evaluarea finalã: exerciþii de integrare socio-afectivã în colectivul de elevi; precizarea nivelului
performanþelor obþinute în domeniul competenþelor socio-afective ºi academice: stã în bancã
în timpul lecþiilor (mãcar 1 orã); îºi rezolvã temele, fãrã sã deranjeze colegii; relaþii de
colaborare, de prietenie cu colegii; relaþii de cooperare între elev ºi învãþãtor, elev-consilier;
elev-mamã; scrie ordonat temele pe caiete, pe fiºã. Îºi alege singur activitatea preferatã
dupã ce a realizat ceea ce i-a cerut învãþãtoarea.
Stabilirea strategiilor viitoare: Continuarea diminuãrii comportamentelor agresive ºi a lipsei
de atenþie folosind tehnicile comportamentale în contexte ºi locaþii diferite. Realizarea unor
jocuri de rol; reconstituire de imagini din bucãþele; exerciþii de atenþie ºi coordonare; consilierea
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mamei adoptive – în vederea continuãrii tratamentului de cãtre copil, colaborarea cu asistentul
social M. V. ºi psihologul consilier – S. C. cu A. R. - consilier psihopedagog al ºcolii în
consilierea pãrinþilor.
Rezultate obþinute
a)în urma aplicãrii prezentului program rezultatele au fost relativ îmbunãtãþite în luna
decembrie 2001;
b)din ianuarie 2002 comportamentul copilului a devenit agresiv, neadaptat regimului
ºcolar din punct de vedere socio-afectiv fapt ce a determinat neacceptarea lui în
colectivul de ºcolari din alta parte; tratamentul medicamentos a fost întrerupt de cãtre
mama adoptivã din motive financiare; scrie, citeºte, socoteºte în limitele medii
acceptate, raportat la performanþele prevãzute în programa ºcolarã, numai dacã e
însoþit permanent în rezolvarea sarcinilor ºcolare;
c) dupã aplicarea tehnicilor comportamentale, rezultatele au fost îmbunãtãþite în sensul
cã: s-a redus substanþial frecvenþa comportamentelor agresive, s-a mãrit durata de
concentrare a atenþiei de la 5 la 20 de minute (treptat);
d)integrarea copilului în colectiv s-a realizat mai uºor dupã ce învãþãtoarea lui a participat
la cursurile de formare pe tema copiilor hiperkinetici ºi schimbãrilor realizate în plan
metodic la clasã.
Mãsuri luate în vederea îmbunãtãþirii adaptãrii ºcolare a elevului din punct de vedere socioafectiv: continuarea tratamentului medicamentos aplicat de mama adoptivã a copilului;
sprijinirea învãþãtoarei cu sugestii metodologice folosite la clasã în relaþia ei cu copilul;
ajutorarea din punct de vedere financiar (500.000 lei - acordaþi de Protecþia copilului) în
vederea achiziþionãrii medicamentelor copilului; cu acordul învãþãtoarei s-a stabilit ca un
reprezentant al Centrului Municipal de Asistenþã Psihopedagocicã (d-na L. A.) sã-l însoþeascã
zilnic dupã ore ºi sã-l ajute sã-ºi facã temele; continuarea ºedinþelor de consiliere la Cabinetul
de Asistenþã Psihopedagocicã la nivelul ºcolii – 2 zile pe sãptãmânã prin jocuri de rol, teste
practice, exerciþii de atenþie ºi concentrare, exersarea tehnicilor de negociere însoþite de
recompense, cu d-na consilier A. R.; stimularea elevului la participarea unor activitãþi artistice
la nivelul ºcolii, dar ºi la Palatul Copiilor; vizionarea unor spectacole pentru copii; participarea
elevului la activitãþi de picturã pe fond muzical, modelaj ºi jocuri de construcþii si jocuri de rol.
Demersuri întreprinse de ºcoalã – din perspectiva consilierii psihopedagogice: ºedinþe cu
pãrinþii care au refuzat sã-l primeascã pe copilul M. D. în clasã. Pãrinþii au solicitat excluderea
lui din clasã ºi din ºcoalã pe motivul cã era agresiv ºi tulburã procesul instructiv. Consilierul
ºcolii ºi d-na S. C. de la CMAP au încercat sã sensibilizeze pãrinþii solicitându-le sã fie
înþelegãtori ºi rãbdãtori cu acest copil care era traumatizat din cauza faptului cã era respins
în colectivul de elevi (Consilierea pãrinþilor). Colaborarea consilierului psihopedagog al ºcolii
cu: Direcþia Generalã pentru Protecþia Copilului, cu M.E.C., cu I.S.M.B, cu CMAP, cu medicul
ºi învãþãtoarea în elaborarea unui PROGRAM de intervenþie personalizat, ce punea accent
mai ales pe inserþia socio-afectivã a copilului în colectivul clasei. Colaborarea consilierului
ºcolii cu medicul neuropsihiatru - Policlinica Globului. Reprezentanþii de la Protecþia Copilului,
sectorul 3 au contribuit ºi financiar pentru ca acest copil sã aibã condiþiile propice unei bune
dezvoltãri. Tot aceºtia au solicitat în scris ca direcþiunea ºcolii sã cearã la I.S.M.B. un profesor
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de sprijin, care sã lucreze numai cu acest copil în timpul orelor de curs. Participarea mamei
adoptive ºi a copilului la spectacole adecvate vârstei ºi preocupãrilor copilului. Consiliere
individualã la cabinetul ºcolii.
Propuneri pentru ca prevederile legislative în vigoare sã devinã realitate ºi sã nu rãmânã o
iluzie, aºa cum se întâmplã în prezent:
y completarea prevederilor din O.M. nr 4653/8 X 2001 – privind metodologia integrãrii
elevilor cu deficienþe uºoare ºi medii în ºcolile publice, în sensul cã ar fi bine sã se
precizeze clar la ce tipuri de deficienþe uºoare ºi medii se face referire;
y organizarea unor cursuri de perfecþionare gratuite pentru învãþãtori, consilieri
psihopedagogi/psihologi ºi sociologi, directorii ºcolilor în cauzã ºi pãrinþi – privind
modalitãþile concrete, practice ºi financiare necesare integrãrii optime a acestor copii
cu deficienþe uºoare în ºcolile publice (cursuri teoretice ºi practice);
y recompensarea din punct de vedere financiar a învãþãtoarelor care au în colectivul
claselor lor copii cu deficienþe uºoare ºi medii ºi care contribuie la realizarea unor
programe de intervenþie personalizate pentru aceºti copii;
y realizarea unor schimburi de experienþã la nivel local sau interjudeþean ºi, mai
ales, cu reprezentanþii autorizaþi în domeniu; respectarea prevederii din O.M. nr. 4653/
8.X.2001 – unde se stipuleazã angajarea unui profesor de sprijin care sã lucreze
efectiv în timpul orelor de curs cu aceºti copii;
y aplicarea planurilor de învãþãmânt special elaborate pentru copiii cu deficienþe
uºoare în ºcolile publice;
y elaborarea unor programe adaptate model (sub forma de sugestii) pentru diferite
deficienþe uºoare specifice fiecãrui diagnostic ce ar putea fi dat de Comisia de
Evaluare (Comisia de Expertizã de la Protecþia Copilului);
y mediatizarea rezultatelor notabile în activitatea cu elevii deficienþi integraþi în ºcolile
publice. Realizarea de articole ºi pliante pentru cadrele didactice.
Toate propunerile mai sus menþionate au fost respectate pe parcursul studiului de caz
realizat de noi.
Concluziile la studiul de caz prezentat de noi sunt urmãtoarele:
1. Consilierea copiilor cu ADHD privind integrarea lor în ºcolile publice este o muncã de
echipã. Colaborarea cu pãrinþii copilului în cauzã, cu pãrinþii celorlalþi copii din clasã,
cu învãþãtoarea ºi reprezentanþii DPC – a fost primul pas spre reuºita soluþionãrii
cazului.
2. Informarea tuturor celor implicaþi privind influenþele negative din punct de vedere
psihologic atunci când copiii sunt stigmatizaþi, marginalizaþi, etichetaþi defavorabil.
(Teoria etichetãrii). Scoaterea în evidenþã a calitãþilor pe care le au copiii cu ADHD îi
va ajuta pe copii sã-i cunoascã mai bine ºi sã-i înþeleagã mai uºor.
3. Cunoaºterea ºi aplicarea tehnicilor cognitiv-comportamentale în integrarea acestor
copiii în colectivul clasei, prin intermediul unor cursuri destinate pãrinþilor ºi cadrelor
didactice. Se valideazã eficienþa aplicãrii tehnicii comportamentale numitã „economia
de jetoane“ în diminuarea comportamentelor violente ºi tulburãrilor de atenþie specifice
copiilor cu ADHD.
4. Realizarea unor pliante cu sugestii pentru pãrinþi, profesori ºi copii reprezintã o
modalitate bine apreciatã de specialiºti ºi pãrinþi pentru o utilã informare despre ADHD.
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Anexa nr. 1
Exerciþiu aplicat conform tehnicii comportamentale propus de noi în cadrul studiului.
Exerciþiul „Feþe zâmbitoare“
Comportamentul
Fac tema la
matematicã în 15
minute

Luni

Marþi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbãtã

Duminicã

Figura „copilului vesel“ se pune atunci copilul când a respectat
comportamentul negociat, iar figura „tristã“ când nu l-a respectat (a se
vedea tabelul de mai sus).
Anexa nr. 2
Tabel de monitorizare „Eu la ºcoalã“. Sãptãmâna 27 X – 31 X 2002 S. V. - cl. a II-a

Eu la ºcoalã
Drumul spre
ºcoala
La ore
Comunicarea
cu
învãþãtoarea
Comunicarea
cu colegii
În recreaþie
Drumul spre
casã ºi acasã

Luni

Marþi

Miercuri

Joi

Vineri

Tabelul e completat pe rând de cãtre pãrinte, învãþãtoare. Se urmãreºte
frecvenþa comportamentelor apãrute ºi sesizarea contextelor în care se
manifestã. În funcþie de cele remarcate în tabelul de monitorizare se
construieºte demersul consilierului psihopedagog.
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SPECIFICUL PSIHOLOGIC AL AGRESIVITÃÞII ÎN
ADOLESCENÞÃ
Drd. Ramona-Elena Stemate, profesor consilier
Grupul ªcolar Industrial „Mecanicã Finã“
Bucureºti, România
ramona_stemate@yahoo.com

Rezumat
Mulþi adolescenþi resimt, din motive legate de specificul vârstei, un nivel ridicat de furie, revoltã ºi
agresivitate, sentimente pe care nu le pot gestiona eficient ºi pe care le manifestã nediscriminativ.
Acest articol trece în revistã, din perspectivã psihologicã ºi educaþionalã, caracteristicile agresivitãþii
resimþite la vârsta adolescenþei, pentru a facilita construirea unor strategii eficiente de intervenþie
pentru profesioniºtii din domeniul consilierii ºcolare.
Cuvinte cheie: agresivitate, adolescenþi, imagine de sine, consiliere psihologicã.
Abstract
Many adolescents feel high levels of fury, revolt and agressiveness, due to the specificity of their
age. Many a time they can’t manage them efficiently and manifest themselves indiscriminatly.
This article reviews from a psychological and educational perspective the characteristics of
adolescence, in order to facilitate the contruction of efficient intervention strategies for professionals
in the field of school counselling.
Key words: aggresiveness, adolescents, image of oneself, psychological counselling.

Introducere
Agresivitatea este un fenomen universal, ce caracterizeazã toate perioadele istorice ºi toate
grupurile de vârstã. Conduitã dar ºi condiþie umanã, agresivitatea îndeplineºte roluri diverse,
de la un puternic factor motivator ºi energizant al activitãþii constructive, creatoare, pânã la
factorul distrugãtor ºi generator de involuþie. Vãzutã atât ca un mecanism de supravieþuire
al speciei, cât ºi ca un imens risc al existenþei, agresivitatea umanã penduleazã între polii
normalului ºi patologicului.
Adolescenþa este perioada din viaþa fiinþei umane în care se cautã sensul, identitatea, fiind
în sine transformativã. Modificãrile resimþite în adolescenþã sunt la multiple nivele: fizic,
instinctual, relaþional, social, familial, conceptual, ºi mai ales la nivelul percepþiei de sine. În
aceastã perioadã, impulsurile agresive sunt gestionate deficitar de cãtre tineri. Deºi preºcolarii
sunt cei mai agresivi ca frecvenþã a manifestãrilor (Tremblay, 2000; Petermann & Petermann,
2006), formele de agresivitate realizate de indivizii mai în vârstã ºi mai puternici au de cele
mai multe ori consecinþe mult mai negative. Fiind sensibili mai ales datoritã numeroaselor
schimbãri somatice, valorice ºi de statut ºi context socio-familial, adolescenþii devin agresivi
din multiple cauze, importante fiind nevoia de descãrcare a anxietãþii specifice ºi compensarea
sentimentului de neputinþã ºi lipsã de control în faþa propriei vieþi.
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Consilierea adolescenþilor, cunoaºterea vieþii lor afective ºi a manifestãrilor comportamentale,
a favorizat observarea empiricã a unui nivel crescut de agresivitate verbalã, afectivã dar ºi
comportamentalã. Adolescenþii manifestã comportamente distructive cu intenþia de a provoca
daune ºi suferinþã afectivã ºi fizicã, iar uneori lasã impresia cã nu au niciun regret cã au rãnit
o altã persoanã. Se remarcã lipsa lor de control asupra impulsurilor, tendinþa de a reacþiona
rapid în mod agresiv la orice provocare. Existã în unele medii chiar o aºa-zisã culturã a
agresivitãþii, a dominãrii ºi impunerii propriilor pãreri prin intermediul forþei, al provocãrii
durerii.
1. Agresivitatea ºi imaginea de sine
În literatura de specialitate se acordã o mare importanþã relaþiei dintre agresivitatea manifestatã
de cãtre adolescenþi ºi imaginea lor de sine (Keltikangas-Jarvinen, 2002). La aceastã vârstã
se construieºte structura identitarã a individului, se preiau modelele sociale valorizate, fiind
foarte importantã acceptarea socialã, feedback-ul primit în urma acþiunilor realizate.
Adolescenþii cu imagine de sine deficitarã sunt mult mai vulnerabili la modul cum sunt
percepuþi de cãtre ceilalþi, fiind sensibili la respingere ºi dezaprobare. Ei încearcã sã ascundã
aceastã vulnerabilitate, creând imaginea publicã a forþei ºi detaºãrii. Atunci când nevoia de
acceptare este frustratã, ei reacþioneazã impulsiv ºi agresiv, stabilind în acest fel o dominanþã
socialã asupra celorlalþi (Olweus, 1993, apud Fraser, 1996).
Existã indicaþii cã un Eu slab ºi o stimã de sine scãzutã contribuie la agresivitate, prin
creºterea probabilitãþii perceperii comportamentului celorlalþi ca ameninþãtor ºi periculos,
dacã nu fizic, atunci la adresa stimei de sine (Staub, 1991, p. 145). Anumite tipuri de pericol
sau ameninþãri la adresa Eului vor fi experimentate mai acut, sau chiar imaginate de cãtre
cei care au stimã de sine scãzutã sau o concepþie de sine vulnerabilã. Nevoia sau dorinþa
de apãrare a sinelui va domina alte motive (Staub, 1991). Un studiu asupra comportamentului
violent a arãtat cã un sfert din indivizi reacþionau foarte agresiv la insulte moderate sau chiar
imaginate, dar care le dãdeau ocazia ºi posibilitatea sã îºi apere reputaþia ºi imaginea de
sine (Zahn – Waxler, Cummings & Iannotti, 1991). Alþii cãutau întâlniri violente doar pentru
a-i convinge pe ceilalþi cã sunt neînfricaþi.
Statutul social este foarte important pentru adolescenþi, aprobãrile sau respingerile grupului
de egali având un mare rol în construirea ºi confirmarea propriei imagini de sine. Cercetãrile
au arãtat cã, în timp ce agresivitatea instrumentalã - intenþionatã în vederea obþinerii unor
beneficii, este dezaprobatã de adolescenþi, având ca efect respingerea individului,
agresivitatea reactivã - impulsivã, de apãrare, este în schimb aprobatã ºi valorizatã în grupul
de adolescenþi (Fraser, 1996).
Deºi aceste studii nu identificã sursele agresivitãþii la adolescenþi, ele sprijinã construirea
unui model explicativ al agresivitãþii care este menþinutã ºi exacerbatã prin influenþare socialã.
Adolescenþii care îi agreseazã pe cei de aceeaºi vârstã vor fi mai târziu victimele agresivitãþii,
ºi invers (Dodge, 1991, p. 295). Agresorii vor fi respinºi ºi agresaþi la rândul lor, perpetuânduse agresivitatea reciprocã.
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2. Formele agresivitãþii
Formele pe care agresivitatea le adoptã la aceastã vârstã sunt foarte variate. Adolescentul
îºi poate manifesta sentimentele agresive direct sau indirect, deschis sau simbolic, ascuns.
De asemenea, el poate acþiona rapid, în momentul impulsului sau îºi poate planifica o
activitate agresivã pentru mult timp. Pot fi observate manifestãri fizice, verbale ale agresivitãþii,
dar în acelaºi timp se pot identifica ºi atitudini sau sentimente de acest fel. O mare atenþie
trebuie acordatã autoagresivitãþii în aceastã perioadã de vârstã, aceastã formã fiind mult
mai des întâlnitã decât în alte segmente de vârstã.
În literatura de specialitate este studiatã în special o anumitã formã de agresivitate a
adolescenþilor, ºi anume „punerea în act“, ce reprezintã acele activitãþi violente ºi agresive,
cu caracter frecvent impulsiv ºi delictual (Marcelli & Braconnier, 2006). „Acting out“-ul
desemneazã acþiuni care prezintã cel mai adesea un caracter impulsiv, relativ în rupturã
faþã de sistemele de motivaþii obiºnuite ale subiectului, izolabile în cursul activitãþilor lui,
luând cel mai adesea o formã auto- sau heteroagresivã. Acestea sunt foarte variate: furie
clasticã, fugã, furt, agresiune, vandalism, violenþã împotriva persoanelor, suicid, automutilare,
conduitã adictivã, toate implicând o formã de manifestare a agresivitãþii.
3. Evoluþia agresivitãþii
Studiile au arãtat cã agresivitatea manifestatã la vârsta copilãriei este un factor de risc
important pentru manifestarea în viitor a unui comportament violent cronic (Hawkins et al.,
1998, apud Lerner & Steinberg, 2004). Deºi uneori agresivitatea directã ºi violenþa în
adolescenþã par sã aparã în jurul vârstei de 12-13 ani, în marea majoritate a cazurilor au fost
precedate de numeroase manifestãri patologice cum sunt tulburãrile opoziþioniste, tulburãrile
de comportament, întârzierile ºcolare etc. În prima copilãrie, în perioada de opoziþie, adicã
între 2 ani ºi 3-4 ani, se observã frecvent gesturi agresive sau de ameninþare: mâna ridicatã
în direcþia pãrintelui care interzice ceva, un obiect aruncat, muºcãturã, zgâriere, gest de
pãlmuire etc. Atitudinea educativã a pãrinþilor este în acel moment esenþialã.
Capriciile sunt, de asemenea, frecvente în aceastã perioadã de opoziþie ºi de afirmare de
sine. Atunci când ele devin repetitive ºi invadante, când se complicã cu furie intensã, pot
pregãti terenul de mai târziu pentru o voinþã de atotputernicie, nerespectarea limitelor ºi
interdicþiilor, intoleranþã la orice frustrare. A-l învãþa pe copilul mic sã-ºi conþinã agresivitatea
reprezintã probabil una dintre cele mai bune profilaxii pentru ce se va întâmpla la adolescenþã.
Într-adevãr, dacã gesturile agresive sunt benigne ºi uºor de controlat la copilul mic, odatã cu
vârsta ele vor deveni din ce în ce mai periculoase ºi distructive. Dezvoltarea unor strategii
de a ajuta ºi învãþa copilul ºi adolescentul sã-ºi recunoascã, sã-ºi gestioneze ºi sã utilizeze
cât mai constructiv energia oferitã de agresivitate reprezintã o provocare pentru majoritatea
specialiºtilor din domeniul educaþiei ºi sãnãtãþii psihice, comportamentale ºi sociale.
Agresivitatea manifestatã la vârsta copilãriei se reduce pe mãsurã ce individul dobândeºte
mai multe resurse de cunoaºtere ºi control asupra propriei vieþi, mai multã experienþã ºi
aptitudini de a face faþã problemelor, de a alege între mai multe alternative de reacþie
(Lennings, 1996). Odatã cu înaintarea în vârstã, adolescenþii dezvoltã abilitãþile de a utiliza
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strategii cognitive alternative, de a-ºi controla ºi adapta reacþiile ºi relaþiile interpersonale,
comportamentul agresiv fiind vãzut ca intolerabil (Zahn-Waxler, Cummings, Iannotti, 1991,
p. 75). Manifestãrile agresivitãþii se transformã, comportamentele direct violente
reducându-se ºi cenzurându-se, fiind supuse pedepsei ºi dezaprobãrii sociale, odatã cu
dezvoltarea agresivitãþii indirecte, simbolice, a comportamentului disimulant ºi manipulativ.
4. Agresivitatea ºi ºcoala
În mediul ºcolar, adolescenþii se confruntã cu responsabilitatea ºi libertatea comportamentului
lor, fiind puºi în situaþia de a face faþã mediului social fãrã sprijinul sau supravegherea
parentalã. Ei sunt expuºi situaþiilor frustrante specifice cerinþelor educaþionale ºi obstacolelor
interpuse obiectivelor pe care ºi le doresc. Adolescenþii se aflã în interacþiuni complexe cu
adulþii profesori, cu stilurile personale ale acestora, fiind nevoiþi sã se adapteze relaþiei cu
aceºtia. De asemenea, la ºcoalã au ocazia sã interacþioneze ºi cu un numãr ridicat de tineri
de aceiaºi vârstã sau de vârste apropiate, cu interese ºi personalitãþi diverse. Pentru
adolescent, confruntarea cu toþi aceºti factori, adaptarea la situaþii din ce în ce mai complexe
presupune ºi constituirea unor contexte de manifestare a tendinþelor agresive.
Manifestarea agresivitãþii în ºcoalã are diferite caracteristici în funcþie de personajele implicate.
Raportul de putere din relaþia profesor-elev creeazã tensiuni între cele douã pãrþi, iar
nervozitatea ºi stresul astfel generate devin elemente constitutive ale vieþii ºcolare,
reprezentând o formã de agresivitate. Distanþa dintre concepþia elevilor ºi cea a profesorilor
cu privire la relaþia pedagogicã face ca aceasta sã devinã o sursã de frustrare ºi agresivitate
în ºcoalã (Neamþu, 2001, p 35).
Instituþia ºcolii are norme ºi reguli specifice ce sprijinã o anumitã autoritate, norme la care
elevii sunt constrânºi sã se conformeze. Relaþia profesor-elev are uneori o nuanþã dictatorialã,
iar cele mai frecvente forme de agresivitate ale profesorilor cãtre elevi sunt: tonul ridicat,
evaluarea neobiectivã, intimidarea, jignirea, cuvintele ameninþãtoare, lovirea, excluderea
de la ore (Hãvârneanu & Duþã, 2001, p. 71). Disciplina ºcolarã, evaluarea ºi notarea pot
deveni pentru unii elevi factori foarte frustranþi ºi anxiogeni, la care elevii adolescenþi dar ºi
cei de alte vârste, pot reacþiona cu o agresivitate crescutã. Evaluarea este în mod special
importantã deoarece reprezintã un factor important în procesul de constituire a imaginii de
sine la aceastã vârstã. Adolescenþii pot fi foarte sensibili la orice formã de feedback din
partea profesorului, nu numai în ceea ce priveºte competenþele ºcolare, cât ºi caracteristicile
de personalitate sau alte componente ale imaginii de sine.
Diferenþa de vârstã între adolescenþi ºi unii profesori implicã de multe ori o diferenþã valoricã
substanþialã ce favorizeazã o respingere reciprocã a caracteristicilor celeilalte generaþii.
Aceastã lipsã de toleranþã aduce o dificultate în plus relaþiei elev-profesor, adolescentul
ajungând sã respingã multe dintre modelele ºi informaþiile transmise de profesori. Agresivitatea
elevilor faþã de profesori se poate manifesta prin indisciplinã, indiferenþã, plictisealã,
nesinceritate, neparticipare, dar ºi prin forme de agresiuni fizice ºi verbale precum þipatul,
jignitul, critica, izbitul cãrþilor ºi caietelor, trântitul uºilor, izbucniri violente precum bãtaia cu
pumnul în masã etc. (Hãvârneanu & Amorãriþei, 2001, p. 96).
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O formã de agresivitate des întâlnitã este ºi vandalismul ºcolar, distrugerea obiectelor,
materialelor sau chiar a clãdirii, ce exprimã, în majoritatea cazurilor, o reacþie de protest.
Acesta poate fi interpretat ca o modalitate de a depãºi plictiseala, ca un act de rãzbunare
împotriva unei situaþii percepute ca nedreaptã sau ca un protest împotriva autoritãþilor ºi
regulilor ºcolare (Neamþu, 2001, p. 29).
Factorii determinanþi ºi predispozanþi ai agresivitãþii manifestate în mediul ºcolar se pot
regãsi în particularitãþile psihoconstituþionale ale adolescentului, în modelele de interacþiune
socialã din cadrul familiei, dar ºi în caracteristicile specifice ale organizãrii resurselor
educaþionale: informaþionale, materiale, temporale, social-umane.
Cele mai multe conflicte ºi confruntãri agresive ale adolescenþilor în mediul ºcolar se realizeazã
însã cu cei de aceeaºi vârstã. Ei sunt nevoiþi sã petreacã un timp destul de lung împãrþind
spaþiul ºi activitãþile, interacþionând cu alþi colegi, în ciuda diferenþelor culturale, sociale,
experienþiale, de interese sau trãsãturi de personalitate.
Cei ce atrag în mod special atenþia, atât a cercetãtorilor cât ºi a profesorilor ºi a celor ce vin
în contact cu ei, sunt copiii ºi adolescenþii care folosesc în mod preponderent agresivitatea
fizicã ºi verbalã ca o modalitate de a-ºi impune puterea ºi voinþa asupra celor din jur. În
literatura americanã ei sunt denumiþi „bully“, adicã cei care îºi folosesc forþa ca niºte „tauri“,
direct, brutal, gratuit.
Dupã definiþia datã de Olweus (1993) „bullying“ are sensul de expunere repetatã ºi de lungã
duratã la acþiuni negative a uneia sau mai multor persoane (p. 411). Acþiunea negativã se
produce atunci când un individ încearcã în mod intenþionat sã prejudicieze, sã aducã injurii
sau sã inducã o stare de disconfort unei alte persoane. Acþiunile negative pot fi realizate prin
contact fizic, prin cuvinte, prin gesturi obscene, prin refuzul de a îndeplini o rugãminte etc.
(apud Fraser, 1996).
Aceºtia sunt adolescenþii care terorizeazã pe cei mai slabi decât ei, colegi sau adulþi, prin
jigniri, atacuri, insulte, agresãri, de multe ori spontan. Termenul „bullying“ nu trebuie folosit
atunci când conflictul se produce între doi subiecþi înzestraþi cu o putere (fizicã sau psihicã)
aproximativ egalã. Comportamentul abuziv se întrevede de obicei de la vârste fragede, fiind
menþinut ºi dezvoltat de-a lungul timpului, dacã existã condiþii de mediu favorabile. Acest tip
de agresivitate este foarte evident, fiind preluat prin învãþare ºi imitaþie de la persoane
importante ºi valorizate, de cele mai multe ori din familie. Adolescentul continuã sã manifeste
aceastã atitudine ºi modalitate de relaþionare deoarece ºi-a dovedit eficienþa ºi i-a adus
beneficiile dorite.
Astfel, acest tip de adolescent îºi creeazã statutul social de dur, intangibil, periculos, obþinând
astfel obiecte sau servicii prin ameninþarea sau agresarea celor din jur, fãrã speranþa sau
aptitudinea de a obþine acceptarea ºi prietenia colegilor. Probabil cã el este conºtient cã
ceilalþi îl resping, de teamã sau dezaprobare, însã el nu este interesat de acceptarea sau
prietenia celor mai slabi decât el, pe care de altfel îi dispreþuieºte. El doreºte doar aprobarea
celor mai puternici decât el ºi eventual a persoanei de la care a preluat acest tip de
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comportament, persoanã care probabil l-a abuzat iniþial. De multe ori comportamentul abuziv
este realizat din amuzament, adolescentul simþindu-se bine, cãpãtând plãcere din suferinþa
celuilalt. Este chiar un mecanism sadic, mulþi dintre aceºti „bully“ din ºcoalã nereuºind sã se
integreze în societate ºi dezvoltând tulburãri de personalitate.
De altfel mulþi dintre cei care utilizeazã des agresivitatea în relaþiile lor cu cei de aceeaºi
vârstã prezintã mai multe criterii de diagnostic a unei tulburãri de comportament. Abuzarea,
înjosirea, agresarea celor mai slabi sau a celor ce nu se pot apãra este de multe ori o
modalitate de prezentare a propriei identitãþi în plan social, prin delimitarea evidentã ºi
respingerea celor incapabili, inadecvaþi. Imaginea ºi percepþia socialã la vârsta adolescenþei
este foarte importantã ºi de multe ori un comportament agresiv asigurã atenþia ºi celebritatea
necesare întãririi ºi confirmãrii imaginii de sine.
Dinamica psihicã a adolescentului tiran, agresiv ºi abuziv este extrem de complexã, fiind
camuflatã de efectele relativ importante ale rolului social asumat. Cercetãrile au arãtat (Dodge,
1991; Lerner & Steinberg, 2004) cã cei mai mulþi dintre cei ce au manifestat în copilãrie ºi
adolescenþã comportamente preponderent agresive au continuat ºi în perioada adultã sã
se implice în acte cu tentã antisocialã ºi delincventã. De aceea, este foarte important sã se
intensifice eforturile de intervenþie ºi de modificare a exceselor de agresivitate spre dezvoltarea
modalitãþilor de gestionare eficientã a acesteia, încã de la vârste cât mai fragede.
Aceastã formã de agresivitate directã, deschisã, activã, este doar una dintre cele întâlnite la
vârsta adolescenþei. La popul opus se aflã tinerii care sunt victimizaþi cu ocazia manifestãrilor
prezentate ºi care la rândul lor resimt un mare nivel de tensiune agresivã. Ei sunt aceia care
nu au la dispoziþie modele ºi strategii agresive, dar care însã sunt confruntaþi cu situaþii ce îi
frustreazã, ameninþându-le securitatea fizicã ºi emoþionalã, provocându-le astfel agresivitatea.
Cu toate cã ei nu o iniþiazã, fac parte din acest mecanism al perpetuãrii cercului agresivitãþii.
Concluzii
Este foarte important ca în mediul social ºi educativ sã se creeze condiþiile necesare pentru
ca adolescenþii sã aibã posibilitatea adoptãrii unor modele de gestionare constructivã a
tensiunii agresive. Consilierea adolescenþilor presupune în primul rând construirea unei
relaþii hrãnitoare de încredere ºi valorizare necondiþionatã. Multe dintre reacþiile agresive la
aceastã vârstã reprezintã mecanisme de apãrare ale integritãþii Eului, modalitãþi de a face
faþã ameninþãrilor ºi frustrãrilor. Blamarea ºi pedepsirea lor pot determina adolescentul sã
se simtã respins ºi neînþeles, ducând ori la o intensificare a comportamentelor violente – ca
semn de protest, ori la o recanalizare a agresivitãþii cãtre modalitãþi de manifestare mai puþin
detectabile. Pedeapsa este utilã în condiþiile în care adolescentul conºtientizeazã efectele
negative ale faptelor sale ºi îºi asumã o formã de îndreptare a lucrurilor.
De aceea, profesorii, diriginþii ºi psihologii ºcolari care se implicã în procesul de consiliere a
adolescenþilor cu agresivitate în exces trebuie sã construiascã un parteneriat securizant cu
elevul, în care acesta sã fie asistat cãtre înþelegerea propriilor comportamente ºi cãtre
formarea unor strategii de reacþie sãnãtoase. Este indicatã desfãºurarea unor activitãþi cu
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scopul de a optimiza stima de sine a adolescenþilor ºi de a dezvolta capacitatea lor de
interrelaþionare ºi de comunicare asertivã. Literatura de consiliere ºi orientare conþine o
multitudine de astfel de exerciþii centrate pe formarea unei imagini de sine pozitive ºi autentice
(Gheorghe & Mastan, 2005; Anghel & Vasile, 2004). Cu cât adolescentul se cunoaºte ºi se
acceptã mai mult, fiind conºtient de variatele aspecte ale Eului sãu, capabil sã îºi recunoascã
trãirile emoþionale fãrã a fi copleºit de acestea, cu atât mai mult el va putea distinge modalitãþile
cele mai bune de a face faþã tumultului afectiv, discriminând reacþiile adecvate ºi adaptate.
Abia dupã ce a fost construitã o relaþie de încredere ºi acceptare între consilier ºi adolescent
se poate începe procesul de dezvoltare a abilitãþilor de gestionare a agresivitãþii, prin analiza
pattern-ului specific de reacþie, identificarea surselor ostilitãþii, descãrcarea sentimentelor ºi
transformarea de sine. De asemenea, s-a demonstrat cã dezvoltarea empatiei, a aptitudinilor
de rezolvare a problemelor ºi a capacitãþii de discriminare a sentimentelor are un rol esenþial
în diminuarea comportamentelor violente (Dodge, 1991; Feshback & Feshback, 1991).
Agresivitatea nu este neapãrat un defect sau o slãbiciune, ci mai curând o energie de
rezervã, o resursã stocatã – de autoapãrare ºi supravieþuire – al cãrei potenþial de reconversie
în capacitate creatoare este semnificativ, adicã energia comportamentului agresiv poate fi
transformatã în putere, efort, curaj ºi fermitate (Mitrofan, 2004, p.140). Ajutorul profesorului
diriginte sau al consilierului ºcolar poate avea o influenþã decisivã în transformarea
comportamentului adolescentului din agresiv ºi violent în adaptat ºi constructiv.
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Rezumat
Infecþia cu HIV cunoaºte o creºtere în România, calea principalã de transmitere fiind contactul
sexual neprotejat. Deocamdatã singura opþiune de diminuare a ratei infectãrii este prevenirea.
Programele de prevenire pot fi dezvoltate de consilieri din diferite structuri (centre de consiliere,
direcþii de asistenþã socialã, unitãþi medicale, ONG-uri etc.). Pentru a fi eficiente programele
trebuie sã fie adaptate specificului cultural. Studiul de faþã a investigat variabilele culturale implicate
în comportamentul sexual în general ºi în cel preventiv în special în cadrul unui grup de tineri de
etnie rromã, utilizând o metodologie calitativã de cercetare. Rezultatele au indicat un nivel general
scãzut al cunoºtinþelor ºi vulnerabilitate perceputã scãzutã faþã de infecþia cu HIV. Reprezentãrile
sociale identificate sugereazã existenþa unor diferenþe clare între normele pentru femei (restrictive)
ºi cele pentru bãrbaþi. Menþinerea unui singur partener sexual ca metodã de prevenire a
îmbolnãvirilor este practicatã doar de femei, fiind „nerecomandatã“ bãrbaþilor. Utilizarea
prezervativului este rezervatã relaþiilor întâmplãtoare, de obicei cu prostituate. O relaþie stabilã
de cuplu exclude utilizarea prezervativului. Tinerii intervievaþi sunt puternic ancoraþi în comunitatea
din care fac parte ºi se percep ca fiind diferiþi de români în ceea ce priveºte regulile, valorile, chiar
ºi dezvoltarea psihologicã individualã. Recomandãrile fac legãtura între rezultatele studiului
descriptiv ºi elaborarea/ implementarea programelor de prevenire a HIV/SIDA în cazul populaþiei
rrome.
Cuvinte cheie: HIV/SIDA, programe de prevenire, rromi, reprezentare mentalã, reprezentare
socialã.
Abstract
HIV infection rate is increasing in Romania, the main route of transmission being unprotected
sexual intercourse. The only way for decreasing the transmission rates is prevention. Prevention
programs can be developed by counsellors from different structures (counselling centres, social
assistance departments, medical units, NGOs, etc.). In order to be effective, programs must be
adapted to the cultural background. The present study investigated cultural factors relevant for
the sexual behaviour in general and preventive behaviour in particular for a group of young
Roma ethnics, using a qualitative research methodology. Results showed a low level of knowledge
and low perceived vulnerability in regards with HIV infection. Social representations suggest the
existence of marked differences between social norms for women (restrictive) and those for
men. Sticking to one partner is practiced only by women, being “not recommended” to men. The
condoms are used mostly for relationships with prostitutes and not for regular relationships. The
youngsters that were interviewed are strongly anchored in their community and perceive
themselves as being different from the Romanians in terms of rules, values or even individual
psychological development. Recommendations are given for the development of HIV prevention
programs targeted at Roma population.
Key words: HIV/AIDS, prevention programs, Roma population, mental representation, social
representation.
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Introducere
A spune cã prevenirea este mai eficientã decât vindecarea este deja un cliºeu. La fel, a
propune programe de prevenire ºi de educaþie pentru sãnãtatea populaþiei pare un lucru
natural ºi care nu mai este pus la îndoialã. Cât de bine fundamentate sunt însã programele
implementate de cãtre diferite organizaþii din România nu este însã o discuþie atât de frecventã.
Literatura de specialitate ne demonstreazã importanþa cunoaºterii culturii în care se
implementeazã un anume program ºi adaptarea conþinutului astfel încât sã corespundã
normelor sociale ºi sã nu se loveascã de bariere culturale – ex. Modelul Acþiunilor Raþionale,
(Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein, 1976; Fishbein & Ajzen, 1975, Fishbein, 1990). Acest
lucru poate fi fãcut prin cercetãri descriptive a populaþiilor þintã, de a cãror rezultate sã se þinã
apoi cont în elaborarea programului educaþional.
În general, programele de prevenire sunt dezvoltate de organizaþii non-guvernamentale,
dar ºi de instituþii publice, cum ar fi direcþiile judeþene de asistenþã socialã ºi protecþie a
copilului sau centrele judeþene de consiliere ºi orientare. Una dintre atribuþiile consilierului
ºcolar este de a „asigura servicii de informare ºi consiliere pentru cadre didactice, copii,
pãrinþi, alþi membrii ai comunitãþii“ (OMEdC 5418/ 2005). Acestea includ dezvoltarea ºi
implementarea programelor de prevenire a diverselor comportamente de risc – „asigurã,
prin intermediul metodelor, procedeelor ºi tehnicilor specifice prevenirea ºi diminuarea
factorilor care determinã tulburãri comportamentale, comportamente de risc sau disconfort
psihic“ (Fiºa postului pentru Profesorii în Centre ºi Cabinete de Asistenþã Psihopedagogicã
pentru anul ºcolar 2008 – 2009).
Una dintre temele frecvente ale programelor de prevenire este infecþia HIV/SIDA, mai precis
prevenirea comportamentelor de risc care pot conduce la infectare. Dezvoltarea unor astfel
de programe este argumentatã de datele epidemiologice care demonstreazã o creºtere
continuã a numãrului de infecþii în România, mai ales în rândul populaþiei tinere. Astfel, în 30
iunie 2008 erau 7719 de pacienþi în evidenþã activã (HIV + SIDA), dintre care 7483 adulþi
(peste 14 ani). Doar în perioada 01.01 – 30.06.2007 au fost depistate 187 de cazuri noi HIV/
SIDA, dintre care 180 de adulþi. Dintre acestea, majoritatea s-au transmis pe cale
heterosexualã. (Date statistice HIV/ SIDA în România la 30 Iunie 2008).
Programele de prevenire se adreseazã de obicei elevilor ºi categoriilor sociale considerate
a avea un risc crescut de infectare cu HIV – consumatori de droguri injectabile, prostituate.
O categorie aparte este populaþia de etnie rromã, care este vizatã în mod direct de cãtre
unele dintre programele de prevenire - ex. Asociaþia Românã Anti SIDA - Program de
creºtere a accesului grupurilor vulnerabile la servicii de prevenire si suport, Salvaþi Copiii Prevenirea infecþiei HIV în comunitãþi de rromi din judeþele Dâmboviþa, Timiº ºi Vrancea,
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþie a Copilului, jud. Hunedoara - Combaterea
infecþiei cu HIV-prevenire prin informare pentru schimbarea comportamentului prin activitãþi
de outreach. Aceste trei programe se adreseazã direct unor populaþii de etnie rromã, se
desfãºoarã în perioada 2007 – 2010 ºi sunt finanþate de Fondul Global de Luptã Împotriva
SIDA, Tuberculozei ºi Malariei. (http://www.fondulglobal.ro/en/sub-recipients/hiv/)
Specificitatea acestei populaþii este datã de caracteristicile socio-culturale, care o
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defavorizeazã în ceea ce priveºte accesul la educaþie, deci ºi la programele de prevenire.
Mai important este gradul de permeabilitate a acestei populaþii la mesajele provenite de la
cultura majoritarã, mesaje care pot contraveni normelor sociale ale rromilor.
Au fost realizate pânã în prezent variate studii asupra populaþiei rrome, unele dintre ele
cuprinzând date privitoare la planificare familialã, ºi care au relevanþã în contextul lucrãrii de
faþã. Nu existã studii asupra comportamentului sexual preventiv (abstinenþã, utilizarea
prezervativului, menþinerea aceluiaºi partener sexual), singurele referiri fiind fãcute la
mijloacele contraceptive. Cu toate cã scopul contracepþiei este diferit de cel al prevenirii
îmbolnãvirilor pe cale sexualã, într-o oarecare mãsurã se suprapun, iar în lipsa unor date
privitoare la comportamentul preventiv, aceste studii ne ajutã sã ne formãm o imagine
asupra problemelor care existã în educaþia sexualã a rromilor.
Studiile întreprinse pânã în prezent pe populaþia de etnie rromã din România sugereazã
diferenþe semnificative faþã de populaþia majoritarã în ceea ce priveºte vârsta la cãsãtorie,
vârsta la naºterea primului copil, cunoaºterea ºi aplicarea metodelor de planificare familialã,
toate acestea fiind corelate cu un nivel educaþional ºi profesional scãzut, cu marginalizarea
sub aspect social ºi cultural, dar ºi cu urmarea unor practici tradiþionale, care sunt în dezacord
cu modernizarea societãþii româneºti. Astfel, vârsta medie la cãsãtorie este de 17 ani fete,
18 ani bãieþi, cu mult mai micã decât a mediei populaþiei generale (Burtea, 1998; Zamfir &
Zamfir, 1993; Zamfir & Preda, 2002; Bãdescu et al., 2007). În ceea ce priveºte vârsta la
naºterea primului copil, o cincime din femeile rrome nasc înainte de 16 ani, iar mai mult de
jumãtate dintre ele au cel puþin o naºtere pânã la 18 ani (Burtea, 1998; Zamfir & Preda,
2002; Bãdescu et al., 2007). Natalitatea este foarte ridicatã (5,1 copii pe femeie), media pe
þarã fiind 1,79 copii/ femeie (Burtea, 1998).
Aceste date sunt strâns legate de cele privitoare la utilizarea scãzutã a metodelor
contraceptive. De exemplu, studiul lui Berevoescu et al. din 1998 indicã faptul cã 54,1%
dintre femeile rrome nu-ºi mai doresc copii, dar declarã explicit cã nu utilizeazã metode de
contracepþie. Motivele neutilizãrii sunt „nu cunosc mijloacele de contracepþie“ – 7,5%; motivaþie
subiectivã „nu-mi place“, „nu se cade“, „e pãcat“ 6,4%, iar 40,2% alte motive. ªi dupã patru
ani, în 2002, doar 13,3% dintre femeile rrome de vârstã fertilã (15 – 44 ani) utilizau
contraceptivele, în timp ce pe totalul populaþiei proc.entul era de 4 ori mai mare - 57,3%
(Zamfir & Preda, 2002). Cifrele sunt totuºi în creºtere, dar lentã – în 2007 (Bãdescu et al.,
2007) 15% dintre femeile rrome foloseau mijloace contraceptive. Dintre femeile rrome care
folosesc metodele contraceptive 26,6% folosesc prezervativul, în comparaþie cu 40,6% în
rândul femeilor de alte etnii (Bãdescu et al., 2007). Avortul este folosit mai mult decât media
populaþiei generale, dintre femeile rrome din mediul urban 35,4% declarând cã au avut cel
puþin un avort, iar din mediul rural 19.6% (Berevoescu et al., 1998).
Existã deci nevoia de tratare diferenþiatã a rromilor în ceea ce priveºte educaþia sexualã,
pornind de la caracteristicile lor. Lipsa de informare, nivelul educaþional ºi economic scãzut,
tradiþiile rromilor sunt condiþii care fac într-adevãr dificile elaborarea ºi implementarea unor
programe coerente, dar pe de altã parte, costurile ignoranþei sunt mari ºi sunt suportate de
întreaga societate.
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Obiectivele studiului au fost:
1. Identificarea nivelului de cunoºtinþe despre modalitãþile de transmitere a HIV ºi
vulnerabilitatea perceputã la infecþia cu HIV;
2. Descrierea reprezentãrilor sociale asupra relaþiilor sexuale în cazul grupului studiat;
3. Descrierea reprezentãrilor sociale asupra modalitãþilor de prevenire a infecþiilor cu
transmitere sexualã în cazul grupului studiat.
METODÃ
Participanþi
Au participat la aceastã cercetare 15 persoane, 9 de gen masculin ºi 6 de gen feminin, cu
vârste cuprinse între 17 ºi 20 de ani.
Tinerii participanþi provin dintr-o comunitate de rromi din Bucureºti. Aceastã comunitate este
formatã din aproximativ 400 de persoane ºi este caracterizatã printr-un grad ridicat de
sãrãcie – adulþii nu au locuri de muncã stabile, locuiesc în case cu chirie la stat, se bazeazã
pe ajutorul social ºi pe alte ajutoare pe care le primesc ocazional. Fiecare familie are în
medie 3,4 copii.
Procedurã
Autoarea studiului, psiholog cu experienþã în programele de prevenire HIV/SIDA ºi în
consilierea persoanelor de etnie rromã, a realizat interviuri individuale cu cei 15 participanþi.
La momentul interviurilor, autoarea era colaboratoare a unui centru comunitar, desfãºurând
intervenþii pentru copiii de etnie romã, astfel fiindu-i facilitat accesul la aceastã populaþie.
Interviul a constat din douã pãrþi distincte: solicitarea rãspunsului la un chestionar de cunoºtinþe
ºi interviu semistructurat:
y Chestionar de cunoºtinþe cu 16 itemi, cu 3 variante de rãspuns (da, nu, nu ºtiu) pentru evaluarea nivelului de cunoºtinþe. Întrebãrile au fost citite ºi fiecare item explicat
respondentului;
y Interviu semistructurat cu participanþii.
Toate interviurile au fost înregistrate audio, cu acordul participanþilor, aceºtia având posibilitatea
sã întrerupã înregistrarea sau sã ºteargã ulterior anumite porþiuni. Nici unul dintre participanþi
nu a solicitat întreruperea înregistrãrii, nici ºtergerea ulterioarã a unor declaraþii.
Interviurile au durat în medie 60 de minute.
Fiecare interviu a fost ulterior transcris ºi analizat sub aspectul conþinutului.
S-a utilizat metoda analizei cantitative de conþinut în scopul determinãrii nivelului de cunoºtinþe
referitoare la modalitãþile de transmitere a HIV/SIDA. În acest scop au fost calculate procentele
de rãspunsuri corecte, incorecte ºi indecise („nu ºtiu“).
Analiza calitativã de conþinut
Tehnica de analizã utilizatã în studiul de faþã este analiza categorialã, de tip tematic, analizã
care se încadreazã în registrul semantic.
Grila categorialã de stabilire a temelor a urmat obiectivele cercetãrii (cunoºtinþe, reprezentãri
sociale asupra relaþiilor sexuale, reprezentãri sociale asupra mijloacelor de protecþie sexualã),
analiza relevând apoi subtemele. A fost înregistratã frecvenþa de ocurenþã a temelor, respectiv
subtemelor ºi au fost observate coocurenþele.
162

CONSILIEREA MULTICULTURALÃ

Fiecare temã ºi subtemã a fost explicatã ºi exemplificatã prin citate reprezentative.
În procesul de identificare a temelor s-a identificat o frecvenþã crescutã a unor relatãri fãrã
directã legãturã cu obiectivele cercetãrii – diferenþa perceputã ºi asumatã dintre rromi ºi
români. Considerând cã aceastã temã este un factor important de influenþã asupra eficacitãþii
intervenþiilor de prevenire, am ales sã o includ în analiza rezultatelor cercetãrii.
REZULTATE
Cunoºtinþe despre ºi atitudini faþã de HIV/ SIDA
y HIV/SIDA ca o boalã cu transmitere sexualã (rezultatele analizei cantitative)
Tinerii intervievaþi au auzit despre HIV/SIDA, ºi ºtiu cã este o boalã cu transmitere
sexualã, care „se prinde instantaneu“. Un singur subiect ºtie cã HIV ºi SIDA nu sunt
acelaºi lucru, oferind ºi o explicaþie parþial corectã „hiv este începutul“. Cunoºtinþele
lor sunt vagi, iar în ceea ce priveºte modalitatea de transmitere în mare parte incorecte.
Important pentru obiectul studiului de faþã este cã 100% dintre subiecþi recunosc
calea de transmitere sexualã ºi prezervativul ca metodã de protecþie.
Analiza statisticã nu relevã diferenþe semnificative între fete ºi bãieþi în ceea ce priveºte
nivelul cunoºtinþelor, ºi nici diferenþe în funcþie de gradul de ºcolarizare.
y Cunoºtinþe globale/ specifice (rezultatele analizei de conþinut calitative)
În cazul populaþiei studiate, HIV/SIDA sunt înglobate în categoria generalã a bolilor
cu transmitere sexualã.
Aceastã categorie are un nivel mare de generalitate ºi nu se fac diferenþieri clare între
subcategorii. Nu se ºtie exact care sunt diferenþele dintre boli, care boalã cu transmitere
sexualã se trateazã ºi care nu, ideea generalã este cã sunt boli greu vindecabile:
„oricum, tre sã te fereºti de aºa ceva, cã scapi, da’ scapi cu greu de
ce boalã poa sã aibã ... bolile astea care este sifilis, te tratezi, da’
cu greu, trece un an, doi“.
y Vulnerabilitate perceputã (rezultatele analizei de conþinut calitative)
Percepþia asupra vulnerabilitãþii personale faþã de infectarea cu HIV se confundã cu
percepþia vulnerabilitãþii faþã de bolile cu transmitere sexualã în general. Dupã cum
am specificat anterior, reprezentarea mentalã a HIV/SIDA se subscrie reprezentãrii
mentale a bolilor cu transmitere sexualã în general, între acestea neexistând diferenþieri.
Aºadar, este dificil de identificat nivelul real al vulnerabilitãþii percepute faþã de HIV/
SIDA, care apare în reprezentarea subiecþilor ca o realitate existentã, dar neclarã ºi
nestructuratã.
În ceea ce priveºte percepþia generalã asupra vulnerabilitãþii personale la infectarea
cu o anumitã boalã cu transmitere sexualã, apar diferenþe între subiecþii de gen masculin
ºi cei de gen feminin. Astfel, bãrbaþii se simt mai vulnerabili în faþa infecþiilor cu
transmitere sexualã, având ºi o viaþã sexualã mai activã ºi un nivel mai crescut al
promiscuitãþii decât femeile, aspecte pe care le voi detalia în ceea ce urmeazã.
Reprezentãri sociale asupra relaþiilor sexuale (analiza calitativã)
y Influenþa familiei
Rezultatele indicã o influenþã puternicã a familiei asupra tânãrului, influenþã care se
rãsfrânge ºi asupra deciziilor privitoare la viaþa sexualã – momentul începerii vieþii
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sexuale, alegerea partenerului, cãsãtorie, educaþie pentru viaþa sexualã.
Pãrinþii sunt percepuþi ca având o bogatã experienþã de viaþã, pe care o transmit
copiilor, iar autoritatea lor este rar pusã la îndoialã. În cadrul comunitãþii studiate este
foarte clar rolul educativ al pãrinþilor, de transmitere a valorilor, de formare a tânãrului
care va deveni adult:
„Mama, a trecut prin mai multe, ºi a vãzut, ºi ºtie mai multe pãrinþii,
degeaba nu sunt pãrinþi ...“
Pãrinþii sunt aºadar principala autoritate recunoscutã ºi un factor esenþial de formare
a copiilor ºi tinerilor, atât pentru fete, cât ºi pentru bãieþi. Tinerii sunt pregãtiþi pentru
viitorul rol de pãrinþi, a cãror responsabilitate este de a educa ºi forma copiii:
„Eu te-nvãþ acum cã eºti copilul meu, da’ ºi tu, mai departe, când
eu n-o sã mai fiu, sã ai ºi tu mai departe sã le dai înþelepciune,
înþelegere ... sã le dai învãþãmânt.“
Pãrinþii sunt percepuþi a fi ºi cei în care se poate avea cea mai mare încredere, care
existã pentru a-ºi ajuta copiii într-un mod necondiþionat:
„Tata [mi-a zis] orice problemã ai, cã faci crimã, cã fazci ce faci, vii
ºi-mi spui mie, mã-ntrebi.“
Familia are un rol important în deciziile privitoare la viaþa de adult a copilului/ tânãrului,
în alegerea soþiei/ soþului, cât ºi a momentului cãsãtoriei, iar tânãrul se supune deciziei
luate de adulþi. Familia reprezintã o autoritate puternicã, deciziile luate de cãtre adulþi
fiind urmate fãrã a fi puse la îndoialã. Chiar dacã tânãrul nu agreeazã hotãrârile luate
de pãrinþi în ceea ce-l priveºte, le respectã ºi le pune în aplicare, pentru cã „asta e
soarta“, „este vorba de neam“, de ceva mai presus deci decât individul. Un exemplu
relevant ar fi acela al cãsãtoriile aranjate, în care soþii au vârste mici:
„- Asta a fost ºi soarta mea, la 14 ani, mai jos de 14 ani ... era vorba
despre neam ... trebuie sã te-nsori, sã faci, de astea. Cam 13
jumate aveam.
- V-aþi cãsãtorit?
- Normal.“
Unora li se permite sã îºi aleagã partenerul, dar ºi în acest caz pãrinþii sunt cei care au
ultimul cuvânt:
„Pãrinþii trebuie sã fie de acord [cu prietenul meu], ºi mai ales cu
soþul. Au zis cã nu mã lasã sã mã cãsãtoresc cu un român, sã fie
unu’ de-a nostru ... sã-l cunoascã, sã-i cunoascã familia.“
Nivelul comunicãrii este unul direct „discutãm deschis“, dar simplu. Mesajele transmise
cãtre tineri sunt foarte clare, directe, ºi cu puþine nuanþe.
Nu au fost constatate diferenþe semnificative între fete ºi bãieþi în ceea ce priveºte
importanþa familiei, influenþa este exercitatã în aceeaºi mãsurã, diferenþele existând
însã la nivelul conþinutului mesajului transmis cãtre tânãr/ tãnãrã. Aceste aspecte vor
fi detaliate la punctul „Norme sociale“.
y Influenþa comunitãþii
Tinerii rromi din acest studiu sunt puternic ancoraþi în viaþa comunitãþii din care provin,
care este un factor important de influenþã asupra vieþii private a fiecãrui membru.
Relaþiile în cadrul comunitãþii sunt strânse, iar graniþa dintre viaþa publicã ºi cea privatã
este fragilã. Relaþiile de cuplu sunt „treaba tuturor“, iar încãlcãrile normelor sunt
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sancþionate prompt:
„Te aratã lumea cu degetul pe stradã.“
Tinerii intervievaþi respectã normele comunitãþii ºi nu le pun la îndoialã, acestea
reprezentând un „ghid comportamental“, care stabileºte tipurile de comportamente
acceptate, încurajate, cât ºi cele descurajate ºi respinse, în general limitele de conduitã
în comunitate. Apar des referiri de tipul „aºa se face“, „aºa-i la noi“, sau în cazul unui
comportament nerecomandat „e ruºine“, „te aratã pe stradã“.
Influenþa grupului de prieteni este foarte importantã în ceea ce priveºte relaþiile dintre
fete ºi bãieþi. Dacã influenþa familiei are un caracter normativ – cu cine ai voie ºi cu
cine nu, care e momentul debutului, cãsãtoria; influenþa grupului de prieteni se
manifestã la nivelul conþinutului relaþiei – cum anume sã cucereºti o fatã, cum sã
cucereºti un bãrbat, cum sã te protejezi ºi în ce caz:
„[ªtiu de la ] Prieteni ... aºa, între noi, bãieþii.“
„Cu fetele, da, vorbim de toate“.
Acesta este motivul pentru care tema influenþa comunitãþii are o frecvenþã de apariþie
mai crescutã decât celelalte, apãrând în paralel cu majoritatea temelor.
Am stabilit pânã acum cã influenþa comunitãþii asupra vieþii fiecãruia dintre membrii ei
este puternicã, acþionând ºi la nivelul relaþiilor intime. Modalitatea specificã de modelare
a comportamentelor individuale de cãtre familie ºi comunitate este „norma socialã“,
un set de reguli informale care prescriu comportamentele, atitudinile, valorile acceptate
ºi neacceptate, cât ºi consecinþele respectãrii ºi încãlcãrii regulilor.
În continuare voi descrie normele sociale care guverneazã viaþa relaþionalã (din punctul
de vedere al relaþiilor intime) a comunitãþii studiate.
y Norme sociale
În general, normele care circumscriu comportamentul în relaþiile sexuale diferã în
funcþie de gen. Ceea ce este acceptabil, încurajat sau din contrã, descurajat în cazul
fetelor/ femeilor este diferit de ceea ce li se permite sau sau nu bãieþilor/ bãrbaþilor.
Diferenþele privesc vârsta de începere a vieþii sexuale, fidelitatea, volumul experienþei
sexuale. Tinerii care au luat parte la studiu ºi-au interiorizat aceste norme ºi le respectã,
în relatãrile lor apãrând des referiri la diverse norme ale comunitãþii.
Vârsta începerii vieþii sexuale este un exemplu de diferenþã semnificativã între fete
ºi bãieþi. Norma socialã indicã ca bãieþii sã îºi înceapã viaþa sexualã mai devreme
decât fetele. Mai mult decât atât, dacã la fete începerea vieþii sexuale este legatã de
momentul cãsãtoriei, la bãieþi momentul debutului este mai devreme, astfel încât ei
sã poatã acumula experienþã pânã la cãsãtorie. Comportamentul sexual în cazul
genului masculin este judecat ca o competenþã, care se dezvoltã în perioada formãrii
tânãrului:
„La noi [bãieþii] încep pe la 15, 16, 17 ani, pentru a învãþa pe parcurs.“
Cãsãtoria în cazul comunitãþii studiate înseamnã o uniune între douã persoane de
sex opus recunoscutã de ceilalþi membrii ai comunitãþii ºi nu este neapãrat legalizatã.
Legalizarea relaþiilor se întâmplã în unele cazuri, de obicei dupã ce apar copiii, ºi nu
este obligatorie. În multe cazuri nici durata nu este „pe toatã viaþa“, cãsãtoriile putânduse desface cu uºurinþã, mai ales dacã nu existã copii.
Pentru mulþi bãieþi, momentul debutului sexual este stabilit de cãtre tatã, sau alþi
bãrbaþi semnificativi în familie, atunci când ei considerã cã este momentul ca bãiatul
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de pânã atunci sã intre în lumea bãrbaþilor. Existã însã ºi situaþii în care momentul nu
este pregãtit suficient de bine, sau bãiatul este mult prea tânãr, acesta din urmã
panicându-se ºi încercând sã scape:
„Tata m-a dus [la prostituate] la 12 ani ºi am fugit“
Spre deosebire de bãieþi, fetelor li se cere sã rãmânã virgine pânã la cãsãtorie, cele
care încalcã aceastã normã fiind expuse criticii comunitãþii:
„La noi, la argintari, dacã nu eºti domniºoarã când te cãsãtoreºti ...
te aratã lumea cu degetul pe stradã ... Adicã mergi cu soþul tãu ºi
te aratã altul, râde de tine, cã ºi cu el ai fost. Tre’ sã fii domniºoarã
la cãsãtorie, sã se vadã pe cãmaºã. Mai sunt ºi care nu sunt aºa,
da’ le aratã lumea pe stradã.“
Fidelitatea sau menþinerea aceluiaºi partener sexual este de asemenea normatã
diferit pentru genul masculin ºi cel feminin. Pentru membrii comunitãþii este „de la
sine înþeles“ cã bãieþii/ bãrbaþii au mai multe partenere sexuale, în timp ce fetele/
femeile rãmân fidele aceluiaºi partener. În caz contrar, bãrbaþii pot fi luaþi în derâdere,
iar femeile acuzate de promiscuitate.
Diferenþele sunt justificate prin explicaþii pseudo-ºtiinþifice asupra funcþionãrii
organismului uman masculin ºi feminin, reprezentãrile comune ilustrând un organism
masculin care „are nevoie“ de mai multe partenere ºi care este aproape incapabil de
a rãmâne fidel:
„Nu ºtiu ce sã zic, nu e prea uºor sã stai doar cu o femeie, e foarte
greu pentru un bãrbat ... la femei mai existã care sunt cuminþi.“
Fidelitatea, atunci când apare la bãrbaþi este de scurtã duratã, ºi este legatã de
sentimente intense faþã de partenerã:
„Îþi gãseºti o iubitã ºi poþi sta potolit o lunã, douã, trei ...“
În cazul în care se dovedeºte infidelitatea partenerei, este o datorie de onoare a
bãrbatului sã o pedepseascã prin diverse metode (adesea pedeapsã fizicã), infidelitatea
bãrbatului fiind acceptatã ºi toleratã.
„Dacã soþia greºeºte [mã înºealã] nu o iert, dacã eu greºesc ...
trebuie sã mã ierte.“
Reprezentãrile mentale asupra acestor diferenþe de gen sunt împãrtãºite ºi de partea
femininã care a participat la studiu. ªi ele expun aceeaºi explicaþie pseudo-ºtiinþificã
a funcþionãrii organismului masculin ca motivaþie principalã:
„Dacã am acum un prieten e normal sã mai fie ºi cu altele, numai
sã nu aflu eu ... adicã sã nu-mi vinã cu ele-n faþã ... Dacã eu nu pot
sã-i ofer ce are nevoie [contact sexual], ºi normal sã se ducã la
altele, bãrbaþii nu pot fãrã.“
Toate aceste norme sociale care privesc relaþiile sexuale au o influenþã directã asupra
comportamentelor ºi atitudinilor preventive, ºi trebuie evaluate cu atenþie în conceperea
ºi implementarea unui program de prevenire sau de educaþie pentru sãnãtate.
Reprezentãri sociale asupra modalitãþilor de protecþie sexualã (analiza calitativã)
Este important de menþionat cã în cazul populaþiei studiate metodele de protecþie sexualã
sunt percepute ca fiind responsabilitatea bãiatului, doar el având iniþiativa sau „dreptul“ de a
le folosi, pentru fete acest lucru fiind considerat ruºinos. O singurã fatã din cele intervievate
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a fãcut referiri la prezervativul pentru femei, despre care „a auzit“, dar nici ea nu ar avea
iniþiativa sã îi propunã partenerului utilizarea unui prezervativ pentru bãrbaþi.
y Relaþia protecþie sexualã – promiscuitate
Pentru tinerii participanþi la studiu utilizarea prezervativului este legatã de relaþii sexuale
promiscue. Prezervativul este perceput ca o metodã utilã, chiar indispensabilã atunci
când cineva se angajeazã într-o relaþie sexualã întâmplãtoare, de obicei cu prostituate.
Analiza de conþinut a identificat o frecvenþã crescutã a coocurenþelor conceptelor
„prezervativ“ ºi „prostituate“. Astfel, reprezentãrile sociale asupra metodelor de protecþie
sexualã conþin douã categorii: utilizarea prezervativului ºi stabilirea unei relaþii stabile,
de încredere. Cele douã sunt mutual exclusive, nu pot coexista: ori foloseºti
prezervativul (în cazul unei relaþii promiscue), ori ai o partenerã sexualã stabilã:
„Sã mã protejez cât mai bine ºi sã-mi aleg persoana potrivitã.“
Citatul de mai jos oferã o ilustrare foarte clarã a relaþiei dintre reprezentãrile sociale
asupra relaþiilor sexuale din prisma diferenþelor de gen ºi reprezentãrile sociale asupra
metodelor de protecþie sexualã:
„[Bãieþii au] Mai multe fete, normal cã [se] protejeazã cu prezervativ,
cã n-are cum.
Dacã am o relaþie serioasã nu folosesc prezervativ.“
Aºadar, întrucât bãieþii nu îºi menþin aceeaºi partenerã sexualã sunt „nevoiþi“ sã
foloseascã prezervativ, dar o relaþie serioasã exclude acest mijloc de protecþie, care
denotã neîncredere în partenerã:
„- Nu, dacã aº iubi-o mult nu, normal cã nu, de ce? [sã folosesc
prezervativ] ªi dacã vreau s-o iau de soþie, nu, normal cã nu. ªi
cred cã n-am folosit aºa ceva decât, ºtiþi la ce, la femei, de produs.
- La prostituate te referi?
- Da, aºa nu pot sã am încredere ... Nu poþi sã ai încredere în aºa
ceva, eºti obligat sã foloseºti [prezervativ].“
y Încredere în prezervativ
Încrederea perceputã în eficienþa prezervativului variazã, dar în general este crescutã,
cu o reþinere leagatã de calitatea ºi rezistenþa prezervativului.
„Cam 70 la sutã, se mai poate rupe.“
Apar ºi categorizãri ale prezervativelor în funcþie de calitatea lor, încrederea în eficienþa
prezervativului variind în funcþie de calitatea acestuia:
„În unele noi, poþi sã ai încredere sutã la sutã.“
Utilizarea prezervativului este consideratã aºadar o metodã aproape sigurã de
prevenire a bolilor cu transmitere sexualã, ºi utilizat strict pentru acest scop. Dacã la
alte populaþii prezervativul are ºi rol de prevenire a sarcinilor nedorite, în cazul tinerilor
cuprinºi în studiul de faþã prezervativul este utilizat în cazul relaþiilor sexuale
întâmplãtoare, care au loc de obicei cu prostituate, relaþii care implicã un risc crescut
de infectare cu boli cu transmitere sexualã. Sarcinile nedorite apar frecvent, iar avortul
este o mãsurã des utilizatã, acceptatã ºi chiar încurajatã. Despre acest aspect voi
discuta la punctul urmãtor.
y Avortul
Chiar dacã nu priveºte în mod direct modalitãþile de prevenire a infecþiilor cu transmitere
sexualã, frecvenþa utilizãrii avortului într-o populaþie este un indicator indirect al practicilor
Revista de Pedagogie nr. 1-3/2009

167

de protecþie sexualã – utilizarea prezervativului, a pastilelor anticoncepþionale. Nu
doar frecvenþa efectivã a avorturilor este un indicator valoros, ci ºi atitudinile vis-a-vis
de aceastã practicã, nivelul de acceptare sau din contrã, respingerea procedurii de
întrerupere a sarcinii.
Studiul prezent relevã un grad crescut de acceptare a avortului, toþi subiecþii intervievaþi
indicându-l ca procedurã de luat în considerare în cazul unei sarcini nedorite. Din
relatãrile subiecþilor, întreruperea de sarcinã este un procedeu frecvent utilizat în
comunitate, încurajat, riscurile aferente percepute fiind considerate mici.
„Dacã nu ai vrea ca prietena ta sã rãmânã însãrcinatã ai folosi
prezervativ?
Nu, nici aºa nu aº folosi.
ªi dacã rãmâne însãrcinatã?
[Dacã] Rãmâne, sã facã chiuretaj, sau cum se zice.“
Aceste reprezentãri sunt valabile atât pentru femei, cât ºi pentru bãrbaþi, ambii fiind
implicaþi în întreruperea de sarcinã – femeia suferã procedura efectivã, iar bãrbatul
oferã suportul financiar. Bãrbatul beneficiazã ºi de susþinerea familiei în aceastã situaþie,
care îl ajutã material:
„M-a ajutat mãtuºa ... am rezolvat [a întrerupt sarcina] … au fost
mulþi bani“
Aºadar, reprezentãrile sociale ale comunitãþii referitoare la avort sunt de acceptare a
acestei proceduri, care are loc frecvent, ºi care este consideratã ca fiind normalã în
cadrul unei relaþii stabile.
Diferenþa perceputã ºi asumatã dintre rromi ºi români (analiza calitativã)
În elaborarea unui program de prevenire dedicat unei anumite populaþii este important sã
se þinã seama de diferenþele dintre cogniþiile sociale a unor culturi diferite, de cine anume
implementeazã programul (cãrei culturi îi aparþine) ºi de cât de deschisã este populaþia þintã
la mesaje provenite de la membrii unei alte culturi, în cazul de faþã mesaje provenite de la
populaþia majoritarã cãtre populaþia rromã minoritarã.
Tinerii care au participat la acest studiu au reprezentãri clare asupra diferenþelor dintre rromi
ºi români, în discursul lor apãrând foarte frecvent referiri de genul „la noi“, „la români“, „noi
þiganii“, „la noi, la argintari“, „aºa-i la þigani“, „sunt ºi români buni, care se poartã frumos, da’
mai rar“, etc.
Sunt percepute chiar diferenþe fundamentale, de dezvoltare umanã, între rromi ºi români,
diferenþe care sunt folosite pentru a justifica vârsta micã de debut a vieþii sexuale:
„Romanii [i.e. rromii] au mentalitatea [i.e. maturitatea] la 14 ani exact cum o are un român la
18, 19 ani.“
Deosebirile între culturi existã cu siguranþã în realitate, dar ele sunt accentuate de însãºi
reprezentãrile sociale asupra acestor diferenþe: în momentul în care mã percep atât de
diferit de tine, voi face probabil mai puþine eforturi sã te cunosc, sã te înþeleg ºi sã mã apropii
de tine. Este posibil deci ca aceste reprezentãri sã adânceascã diferenþele ºi sã îngreuneze
comunicarea, prin urmare ºi implementarea cu eficienþã a programelor de prevenire ºi de
educaþie pentru sãnãtate.
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CONCLUZII, DISCUÞII, RECOMANDÃRI
Cercetarea de faþã a studiat un grup de tineri proveniþi dintr-o comunitate de rromi din
Bucureºti din punctul de vedere al comportamentelor sexuale preventive, folosind metode
cantitative ºi calitative de cercetare. S-a constatat un nivel general scãzut al cunoºtinþelor,
dar, de o importanþã mare pentru obiectul studiului, rezultate foarte bune la întrebãrile
referitoare la transmiterea HIV pe cale sexualã ºi la utilizarea prezervativului ca metodã de
prevenire, procentul de rãspunsuri corecte fiind de 100%. Ne putem baza aºadar în viitoarele
programe de prevenire pe o bunã cunoaºtere a acestor aspecte, accentul trebuind deci sã
se punã în continuare mai mult pe latura formativã decât pe cea informativã. Restul întrebãrilor
au generat un procent scãzut de rãspunsuri corecte (transmiterea prin utilizarea în comun
a toaletei, prin strãnut/tuse etc.), acest lucru putând indica un potenþial crescut de discriminare
a persoanelor infectate – dacã percepþia generalã este cã HIV se transmite prin foarte multe
cãi, reacþia naturalã este de a încerca îndepãrtarea sursei de infecþie, cea mai simplã
modalitate fiind a marginaliza ºi izola persoana purtãtoare de virus. Întrucât discriminarea
persoanelor seropozitive în cadrul acestei comunitãþi nu a reprezentat obiectul studiului,
tema nu a fost aprofundatã în interviuri.
S-a constatat cã HIV/SIDA sunt concepte înglobate în categoria generalã a bolilor cu
transmitere sexualã, categorie care nu cunoaºte diferenþieri, fãcându-se chiar confuzii între
diferite boli. Acest lucru poate fi o explicaþie pentru procentul mare de rãspunsuri incorecte
(53.3%) ºi indecise (33,3%) la întrebarea Existã medicamente care sã vindece SIDA?.
Tinerii intervievaþi cred, chiar dacã nu sunt siguri, cã SIDA se vindecã, chiar dacã „mai greu“.
Convingerea cã SIDA este tratabilã diminueazã gravitatea perceputã a bolii, putând avea
un efect de scãdere ºi asupra intenþiei de adoptare a unui comportament preventiv.
În aceeaºi manierã, vulnerabilitatea perceputã la infecþia cu HIV a fost un concept dificil de
mãsurat, din cauza confuziei cu alte boli cu transmitere sexualã, percepþia vulnerabilitãþii
fiind mai degrabã globalã decât specificã.
Analiza reprezentãrilor sociale asupra relaþiilor sexuale a relevat o ancorare puternicã a
tinerilor în comunitatea din care fac parte, care beneficiazã de norme sociale foarte clar ºi
simplu exprimate, la fel ca ºi consecinþele încãlcãrii lor. Normele sunt interiorizate ºi urmate
de membrii comunitãþii, reprezentând deci o variabilã de care trebuie neapãrat sã se þinã
cont în conceperea unui program de prevenire.
Între fete ºi bãieþi existã diferenþe semnificative, care sunt normate de comunitate ºi care nu
sunt încãlcate. Bãieþii au mai multã libertate ºi beneficiazã de mai multã experienþã sexualã
ºi acces la mijloacele de protecþie, fetele fiind oarecum dezavantajate în aceastã privinþã.
Tabloul normelor sociale constatate în aceastã comunitate este unul destul de clar: fetele
trebuie sã rãmânã virgine pânã la cãsãtorie, virginitatea sã fie demonstratã „pe cãmaºã“,
bãieþii sunt iniþiaþi în viaþa sexualã de mici, decizia aparþinând tatãlui sau altui bãrbat semnificativ
din familie, femeile trebuie sã fie fidele aceluiaºi bãrbat, în schimb este indicat ca bãrbaþii sã
aibã mai multe partenere sexuale, pentru cã funcþionarea organismului masculin cere acest
lucru. Elementul de „modernitate“ constã în utilizarea prezervativului ca metodã de protecþie
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sexualã, ºi acesta fiind folosit însã doar în cazul unor relaþii promiscue, cu prostituate, „în
care nu poþi avea încredere“. Prezervativul folosit într-o relaþie stabilã de cuplu ar arunca o
umbrã de neîncredere asupra partenerei ºi a relaþiei, ar fi un lucru „ruºinos“. Nu se folosesc
în general nici metode de prevenire a sarcinii, avortul fiind o practicã frecventã ºi acceptatã,
fapt confirmat de studiile efectuate asupra populaþiei rrome ºi care sunt amintite în
fundamentarea teoreticã a lucrãrii.
Reprezentãrile ºi normele sociale specifice acestei populaþii vor constitui provocãri în
elaborarea ºi implementarea unui program de prevenire a infecþiei cu HIV, programe în
general proiectate de profesioniºti care aparþin culturii majoritare, moderne, ºi care includ
teme de tipul: „negocierea cu partenerul sexual“ sau „asertivitatea“. Aceste teme vor fi cu
siguranþã noi pentru tinerii rromi descriºi de studiul de faþã, ºi va fi necesarã multã mãiestrie
din partea celor care implementeazã programul pentru a forma aceste abilitãþi, de altfel
necesare, respectând cultura ºi valorile populaþiei þintã.
Un alt aspect important descris este diferenþa perceputã ºi asumatã dintre rromi ºi români.
Apar referiri frecvente la aceste deosebiri: „la noi“, „la români“, etc., care pot explica în parte
menþinerea intactã a culturii ºi a normelor tradiþionale, în ciuda convieþuirii alãturi de populaþia
majoritarã chiar în centrul capitalei. Rromii ºtiu cum e „la români“, dar aceasta pare a fi o
realitate externã, observatã, dar de la care nu se preiau norme ºi valori. „La noi“ e altfel,
acest „la noi“ fiind interiorizat de la vârste fragede ºi apãrat apoi ca o valoare centralã.
O recomandare în acest sens este ca persoana/ persoanele care implementeazã proiectul
de prevenire sã cunoascã comunitatea, sã aibã deja stabilite relaþii bune, sau, dacã este
posibil, chiar sã fie implicat activ un membru al comunitãþii în echipa proiectului. Intervenþiile
gen „peer education“ au sens deci într-o astfel de abordare.
Concluzionând, studiul de faþã oferã o descriere a unor tineri proveniþi dintr-o comunitate de
etnie rromã din punctul de vedere al cunoºtinþelor despre HIV/SIDA ºi a reprezentãrilor
sociale pe care le au asupra relaþiilor sexuale ºi a mijloacelor de protecþie sexualã. Informaþiile
obþinute pot fi utilizate în elaborarea ºi implementarea unui program de prevenire a infectãrii
cu HIV adresat acestei populaþii. Principala limitare a cercetãrii este de ordin metodologic,
numãrul participanþilor la studiu fiind mic ºi toþi aparþinând aceleaºi comunitãþi. Nu se pot
extrage deci concluzii asupra populaþiei de etnie rromã din România în general, acest aspect
putând face obiectul unor studii ulterioare.
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PROIECTE EUROPENE ÎN DOMENIUL CONSILIERII ªI ORIENTÃRII
DERULATE DE CÃTRE DEPARTAMENTUL CONSILIERE ªI ÎNVÃÞARE
PERMANENTÃ - INSTITUTUL DE ªTIINÞE ALE EDUCAÞIEI BUCUREªTI
EUROGUIDANCE
Proiect finanþat de cãtre Comisia Europeanã
Durata: 1999-prezent
Misiunea specificã a Euroguidance România este sã promoveze dimensiunea europeanã în
consiliere ºi orientare ºi sã ofere informaþii cu privire la mobilitate. Principalul grup þintã îl
constituie consilierii din reþeaua MECI care îºi desfãºoarã activitatea în instituþiile de învãþãmânt
preuniversitar ºi universitar. Aceºtia acþioneazã ca multiplicatori ai informaþiei, oferind-o în final
beneficiarilor direcþi ai serviciilor de consiliere (elevi, studenþi, profesori, pãrinþi). Activitãþile
Euroguidance România se adreseazã ºi practicienilor din reþeaua Agenþiilor de Ocupare a
Forþei de Muncã, dar ºi celor care oferã servicii de consiliere pentru tineret (centrele Infotin).
www.euroguidance.ise.ro
PLOTEUS - Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space (PLOTEUS
– Portalul Ofertelor de Educatie din Europa)
Proiect finanþat de cãtre Comisia Europeanã
Durata: 2003-prezent
http://ec.europa.eu/ploteus
WOW - Tranzition from School to the World of Work (Traziþia de la ºcoalã la piaþa muncii)
Proiect Comenius (Reþele).
Nr identificare: 1333995 – 2007 – AT – COMENIUS - CNW
Durata: 2007-2010
Promotor: Austria
Parteneri: Finlanda, Olanda, Slovacia, Germania, Italia, Cehia, România, Danemarca, Grecia,
Polonia, Spania
Activitãþi ºi rezultate: identificarea unor exemple de bune practici, servicii ºi politici ºi strategii de
succes în þãrile partenere; realizarea de rapoarte despre evoluþia proiectului, conferinþe, studii
relevante, informaþii, bune practici etc.; realizarea unui manual la terminarea proiectului.
www.school-wow.net
ICT Skills II (Instrumentele TIC ºi formarea practicienilor de orientare utilizatori de TIC)
Proiect Leonardo da Vinci.
Nr identificare: 135602-LLP-1-2007-1-IT-KA3MP
Durata: 2007-2009
Promotor: Italia
Parteneri: Italia, România, Spania, Marea Britanie
Activitãþi ºi rezultate: Analiza contextului naþional, dezvoltarea unui profil standard al practicianului
utilizator de TIC, al unui portofoliul online, instrument online de evaluare, curriculum de formare,
platforma online open source ºi dezvoltarea unor modulelor de formare ºi pilotarea acestora.
www.ictskills2.org
(continuare în pagina 178)
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ABANDONUL ªCOLAR ÎN RÂNDUL COPIILOR DE
POPULAÞIE RROMÃ
Alina Gavriliþã, asistent cercetare
Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei
Bucureºti, România
alina_gavrilita@ise.ro
Rezumat
Fenomenul de abandon ºcolar, considerat în complexitatea posibilitãþilor de manifestare, nu
este un subiect nou abordat în sfera educaþionalã, ci este un subiect care ridicã din ce în ce mai
multe semne de întrebare asupra cauzelor ºi efectelor dar ºi deschiderea cãtre noi metode de
abordare, de prevenire ºi combatere la nivel european. Proiectul „ONCE Again-st Abandon –
Deschiderea cãtre noi experienþe în prevenirea ºi combaterea fenomenului de abandon ºcolar“
îºi propune sã identifice exemple de bunã practicã în domeniul consilierii, dar dincolo de acest
aspect, permite unor tineri aflaþi în aceastã situaþie, sã îºi spunã povestea ºi sã participe activ la
procesul de tranzitare a impasului ºcolar.
Cuvinte cheie: abandon ºcolar, absenteism, analfabetism, comunitate rromã, bune practici.
Abstract
Dropout phenomenon, considered in its complexity, it is not a new issue for the educational
approach, but an issue that raises more and more questions about its causes and effects but
also it opens up to new methods of approach, prevention and fighting against school abandon at
European level. The project “ONCE Again-st Abandon – Opening to New Countries Experiences”
aims to identify good practices in the field of counselling, but beyond this, it allows young dropouts
to tell their stories and to be actively involved in this transition process.
Key words: dropout, truancy, illiteracy, Roma community, good practice.

Pornind de la definirea fenomenului de abandon ºcolar în contextul educaþional românesc
actual ºi de la diferenþa de conþinut exprimatã prin acesta ºi alþi termeni utilizaþi pentru
definirea participãrii la educaþia formalã, putem stabili care este în fapt „traseul“ pe care un
tânãr îl urmeazã ºi modalitatea în care este clasificatã situaþia în care el se aflã. Astfel cã, o
introducere în terminologia de bazã reduce ambiguitatea discursului ºi permite o mai bunã
înþelegere a ceea ce urmeazã sã fie dezvoltat pe parcursul acestui material. Termenii relevaþi
în înþelegerea fenomenului de abandon ºcolar sunt: analfabetismul, absenteismul ºcolar ºi
pãrãsirea timpurie a sistemului de învãþãmânt.
Analfabetismul este întâlnit în cazul copiilor care nu frecventeazã deloc ºcoala (diferite
motive stau la baza acestui fenomen: situaþia economicã precarã a familiei de provenienþã,
existenþa unor relaþii dificile între membri familiei, munca timpurie a copiilor, etc.). Debutul
traseului educaþional al copiilor nu este un factor care oferã siguranþã asupra continuitãþii ºi
perseverenþei în acest sens, pãrãsirea timpurie a sistemului de învãþãmânt fiind un fenomen
cu o frecvenþã crescutã (aºa cum relevã ºi datele statistice prezentate mai jos) ºi reprezintã
un motiv de îngrijorare ºi necesitã punerea în aplicare a unor mãsuri adecvate.
Revista de Pedagogie nr. 1-3/2009

173

Absenteismul ºcolar (ºi uneori repetenþia) este un indicator care trage semnalul de alarmã
ºi care necesitã acþiuni imediate (de prevenire ºi combatere). Aceastã situaþie este influenþatã
de factori care þin de: mediul de provenienþã al copilului sau tânãrului, modul în care procesul
educaþional este investit cultural, modelele pe care tinerii le considerã relevante, munca sau
faptul cã - cel mai frecvent în mediul rural – aceºtia reprezintã un sprijin pentru familie, cu
precãdere în anumite perioade ale anului (ex: munca agricolã sau în gospodãrie), etc.
Alþi factori externi care pot influenþa fenomenul de abandon ºcolar sunt: infrastructura ºcolarã,
gradul de pregãtire a resurselor umane implicate în procesul educaþional, resursele materiale
ºi informaþionale necesare unei bune desfãºurãri a actului didactic.
O serie de factori individuali influenþeazã traiectoria educaþionalã pe care o urmeazã unii
dintre copii/ tineri, dintre aceºtia menþionãm: starea de sãnãtate, nivelul de dezvoltare psihoindividualã, imaginea ºi stima de sine, atitudinea generalã faþã de contactul de ºcoalã ºi
motivaþia pentru procesul de învãþare.
Lãsând la o parte faptul cã, dreptul fiecãrui copil de a participa la procesul educaþional, este
garantat de Constituþia României (articolul 32, alineatul 4), amploarea fenomenului de
abandon ºcolar îngrijoreazã din ce în ce mai mult.
În ceea ce priveºte învãþãmântul preuniversitar de nivel primar ºi gimnazial, rata abandonului
ºcolar a crescut în ultimii ani - conform analizei realizate de Institutul Naþional de Statisticã
(INS, 2007) ºi Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului (2007) (tabelul 1 ºi 2). În schimb
rata abandonului ºcolar la nivelul învãþãmântului liceal ºi profesional nu variazã foarte mult
raportat la anii precedenþi (tabelul 3).
Anul şcolar
Invăţământul primar şi gimnazial
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Total

0,6

1,2

1,2

1,5

1,7

1,8

Urban

0,7

1,2

1,0

1,0

1,3

1,8

Rural

0,6

0,8

0,9

1,4

1,4

1,8

Feminin

0,6

0,9

0,8

1,1

1,1

1,6

Masculin

0,7

1,0

1,1

1,4

1,4

2,0

Tabelul 1. Rata abandonului ºcolar în cadrul învãþãmântului primar ºi
gimnazial
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Anul şcolar
Învăţământul liceal
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Total

3,5

3,3

2,7

2,4

2,3

2,7

Feminin

2,9

2,7

2,5

2,2

2,0

2,2

Masculin

4,4

4,1

3,0

2,8

2,6

3,2

Tabelul 2. Rata abandonului ºcolar în cadrul învãþãmântului liceal
Anul şcolar
Învăţământul profesional
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Total

6,6

6,8

7,9

5,9

5,5

6,6

Feminin

6,6

7,1

8,3

6,2

5,9

6,8

Masculin

6,7

6,3

7,7

5,7

5,3

6,5

Tabelul 3. Rata abandonului ºcolar în cadrul învãþãmântului profesional
Rata abandonului ºcolar este calculatã ca diferenþa dintre numãrul elevilor înscriºi la începutul
anului ºcolar ºi numãrul elevilor aflaþi în evidenþã la sfârºitul anului ºcolar respectiv (http://
www.edu.ro). Acesta este un indicator procentual raportat la numãrul de elevi înscriºi la
începutul anului ºcolar, fãrã a lua în considerare ºi alþi factori care influenþeazã aceastã
stare de fapt (una din cele mai importante cauze este fenomenul migraþiei).
Studierea acestui fenomen este deci una complexã ºi are multiple faþete, iar ceea ce încercãm
sã evidenþiem în materialul de faþã, nu este o analizã exhaustivã a abandonului ºcolar ci, o
evidenþiere a unor factori particulari, aparþinând eforturilor unor tineri de a ne ajuta într-o mai
bunã sondare a acestei realitãþi. Experienþele la care ne referim sunt patru interviuri realizate
cu tineri aflaþi în situaþie de abandon ºcolar ºi douã interviuri cu experþii care au intervenit în
acordarea suportului necesar depãºirii acestei situaþii din perspectiva procesului de consiliere,
în cadrul proiectului european „ONCE – Deschiderea cãtre noi experienþe în prevenirea ºi
combaterea fenomenului de abandon ºcolar“, co-finanþat de Comisia Europeanã prin
Programul Leonardo da Vinci (www.once.againstabandon.net).
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Tinerii selectaþi se încadreazã în douã categorii de vârstã: 12-15 ani ºi 25 de ani ºi sunt din
Bucureºti (9). O parte dintre aceºtia aparþin comunitãþilor rrome ºi au abandonat total ºcoala
ºi dintre aceºtia câþiva (3) nu au finalizat cursurile învãþãmântului primar.
Observaþiile ne permit sã precizãm cã o parte dintre copii intervievaþi considerã procesul
ºcolar ca fiind important pentru dobândirea unei diplome posibil necesarã pentru angajare,
deºi acest obiectiv nu pare unul stringent. Ei declarã cã ar dori sã se reîntoarcã la ºcoalã ºi
cã pãrinþii lor le sugereazã acest lucru, însã considerãm cã aceste declaraþii au rolul de a
evita o abordare mai profundã a subiectului referitor la abandonul ºcolar. Unii dintre aceºti
tineri provin din familii în care comportamentul infracþional este prezent, iar modelele preferate
de aceºtia sunt impersonarea celor cu posibilitãþi financiare crescute ºi cu un nivel educaþional
redus, discursul lor abundând în astfel de exemple promovate adesea prin mijloacele media.
În familiile lor fenomenul de abandon ºcolar sau de neºcolarizare este frecvent, pãrinþii ºi
fraþii fiind în aceeaºi situaþie. Modalitãþile recreative ale tinerilor se reduc la utilizarea în
exces a computerului prin diverse aplicaþii (ex: chat, jocuri), atunci când familia poate susþine
financiar aceste activitãþi. Vizionarea programelor de televiziune pânã la ore târzii ºi începerea
activitãþilor zilnice în jurul orei prânzului este un motiv ce stã la baza absenteismului ºcolar
(ex: „trebuia sã mã trezesc prea devreme sã merg la ºcoalã“).
Alþi tineri provin din familii cu mai mulþi copii ºi cu posibilitãþi financiare reduse, în care aceºtia
trebuie sã îºi ajute pãrinþii în îngrijirea fraþilor mai mici ºi în munca din gospodãrii. Participarea
ºcolarã este sporadicã ºi uneori eforturile fãcute de aceºtia pentru a recupera apoi conþinuturile
pierdute sunt insuficiente sau procesul devine din ce în ce mai dificil. La acestã realitate se
adaugã uneori ºi slabul suport oferit de cadrul/cadrele didactice care asistã ºi asigurã procesul
educaþional al tânãrului.
Se desprind deci, douã atitudini concrete: una în care rolul ºcolii este recunoscut la nivel
declarativ ca mijloc practic de obþinere a unui instrument posibil necesar în procesul de
angajare (diploma de studii), cealaltã referindu-se la dorinþa de a participa la procesul de
învãþãmânt ºcolar în mod activ ºi regulat (situaþie care, din pãcate, nu este întotdeauna
posibilã).
Discriminarea îºi gãseºte un rol în acest context ºi încurajarea unor comportamente sau
tolerarea acestora de cãtre cadrele didactice, poate duce la augmentarea nivelului de frustrare
ºi la declanºarea fenomenelor de violenþã verbalã între colegi.
De asemenea am putut identifica douã tipuri de atitudini ale pãrinþilor (deºi accesul nostru la
grupul de pãrinþi a fost limitat, ei nefiind de fapt þinta activitãþii noastre): una în care aceºtia,
deºi aflaþi în dificultate, din punct de vedere material, insistau totuºi ca tinerii sã participe cât
mai activ la procesul educaþional, iar o altã categorie care nu manifestã interes în exercitarea
activitãþilor tinerilor în domeniul educaþional (aceºti pãrinþi tolereazã situaþia de abandon
ºcolar a propriilor copii).
Bunele practici identificate prin intervievarea unor profesori consilieri, indicã faptul cã,
promovarea ºi realizarea unor proiecte care au la bazã identificarea ºi înþelegerea
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fenomenelor de agresivitate ºi toleranþã ºi respectarea drepturilor fiecãrei persoane permit
tinerilor sã utilizeze în mod corect o serie de termeni ºi aduc ºi modificãri comportamentale
în grupul de egali. Acestea pot fi considerate exemple bunã practicã în domeniu.
Dintre tinerii intervievaþi (audio/video) un caz aparte îl reprezintã cel al unei tinere în vârstã
de 25 de ani, al cãrei nivel de instruire în cadrul învãþãmântului de masã merge pânã la
nivelul vârstei claselor a X - XI-a ºi a cãrei experienþã tumultoasã de viaþã a reprezentat
subiectul unei broºuri realizate în cadrul acestui proiect. Tânãra a beneficiat de suport ºi
consiliere în mod sporadic, pânã în momentul în care ea a fost încadratã într-o instituþie ºi a
acceptat ajutorul experþilor în domeniu. Povestea ei este un succes relativ, deoarece a fost
ajutatã sã îºi gãseascã o slujbã (de trei ani are aceeaºi slujbã) ºi sã se reînscrie în procesul
educaþional (deºi acest pas nu reprezintã un total succes, participând neregulat la cursuri).
Însã toate aceste aspecte legate de „reintegrarea socialã“ – menþionãm cã ea a fãcut parte
din diferite grupuri (ex: persoane fãrã adãpost, care obiºnuiau sã consume substanþe cu
efect halucinogen - „aurolac“), fiind singurul tip de grupare „socialã“ în care a activat o lungã
perioadã – au dus în prezent la manifestarea unei dorinþe din ce în ce mai puternice de a
creºte în plan profesional (lucreazã într-un mediu medical ºi îºi doreºte sã poatã exercita ºi
ea o astfel de profesie).
Lucrul cu practicienii din domeniul consilierii a adus un plus de consistenþã informaþiilor
obþinute din intervenþiile tinerilor, în sensul în care, oferã vizibilitate procesului de suport
acordat acestora în tranzitarea situaþiei de abandon ºcolar ºi în prevenirea acestui fenomen.
Bunele practici culese astfel se referã la: instrumente, metode, tehnici ºi cãi de abordare a
fenomenului de abandon ºcolar. Dintre acestea putem menþiona: planul individualizat de
protecþie; planul individualizat de intervenþie ºi planul individualizat pentru oferirea de servicii;
contracte ºi tehnici comportamentale; programe de tip „after school“; servicii de mediere ºi
de facilitare; consiliere individualã ºi de grup, etc. În acelaºi timp, toate acestea ne-au ajutat
sã conturãm mai bine câteva aspecte specifice grupului þintã, aspecte care vizeazã
modalitãþile ºi mijloacele de exprimare ºi de comunicare, în acest sens am identificat o serie
de expresii ºi cuvinte care au conþinut argotic sau elemente de dialect, specifice vocabularului
acestor tineri.
Toate aceste elemente contribuie la lãrgirea perspectivei raportat la grupul þintã ºi la
eficientizarea modalitãþilor de intervenþie, adecvate situaþiei ºi contextului. Considerãm cã,
deºi mare parte dintre tinerii participanþi la interviuri aparþin unor comunitãþi rrome, factorii
care au cea mai mare influenþã ºi pondere sunt cei care fac referire la modele. Faptul cã în
aceste comunitãþi fenomenul educaþional din perspectiva ºcolarizãrii nu este superior valorizat
conduce la apariþia ºi persistenþa situaþiei de abandon ºcolar.
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ONCE Against Abandon, Opening to New Country Experience (Acþiuni de combatere a
abandonului ºcolar – deschiderea cãtre noi experienþe în prevenirea ºi combaterea
fenomenului de abandon ºcolar)
Proiect Leonardo da Vinci.
Nr identificare: ID I/06/B/F/PP-154035
Durata: 2007-2009
Promotor: Italia
Parteneri: Germania, Grecia, Italia, Polonia, Letonia, România, UK
Activitãþi ºi rezultate: analizarea fenomenului de abandon ºcolar în þãrile partenere în proiect;
identificarea de bune practici în þãrile partenere; realizarea unui seminar de diseminare a
bunelor practici în România; realizarea unui portal; broºuri în limbile þãrilor partenere, newsletter,
interviuri cu tinerii în situaþie de abandon ºcolar, interviuri cu experþii în acest domeniu.
www.once.againstabandon.net
W-Education - Water for Life – Education for Water (Apã pentru viaþã - educaþie pentru
apã curatã)
Proiect tip Leonardo da Vinci, Subcomponenta LLP - PAR, Acþiunea parteneriate
Nr identificare: LdV/PAR/2008/078
Promotor: Slovenia
Parteneri: Letonia, Suedia, Italia, Austria, România
Durata: 2008 – 2010
Activitãþi: Informare, documentare, investigare materiale; pregãtirea materialelor educaþionale;
proiectare website ºi materiale media; întâlniri de proiect, seminarii, cursuri; deplasãri de studii
cu elevii în zonele cu surse naturale de apã.
Rezultate ºi produse: un model comun de educaþie pentru apã curatã propus în cadrul
învãþãmântului vocaþional; module de training ºi consiliere ecologicã în scopul pãstrãrii resurselor
naturale de apã din perspectivã comunitarã, culturalã ºi economicã; ghiduri, manual, suport de
curs, website, CD-Rom, broºuri, pliante.
http://projects.ff.uni-mb.si/w-education
T&T – Telework and Training: Work at Distance to Learn at Distance
Proiect LEONARDO DA VINCI - LIFE LONG LEARNING – Subcomponenta: Transfer de
inovaþie
Nr identificare: LLP- LdV/ToI/2008/RO/028
Promotor: România
Parteneri: Italia, Grecia, Spania
Durata: 2008 – 2010
Activitãþi: Activitãþi de e-Learning, Iniþierea unui centru de servicii la distanþã (TTC - TES
Teleservices Centre) – prin dezvoltarea unui portal electronic specializat, www.leonardotes.org,
care sã furnizeze astfel de servicii, dezvoltarea unei platforme de e-learning, denumitã „Spaþiu
de Educaþie ºi Training“ – acesibilã prin intermediul portalului.
Rezultate: 22 module de e-Learning Training Modules, livrate prin 10 cursuri pe tematicã
adecvatã (Noþiuni de e-learning, telework, management de proiect); teste de evaluare,
documentaþie telework, reþea de teleworking, materiale; ghiduri, manual, suport de curs,
website, CD-Rom, broºuri, pliante etc.
(continuare în pagina 186)
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Abstract
The current education guidelines in Europe include the importance of basic skills (reading, writing
and math) and new qualifications, including entrepreneurship. The training of attitudes and
entrepreneurship should be taught in all educational levels and fields of the research community.
Accordingly, to strengthen the role of training and guidance in creating an entrepreneurial culture
in Europe, an integrated framework of services and educational activities is necessary; support
to educational institutions and teachers in their training; involvement of social partners and
companies, as well as the stimulation of entrepreneurship competences in education.
Key words: skill, entrepreneur, training, education, guidance, innovation.
Rezumat
Prevederile actuale în domeniul educaþiei din Europa includ importanþa abilitaþilor primare (citit,
scris ºi matematicã) ºi noi calificãri, inclusiv antreprenoriat. Formarea de atitudini ºi spirit
antreprenorial ar trebui inclusã în toate nivelurile de educaþie ºi în aria de interes al comunitãþii de
cercetare. În consecinþã, pentru a întãrii rolul formãrii ºi al consilierii în crearea culturii antreprenoriale
în Europa, este necesarã o structurã integratã de servicii ºi activitãþi educaþionale; susþinerea
instituþiilor educaþionale ºi a profesorilor în formare; implicarea partenerilor sociali ºi a companiilor,
precum ºi stimularea competenþei antreprenoriale în educaþie.
Cuvinte cheie: abilitate, antreprenor, formare, educaþie, consiliere, inovaþie.

Introduction
The concept of entrepreneurial skills offers an interpreted broadly based on the mastery of
entrepreneurial skills and attitudes, as well as an understanding of basic economic concepts,
which includes the development of certain personal qualities, and one much more restricted
character based on a specific concept addressed only to business creation.
In the Proposal for a European Parliament and Council on key competences for lifelong
learning (2005), the entrepreneurship is defined as follows: “The ability of individuals to
transform ideas into acts. It includes creativity, innovation and risk taking, as well as the
ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. In this competence,
supports everyone in their everyday lives at home and in society (employees in being aware
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of the context in which their work and being able to take opportunities), and is a foundation
for other skills and more specific knowledge needed by entrepreneurs establishing social or
commercial activity.”
Based on the foregoing, it can be argued that entrepreneurship refers to two types of
capacities, ones more general and valid for all citizens, and other more specific cutting,
related to professional development as an entrepreneur based the above.
1. The Development of Entrepreneurship in the European Strategy
To ensure that the European continent becomes an attractive place for business activity
and promotes an attitude much more entrepreneurial, the proposals developed in education
and guidance refer to the need to include in the basic skills (reading, writing and elemental
numeracy) five new skills, focusing on the following areas: Information Technology, languages,
technological culture, entrepreneurship and social skills.
At the same time as the European Union should address the possible consequences of
failure, the acceptance of a lower level to the traditional of job security (the job for lifelong
tends to disappear), the development of great efforts to promote the transmission of
enterprises, improving the image of the business subject and awareness of the value of
entrepreneurial careers.
According to the European Commission, both in University and in other training options for
professionals, has to be education and guidance in fostering entrepreneurship. With the
aim of promoting this aspect, it should try to make use of good practices.
During last years, there are numerous references by the European Community Policy as far
as entrepreneurship is concerned, noting, among other, the Lisbon European Council (2000)
(identifying five new basic skills to face an economy based on knowledge, including
entrepreneurship), the Stockholm European Council (2001) (adopting different goals to
achieve improvement quality, access and openness of education and training systems to a
global world), the Barcelona European Council (2002) (develops the principles and skills
proposals in Lisbon, while proclaiming that entrepreneurship must be learned through
educati]on and training systems in order to facilitate the introduction running and management
of new businesses), as well as the publication of numerous reports and documents of the
European Union ( “Green Paper for the promotion of entrepreneurship in Europe”, “Promoting
entrepreneurship among women,” “European Pact for Youth 2005”, “Proposal for the
Framework Program for Innovation and Competitiveness” (2007-2013) and
“Recommendation of the European Parliament and the Council on key competences for
lifelong learning”, which includes the role of education and guidance in promoting the
entrepreneurial spirit, interest in its development, and reflections, recommendations and
possible policy measures to promote entrepreneurship at different levels and educational
and social contexts.
By way of summary, as explained in above lines, it can say that entrepreneurship has
180

PROIECTE, PROGRAME, REÞELE EUROPENE

become one of the strategic lines of the European Union, which is manifested in the policies
and directives of education, employment and innovation, guidance and competitiveness,
as in the budget for this purpose.
2. Entrepreneurial Attitudes in the Different Educational Levels in the Spanish Context
In Primary and Secondary Education there are progressively larger number of initiatives
which aimed is to promote the entrepreneurship in educational centers, although in general
in these levels the results are not very satisfactory.
The school promotes some work values, but little business, so it is neccessary integrated
and structural solutions to do cultural changes and introduce new values.
At the same time, there is also a disconnection with informal education, of great importance
in inculcating values and benchmarks in the students, they must join forces with all agents
of the social ecosystem and conduct, in that way, activities awareness aimed at families in
particular and society in general to obtain positive results in entrepreneurship.
Another aspect is the ignorance of teaching resources available to facilitate the transfer of
concepts and contents related to training and guidance on values that foster entrepreneurship,
lack of preparation that sometimes teachers have on the business as well as the roles, little
related to the stimulation of innovation and learning behaviours. Therefore, it can be
considered that the current approach to education and guidance does not encourage the
creation and creativity of children from the earliest years of schooling.
With regard to Vocational Training, the reform of the LOGSE (1990) introduced significant
changes (formed by skills modules that they are cycles or career specialization courses and
short duration, grouped into professionals families and close to the concept of industry;
curriculum contents developed from proposals made by active experts and a form of practice
or training in the workplace, developed in the company) in connection with the previous
model, which resulted in a closer school-business.
However despite improvements, highlights the lack of time to effectively inculcate
entrepreneurial values, which require coordinated and integrated actions with pre-training
levels, with a technical nature, aimed at developing the necessary skills to promote
entrepreneurial culture as part of the skills and personal values.
Therefore, we can say that currently there is some disconnect between the work and business
environment, resulting in a lack of close experience and systematic of knowledge and
relationship with the world of work.
Referring to the University, the Spanish university population, within the European context,
is the highest, although, in last years has tended to decline. Also is detected in this group, a
bias towards qualifications in the area of Social Sciences (Economics, Business, Law and
Psychology), which can generate a gap between the university and the economic reality,
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coming to exist a clear dissociation between type of professional that is demanded and the
training provided.
At the same time, it should be noted the lack of teachers with work and business sector
experience, who are required a full dedication to teaching, which is not conducive to carrying
out educational activities with other with professional character.
The university training today, still greater emphasis on the memory capacity than in the
creative, in the knowledge than in the skills and personal attitudes, all of which hinder
entrepreneurship and innovation of students, getting them to consider self-employment as
a last alternative for integration and gainful employment as the most secure, although the
mobility of employment and economic environments are a reality.
Over time, the University has evolved from a strictly educational role to one that incorporates
the research, generating, thus, wealth in the environment, though in the relationship universityscience and research is prime the development of articles and their publication in specialist
journals without creating significant value of patents or technology derived from research
work done.
3. Experiences of Good Practice in Primary and Secondary Education in the Spanish
Educational System
A) EME Program (A company in my school) (www.valnaloneduca.com). It is promoted
by the Consejerías de Educación e Industria del Gobierno del Principado de Asturias: It’s
the first link in the plan of building the entrepreneurial culture in the educational system,
starting in primary school and finishing in the university.
The primary education project “A company in my school” in which participates the entire
educational community -students, teachers, families and public and private administrations
- integrates education and business, creating, in each class, a school cooperative
manufacturing products through transversal and significant learning developed in a playful
context. During the course, the student creates and manages this cooperative, through
which products manufactured annually are sold in their local market.
B) EJE Program (Young European Company) (www.valnaloneduca.com). It´s developed
by the Consejerías de Educación e Industria del Gobierno del Principado de Asturias: This
project has been incorporated into the Asturias educational system as an optional subject of
initial vocational training in 4th course of Obligation Secondary Education (OSE).
During the academic year, students management an export and import cooperative in which
exchange products with students cooperatives in other countries (Mexico, Ecuador, Colombia,
United States, Canada, Germany, Sweden, Belarus, Poland and Portugal) and autonomous
communities (Andalucia, Islas Baleares, Madrid, Castilla y León, Navarra, País Vasco and
Valencia). Subsequently, the imported products are put up for sale, distributing, like any
business, the obtained benefits.
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C) Competition “Dream today to undertake tomorrow”. Mode “Entrepreneurs of
the neighborhood” (www.tajamar.net/tajamar/MnPal/MnPrincipal)
Is organized by the Institute of Secondary Education Tajamar in Madrid: It is to bring to the
students of primary education to the entrepreneurship in the vicinity of the school facilities
and to collect, through surveys and interviews, the views are on the work they do. This
would value the benefits of entrepreneurial activity.
D) Divertiprendo Program (www.juntadeandalucia.es/educación/nav/ portada.jsp). It is
promote by the Consejería de Educación de la Junta de Andalucía: After an initial information
session for teachers, with high motivating and sensitizer content, is a first workshop, in
which is a test designed oriented to obtain sociological data, as well as each student’s
personality, its self-concept and future vision. This initiative has a fun character, because
children learn through doing and playing through known characters (“Spiderman,” “The
Three Little Pigs” or “Alice in Wonderland”).
E) Experience in vocational training. Training Program “Preemprender”
(www.garapen.net/castellano/index.htm). It is developed by Garapen- Asociación Vasca de
Agencias de Desarrollo: With the aim to raise awareness, educate, promote, motivate and
guide to the self-employment, this initiative is based on briefings about the benefits of selfemployment and the initiatives required to launch the project business, as well as guided
visits to companies with the aim of stimulating entrepreneurship in different Vocational Training
schools. These actions are complemented with various support materials (multimedia tools,
a manual for teachers, educational games, etc.).
F) Business model (www.ieshotelescuela.com). It is promoted by the Institute of Secondary
Education Hotel Escuela de Madrid: Students must produce a business project, counting
for it with the guidance and advice of teachers on business models, investments, necessary
materials, type of customers. To conclude the course, projects are presented by giving a
prize to the most interesting.
G) SEFED Program, Business Simulation for Education (www.webs.sefed.es). It is
sponsored by the Consejería de Educación de la Junta de Andalucía: It consists into create
business simulations to enter in this way, Vocational Training students in business reality.
H) Development of Entrepreneurship. Chest work “Learn to engage” - 2nd edition (www.aprendeaemprender.com). It is promoted by the Junta de Castilla y León: It houses
four volumes in a folder tabs (“Undertake and entrepreneurial”, “Tools and resources”,
“Working attitudes and skills” and “Skills and training materials”), which are collected
educational materials and multimedia systems developed throughout the project, updated
and modified in the aspects suggested by the teachers and students who, over last years
has made use of them.
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4. Experiences at Spanish University
A) Atenea Platform for the Development Innovative Companies. It is organized by the
University Complutense de Madrid: Develops a set of activities (awareness workshops,
identification and evaluation of ideas, studies, training actions, seminars, specialized services)
which can be grouped into four areas: information, advice, training and business services.
B) Uniemprende. It is developed by the University of Santiago de Compostela: Plan oriented
to business creation of the University of Santiago de Compostela, whose primary focus on
enhancing entrepreneurship among the university community, doing special emphasis on
the processes of scientific and technological research that opened in that institution, with
enough potential to turn an emerging idea into a company with future expectations.
To achieve these goals, there are measures that focus on a system of support noting,
among other, points of information and enterprise university services (www.emprendia.es/);
incubator of University companies (www.uninova.org/ga/default.asp); link between
entrepreneurs and private investors (www.uniban.org/) and society of capital-risk
(www.unirisco.org/home.html, with the aim of this to fund companies that make use of
knowledge generated by the University.
C) Innova Program (www.pinnova.upc.es/Innova/). It is organized by the University
Politécnica de Cataluña: Supporting the establishment of new companies focusing on different
Knowledge areas of the University, providing institutional support to those companies projects
promoted from the same, encouraging entrepreneurship among students and enhancing
research and doctorate activities.
5. Conclusions
Given the need to implement actions and initiatives of this kind, there is a tendency to
establish a political and legislative strategy, where contemplating the importance of promoting
entrepreneurship from most basic lessons to higher levels, so has the challenge of integrating
that entrepreneurship as transversal or specialized skill of it.
To achieve this goal, it must take as regards the recognition of the problem, adopt a strategy
and clearly defined goals, an appropriate regulatory framework, adequate infrastructure,
collaboration and support from other institutions, an active leadership and finally, training
and specialized human resources.
Additionally, it requires awareness of this issue, adopting a new image of the business
community, as that institution has to be conceived as a key element of innovation, guidance
and the generation of collective wealth, all aaaof which that will encourage the design and
implementation of actions of this type.
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GIANT – Guidance Innovative Actions and New Tools (Acþiuni inovative ºi noi instrumente
în consiliere)
Proiect LEONARDO DA VINCI - LIFE LONG LEARNING – Subcomponenta: Transfer de
inovaþie
Nr identificare: LLP- LdV/ToI/08/IT/524
Promotor: Italia
Parteneri: Spania, România
Durata: 2008 – 2010
Activitãþi: Instituþii publice din 4 regiuni din Italia vor dezvolta un plan de activitãþi pentru a aplica
la nivel local metoda de conectare tehnicã ºi metodologicã între persoanele care furnizeazã
servicii de consiliere ºi orientare, cu o atenþie specialã pentru iniþiativele ce vizeazã tinerii sub 25
de ani. Partenerilor din Spania ºi România le revine sarcina de a analiza posibilitatea transferului
experienþei italiene în contextul pieþei de consiliere din þãrile lor.
Rezultate: Instrumente metodologice de suport adresate practicienilor ºi decidenþilor din cadrul
serviciilor de consiliere ºi orientare; ghid de implementare a dispozitivului de coordonare tehnicã
în aria consilierii ºi orientãrii
http://www.giantproject.org
PRESTO Peer Related Education Supporting Tools (Instrumente de susþinere a educaþiei
între egali)
Proiect Comenius – Proiect Multilateral.
Nr identificare: 142301 – LLP – 1 – 2008 – 1 – IT – COMENIUS - CMP
Durata: 2008-2010
Promotor: Italia
Parteneri: Italia, România, Marea Britanie, Danemarca, Polonia
Activitãþi: Proiectul îºi propune sã promoveze competenþa de „a învãþa sã înveþi“ între elevii
europeni cu vârste de peste 14 ani, folosind metoda educaþiei între egali. Aceasta se va realiza
prin implementarea în ºcoli a ghidurilor despre educaþia între egali ºi a învãþa sã înveþi, care sunt
produse în cadrul proiectului.
Rezultate: Produse ale proiectului: un ghid despre a învãþa sã înveþi; un ghid despre modalitãþi
de implementare a proiectelor de educaþie între egali în ºcoli; un program pilot ºi de formare
desfãºurat în mai multe ºcoli pentru cadre didactice ºi elevi; un website utilizat pentru a susþine
programul pilot ºi a disemina ghidurile în alte ºcoli; Implementarea ghidurilor în 10 ºcoli din
fiecare þarã participantã, ºi în 15 ºcoli din alte þãri europene.
www.prestoproject.eu
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BRAIN DRAIN – BRAIN GAIN - A LEONARDO DA VINCI PROJECT (TRANSFER OF INNOVATION)
Regina Korte, coordinator of the project
Central Placement Services of the German Federal Employment Agency
Auslandsvermittlung (International Placement Services)
Berlin, Germany
Regina.Korte@arbeitsagentur.de
Abstract
The main objective of this project is to develop qualification modules for the initial and further
training of guidance and career counsellors working in the international field. After a testing
phase these modules shall be implemented into counsellors’ training in the partner countries.
Key words: counselling, training modules, brain drain – brain gain.
Rezumat
Obiectivul principal al acestui proiect este de a dezvolta module de calificare pentru formarea
iniþialã ºi continuã a consilierilor pentru orientare ºi carierã care lucreazã în domeniul internaþional.
Dupã o fazã de testare, aceste module vor fi implementate în formarea consilierilor din þãrile
partenere.
Cuvinte cheie: consiliere, module de formare, brain drain – brain gain.

Introduction
The project started in October 2007 and has duration of two years. It is funded by the
European commission.
Coordinator is the German Federal Employment Agency (BA) with the International Placement
Services (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung ZAV) and BA’s University of Applied
Sciences (Hochschule der Bundesagentur für Arbeit – Fachhochschule für
Arbeitsmarktmanagement - HdBA)
The project idea came out of ongoing discussions on positive and negative effects of the
phenomenon of brain drain and brain gain caused by increasing European and worldwide
mobility of workers. These discussions put their main focus on economical aspects of brain
drain and especially on the negative effects of migration of high qualified professionals.
Labour market and social and psychological issues are left out in most of the cases in
discussion and research, as well as the also positive effects of brain gain.
The mentioned fields nevertheless have an important impact on mobile professionals and
their ideas and plans.
Lifelong Guidance means that good counselling services also are necessary for the clientele
moving from one country to another to make their mobility being a success not only for them
but for the countries that they left as well as for the countries receiving these workers, and
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perhaps the country of origin might become a brain gain country when professionals with
now international experience return.
So central questions were:
1. How can strong points and chances of European mobility be enlarged and at the
same time weak points and risks be minimized or avoided?
2. How can the phenomenon of split labour markets in the partner countries be counter
steered?
3. How can individuals avoid “dysfunctional mobility” (destroying qualification)?
4. Which marketing, information and counselling methods are suitable for mobility
counselling, especially for “returnee counselling”?
The project coordinator, German Federal Employment Agency (BA), is one of the main
actors in the field of counselling services concerning European mobility.
Aims and Expected Outcome
The outcomes of the project shall be:
1. the optimizing of counselling, information giving and placement methods within
European mobility counselling
2. the establishment of models for regional, national and international networks between
players – such as universities, chambers, Public Employment Services (PES)
3. modules for training and further training of counsellors.
The focus shall not be put only on mobility of high qualified professionals but be broadened
by taking the group of skilled workers into consideration as well. This leads to further
development of and networking between existing mobility counselling offers.
The Partners
Project partners are both brain drain and brain gain countries:
From Germany besides Bundesagentur für Arbeit with HdBA and ZAV another partner is
SRH Hochschulen GmbH, Heidelberg. NAVET is the National Agency for Vocational
Education and Training in Bulgaria. The partner from Luxemburg is the Ministere de l’education
nationale et de la formation professionelle. Another partner is the Akademia Jana Dlugosza,
Czestochowa, Poland, offering amongst others also counsellors’ education. From the Slovak
Republic there are two partner organisations: the State Vocational Education Institute SVEI
and the Slovak Academic Association SAAIC. Turkey takes part with Bilgi University from
Istanbul, and Careers Europe is the partner from The United Kingdom.
In Germany a lack of high qualified professionals has been existing for several years (ITsector, engineers, doctors). An increasing lack of skilled workers has become apparent.
Poland’s economy cannot develop because of missing well trained workforce. The Slovak
Republic, Bulgaria and Turkey are facing the same problems.
Especially the United Kingdom gains profit from brain gain because of the huge number of
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immigrating professionals. Well educated professionals from brain drain countries often are
working below their qualification in brain gain countries.
Luxemburg is a typical brain gain country. But there are problems on the middle level of
qualification: high qualified people immigrate as well as low skilled workers. Both are causing
pressure to the intermediate qualification level.
The Project Idea
As the main focus of research so far has been put on economic aspects of brain drain and
brain gain, qualification modules for counsellors working in this field are missing up to now.
Beyond the results of former projects in the field of European mobility this project shall put a
main focus on the development of instruments for the exploitation of positive effects of brain
drain and brain gain. Counsellors have to be able to work under consideration of these
effects. They shall be enabled to come up to the demands of their clients with special
training modules of detailed labour market and qualification related profiling processes.
All modules, always with a special focus on questions, themes and problems arising in
connection with workers’ mobility, have to be aiming at counselling for the individual.
Optimized offers of counselling, information and placement shall meet the challenges caused
by brain drain and brain gain.
Based on the results of former Leonardo da Vinci-projects (mainly “TVC – Transnational
vocational Counselling”, “LLVC – Lifelong Vocational Counselling” and “Modile Eurocargo”),
“good practises” in the partner countries and existing networks focussing on European
Mobility (EURES and Euroguidance) modules with a special focus on brain drain and brain
gain shall be developed for initial and further training of counsellors working in the field of
mobility in Europe. Clients of their counselling services can be both going out and coming
back (returnees).
Another “product” aimed at will be the establishment of regional and national labour market
related networks of partners from politics and economy. Europe-wide co-operation shall be
optimized.
Formal and non-formal qualifications gained by mobile workers shall be made usable for
the country of origin as “win-win situation” (EUROPASS, ECVET).
The “Brain Drain – Brain Gain”-project will work on the basis of results from former Leonardo
da Vinci-projects:
“TVC – Transnational Vocational Counselling” was a modular post-graduate education
programme for vocational counsellors in the field of “Euro-“ (Europe-wide) counselling.
Under Polish project coordination involved were Austria, Germany, and Hungary. The
project ended in 2005. TVC was focused on international and multicultural career
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counselling and consists of a set of strategies supporting people in developing their
careers in a cross-cultural context. The aim was to enable counsellors to provide services
assisting people at all life stages in solving problems arising from their voluntary decision
to live, work or study abroad.
“LLVC – Lifelong Vocational Counselling” ended 2005 and aimed at facing the challenges
of the recent EU-enlargement for counsellors in the field of employment in an international
context. The outcomes again were curriculum guidelines for guidance and career
counsellors. Project partners were institutions from Lithuania, Denmark, and Germany.
The Lithuanian National Labour Exchange acted as the coordinator.
“Modile Eurocargo” developed a programme of “Modular Distance Learning for European
Mobility Career Counsellors”. Coordinated by the State Vocational Education Institute
of the Slovak Republic, other partners came from the Slovak Republic, the Czech
Republic, Germany, the Netherlands, Spain and Ireland and worked on the project from
2001 until 2003. The theme of this pilot project, starting 2001 and taking up the 2000
Lisbon Memorandum on Lifelong Learning, was “the creation of a modular educational
programme for career counsellors in the framework of European mobility”.
The training modules developed in these projects will be transferred and enlarged to fulfil
the special needs of counselling in the field of brain drain and brain gain. The results of this
project will be integrated into initial and further training of counsellors in the partner countries.
The organisations involved guarantee with their competence and market position a complete
and sustainable transfer and further development of the project’s results.
The Work Programme
The ambitious working programme of the project is divided into six work packages:
Work package 1 contained the identification and collection of statistical material on
mobility activities in the partner countries and regions. The partners also had to present
national counselling systems and national standards of counsellors’ qualification. To
have a common starting point it was also necessary that each partner country introduced
special qualification offers for counsellors dealing with matters of mobility.
During the first project meeting results of the first working package were presented. The
main problem was the lack of reliable statistics. Not all partner countries had reliable
statistical data especially on mobility issues.
Work package 2’s main objective was the systematic information of representative groups
of counsellors in the field of mobility and a systematic empirical evaluation on training
needs and wishes related to specific counselling services and incorporating the “Critical
Incident Technique”. For this purpose partners had to identify the relevant groups of
counsellors and then create a questionnaire concerning the needs and wishes of these
counsellors. For communication between project meetings a project’s webboard was
installed as a working platform, provided and hosted by Careers Europe, Bradford, the
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British partner organisation. Discussions and decisions on the questionnaire could take
place on this webboard. Later there will be a project website open for the public, hosted
by Careers Europe as well.
The target group had to be briefed and the questionnaire to be sent out.
The evaluation of the results led to the determination of counsellors’ training needs,
followed by the determination of module-scheduling consequences, including / based
on the results of the three basic projects and national offers. This was done during the
second project meeting held in Czestochowa, Poland, hosted by Akademia Jana
Dlugosza, one the universities involved that offer counsellors’ education itself.
Of course one important part of the modules has to be on recognition procedures of
especially informal qualifications in selected countries and regions. The modules decided
on are:
- Information management (i.e. main legislations, knowledge of information resources…)
- Testing, assessment and counselling (equivalence of degrees, identification of other
competencies, recognition procedures…)
- Individual aspects of brain drain and brain gain (push and pull factors, psychological
separation, counselling theories of international careers…)
- Human resources development (working and living culture in other countries)
- Labour market (living and working conditions and their impact on the individual)
- Labour laws and social security (national and European programmes and networks,
financial support, national programmes for outgoing, incoming, returning…)
- Programme and service management in brain drain and brain gain – counselling
(multicultural and Transnational competencies and standards in counselling,
networking…)
Work package 3 is the start of developing the training modules. Each partner has to
develop one, two, three or more training modules on contents the group decided on
during the second project meeting, now also co-operating with potential training
institutions. First steps towards networking with external partners have to be taken.
The next project meeting will have to be used for discussions on the results so far.
Partners together will have to undertake a differentiated specification of modular contents
and respective methods, incorporating and harmonising the partner countries’ results.
Work package 4 will be the pilot phase. Trainings have to be held on the basis of
selected modules for selected groups of counsellors or counselling students. This for
the partners means now very close co-operation with training institutions. They have to
observe the training processes and evaluate the trainings following an evaluation form
that has to be designed before.
The results have to be compiled and compared during the fourth project meeting. Revised
modules are expected as the outcome of this project phase.
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Work package 5 first of all will be the final compilation and formulation of the training
modules.
Project’s result so far will have to be introduced to target groups and to be discussed
with policy makers, representatives of the regional economy and the partners concerned
as well as with counsellors. Conclusions have to be incorporated into the modules.
Finally the modules have to be integrated into the qualification offers of the partner
countries.
Work package 6 after the final implementation of the modules in the partner countries
leads to a systematic interpretation of latest experiences with the modules. Binding
decisions will have to be made on the inclusion of the modules within the qualification
systems aiming at counsellors working in the field of occupational mobility. Systems of
a permanent feedback will have to be installed in the partner countries. And finally it will
have to be agreed on a marketing and distribution strategy for all modules in relation to
other EU countries.
An external evaluator is watching the project’s progress and gives feedback on a regular
basis in order to ensure the quality of work and results.
The project ends in October 2009.
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CAREER GUIDANCE IN ITALY
Leonardo Evangelista, consultant
Rome, Italy
contatto@orientamento.it
Abstract
This article describes the sector of career guidance in Italy: the main actors and regulations, the
official description of the main career guidance services, the features of personnel delivering
career guidance, the accreditation frameworks for people delivering career guidance.
Key words: career guidance, Italy, career guidance services, accreditation of career guidance
practitioners.
Rezumat
Acest articol descrie sectorul de consiliere a carierei din Italia: actorii principali ºi legislaþia,
descrierea oficialã a principalelor servicii de consiliere a carierei, caracteristicile personalului
care oferã consiliere în carierã, cadrul de acreditare pentru personalului care oferã consiliere în
carierã.
Cuvinte cheie: consilierea carierei, Italia, servicii de consiliere în carierã, acreditarea profesioniºtilor
din consilierea în carierã.

1. The Framework of Careers Guidance in Italy
In Italy careers guidance falls under the competence of the Ministry of Labour (adult careers
guidance), the Ministry of the University (careers guidance of students at the university), the
Ministry of Education (careers guidance of students at primary and secondary schools), the
Regions and the Provinces. More in detail, after the reform of the Italian Constitution that in
2001 has given more autonomy to the Regions, the Central Government has to agree with
the Regions the general framework under which careers guidance is delivered. The Provinces
are in charge for managing the careers guidance services for adults and young people 1418 who are not working nor studying, while the delivery of careers guidance to students is
entrusted to schools and universities. So far all the different actors have not been able to
agree on the name and nature of the services in careers guidance and on the requisites for
working in the field. Careers guidance is currently available for all the adult and young
unemployed and students in most of the Italian Regions. The main breakthroughs have
been A. the reform of the network of the public employment offices, that in 1999 have been
regionalized. Following the European Employment Strategy the Presidential Decree 181/
2001 has provided the delivery of careers guidance in all the public employment offices. B.
the Law 144/1999 that provides the delivery of careers guidance to all young people 14-18
who are not working nor studying, and entrusts this task to the employment offices. C. The
insertion, several years ago, of a module of careers education (20-40 hours) in all the
vocational courses leading to a qualification. Due mainly to these developments, at moment
the people working full time in the field are estimated to be around 10.000. In 2003 the law
n.30/2003 has allowed many different organisations (schools, universities, local town councils,
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trade unions, employers organisations, private companies) to act as employment offices,
but this development has not yet had an impact on guidance activities and public employment
offices, because so far very few organizations have take advantage of it. In Italy careers
guidance services adopt a dual approach based on information (the supplying of information
with no or limited involvement of an officer) and advice (activities –such as assessment,
help with drawing up action plans or follow up- that require a in-depth examination of the
client’s situation). The supplying careers guidance information (Annex 2, pag.57 of Ministerial
Decree 166/2001) is described as:
• “providing information, on vocational and training opportunities that is relevant to the
needs of clients”;
• “preparing a data bank which can be used to supply useful information that is relevant
to the needs of clients”.
The supplying of careers guidance advice is described as:
• “carrying out a complete, in-depth analysis of the various factors and combinations of
factors which influence decision processes”;
• “assisting the client in drawing up a realistic personal action plan to include aims,
timescales, courses of action, contacts, resources.”
The main information services are:
• self help information services, usually delivered through websites developed by
employment offices and careers guidance organizations or printed materials placed
inside employment or careers guidance offices;
• information interview (“colloquio di accoglienza” or “colloquio informativo”), usually
delivered at a counter or by telephone or email message on a first in first served base.
The face to face or telephone information interview lasts 10-20 minutes;
• group or small group information sessions (“incontri informativi di gruppo”).
The main advice services are:
• in depth interview (“colloquio di orientamento specialistico”), one ore more 1 hour
consultations usually delivered on appointment in a reserved space;
• “bilancio di competenze”, several in depth weekly interviews to help an adult to identify
a professional target and to develop an action plan;
• small group sessions and courses, usually addressed to 10-20 people on themes
such as job search techniques (“corso sulle tecniche di ricerca attiva di lavoro” or how
to choose a profession (“corso su come scegliere una professione”).
During advice services, several activities (i.e. role playing) finalized to help participant(s) to
develop career development skills can also be carried out. In the public employment offices
usually both information and advice services are available, while in most schools only the
information services.
2. Who Delivers Career Guidance in Italy
The information careers guidance services in employment offices are usually carried out by
194

PROIECTE, PROGRAME, REÞELE EUROPENE

the employees of the offices. Before the regionalization of the offices, the personnel was
mainly concerned with administrative tasks. Later some employees have been retrained to
deliver careers guidance information services. Most of employment offices personnel is
middle aged and don’t hold a degree.
The advice careers guidance services are instead delivered a. inside the employment office
by external personnel hired as a free lance or belonging to organizations specialized in
career guidance that have won a competitive tender or in alternative b. (less common) in the
premises of private organizations specialized in careers guidance that have won a competitive
tender. The advice services are delivered mostly by psychologists or people holding a degree
in topics such as law, political sciences, education, economics. As until 2-3 years ago there
were in Italy very few formal training possibilities in careers guidance, most of these people
(including the psychologists) have usually learned how to work in careers guidance trough
internships in careers guidance organizations, self administered study, short courses. The
information careers guidance services in schools are usually delivered by teachers.
3. Accreditation Frameworks for People Delivering Career Guidance
In Italy the occupations of careers guidance are loosely regulated. The requirements for
working in the field where initially set by the Ministerial Decree 166/2001. The Decree sets
a series of criteria (including qualifications for careers guidance staff) which must be satisfied
by all public and private organisations that use funding from the European Social Fund to
carry out training and/or careers guidance activities.
The Decree identifies two occupations that deal with careers guidance:
• “orientatore” (career officer) in charge of information and advice services (including
defining and planning careers guidance activities) and
• “tutor dell’inserimento” (“social worker in charge of professional insertion’) in charge
of all the steps of projects for the professional insertions (planning internships, training
and advising people on job search, supporting people during internships and jobsearch.
Tutor dell’inserimento are also in charge of advice and support to employed people.
The Decree’ provisions for the occupations have never been enforced, because as already
said in 2001 the Constitutional Reform gave more autonomy to Regions. In 2002 the Central
Government and the Regions agreed the credentials of people working in careers guidance
and vocational education would have been first defined and assessed at regional level
through regional regulations, and only later a general framework should be agreed. So far,
only 8 Regions and Authonomous Provinces have defined the credentials for careers
guidance occupations, and the general national framework has not been agreed. The
credential requested are usually degree or diploma or vocational qualification plus previous
experience and training in careers guidance. The credentials are verified mainly only through
the exam of the curriculum vitae. In the Regions where the credentials have not been
defined every single Province can choose different requisites. For example in Tuscany for
delivering advice services inside the public employment offices Pistoia Province requires a
degree in Occupational Psychology, Pisa Province a degree in Psychology, Florence Province
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no specific degree. To make thinks even more complicated some Regions decided to
recognise the vocational qualification of ‘consulente di orientamento’ that can be obtained
by attending a vocational training course18.
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l’ INAIL, nonche’ disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, published on the
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1999 - Supplemento Ordinario n. 99.
*** Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro” published on the Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 Febbraio 2003.
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THE STUDY VISITS PROGRAMME. KEY FINDINGS OF STUDY
VISITS ORGANISED ON LIFELONG GUIDANCE ACROSS
EUROPE
Dr. Angela Muscã
CEDEFOP
Study Visits Programme
Thessaloniki, Greece
Angelica.Musca@cedefop.europa.eu
Abstract
This article presents the Study Visits Programme as an effective platform for education and
training policy development and cooperation in Europe. Some examples of initiatives and good
practices identified during the study visits on guidance and counselling across Europe are
described.
Key words: study visits programme, lifelong guidance, key findings.
Rezumat
Articolul de faþã prezintã programul „Vizite de studiu“ drept o platformã efectivã pentru dezvoltarea
politicilor ºi cooperãrii în domeniul educaþiei ºi formãrii în Europa. Sunt exemplificate iniþiative ºi
bune practici identificate pe parcursul vizitelor de studii organizate pe tema consilierii ºi orientãrii
în Europa.
Cuvinte cheie: programul „Vizite de studiu“, consiliere ºi orientare pe parcursul vieþii, rezultate
cheie.

1. The Study Visits Programme
The study visits is one of the decentralised actions of the lifelong learning programme (LLP)
and has the following objectives:
(a) enabling participants to improve their understanding of specific aspects of education
and of vocational training policy and themes of common interest in other countries;
(b) continuing exchange of advice, ideas and information between all those participating
in the programme, including both the visitors and the hosts;
(c) enriching the flow of information between the participating countries and at the European
level.
Cedefop (the European Centre for the Development of Vocational Education) coordinates
the study visits programme at the European level on behalf of the Commission. The National
Agencies are responsible for the programme implementation in 27 EU Member States,
Iceland, Liechtenstein, Norway and Turkey.
The main Cedefop activities are: preparation of catalogues, coordination of the call for
proposals, constitution and monitoring of the group composition, quality support, assessment
and evaluation of implementation and results, valorisation of results.
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The National Agencies (NAs) have the following tasks: launch national calls for catalogue
proposals and for applications, announce grant award criteria and national priorities, organise
applications’ evaluation and assessment procedure, selecting beneficiaries, signing grant
agreements. NAs counsel participants, monitor and support beneficiaries, disseminate and
exploit the results of the programme. NAs also provide information and support to the
organisers as well as monitor the implementation of the study visits in their countries.
A study visit is a short-term visit of three to five days when a group of 10 – 15 specialists and
decision-makers in education and vocational training meet to examine a particular aspect of
lifelong learning in another country. Depending on the approach, there are three types of
study visit that explore themes from:
y a general education perspective,
y a vocational education and training perspective,
y a comprehensive lifelong learning perspective (the mixed type).
The programme contribute to achieving the objectives of the Lisbon strategy for growth and
jobs and the Education and training 2010 work programme, as well as the Bologna and
Copenhagen processes and their successors.
Starting from the academic year 2009/10, the visits are organised around the following
thematic approaches which reflect the latest policy developements in education and training
in Europe:
1. Key competences for all;
2. Improving access, equity, quality and efficiency in education and training;
3. Keeping teaching and training attractive and improving leadership;
4. Education and training for employability;
5. Implementing common European instruments and tools, principles and frameworks
for lifelong learning;
6. Trends and challenges in lifelong learning strategies;
7. Development of learning communities, involving all actors in education and training;
8. Promoting cross border mobility in lifelong learning.
Each theme includes potential topics for the study visits (see Annex 1). For example, the
study visits on lifelong guidance and counselling activities will be presented under the topic
Lifelong guidance services and the theme Implementing common European tools, principles
and frameworks for lifelong learning.
The Participants
The participants represent various levels and fields of education and vocational training.
They are usually persons who exercise certain responsibility for education and training
policies at local, regional or national levels and who are able to act as multipliers of the
knowledge gained.
Among the participants, there are: representatives of local, regional and national authorities;
directors of education and vocational training institutions, directors of guidance centres;
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heads of departments; head teachers and teacher trainers; educational and vocational
training inspectors; representatives of education and training networks and associations;
pedagogical or guidance advisers; company training managers; representatives of chambers
of commerce/industry/crafts; representatives of employers’ organisations and representatives
of trade unions; owners or managers of small and medium-sized enterprises.
Each group consists of 10 to 15 participants from different countries who represent different
education and training systems. They usually have considerable experience and are
interested in the education and training systems of the host country and, more specifically,
in the theme of the study visit. The participants are interested to share their professional
experience and expertise within the group, but also with hosts.
The Organisers
Any institution or organisation dealing with general or adult education, vocational education
and training, teacher training, guidance services or local and regional educational
administrations, trade union or employers’ organisations with interesting achievements they
wish to share with colleagues from other European countries can host a study visit.
Organising a study visit is a good learning experience at institution’s level; it helps to enhance
their profile in its community. It offers a good opportunity to create professional networks and
create “bridges” with other European institutions and organisations in order to participate in
follow-up activities, e.g., creating cooperation projects under other LLP programmes
(Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, etc.). It is relevant to mention that many organisers
decided to host a study visit at their institutions after participating in a study visit in another
country (Cedefop (1), 2008).
2. Key Findings of Study Visits Organised on Lifelong Guidance across Europe
The study visits programme is an effective platform for exchanging ideas, experience and
expertise between participants and hosts, raising understanding about other education and
training systems, establishing new contacts for European projects or creating professional
networks. The participants had the chance to collect and compare ideas and good practices
to take back to their country for further exploration.
Each study visit includes presentations and on-site visits to various education and training
institutions and organisations. The participants reflect and summarise their ideas and findings
on the presented theme by preparing group reports at the end of each visit. They identify
innovative initiatives, policies and practices in providing education and training across Europe.
Most of the participants appreciate the visits as useful in acquiring new ideas in their own
field of activities, for example to introduce new approaches to services, to learn about effective
methods and techniques, to get information about new tools or projects.
The following examples are based on the group reports to give an insight on how the theme
Lifelong guidance and counselling was presented during the visits.
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y Visit “Guidance in the bordering region of Oresund” (Denmark and Sweden, 2007)
Malmo University, a university in Sweden offering a degree in career guidance, and Cirius,
an authority within the Danish Ministry of Science, Technology and Innovation, organised a
cross-border study visit that proved to be a very good opportunity for participants to get
acquainted with the latest developments of the two national systems of guidance for young
people. Discussions revealed that the different countries were all working towards the same
goal of a coherent, effective and integrated guidance system for young people but that they
were all at different stages of the journey.
y Visit “Lifelong guidance and counselling for adults in Slovenia” (2008)
The participants identified some common approaches in providing lifelong guidance and
counselling for adults. The practitioners try to achieve high professional quality and to offer
relevant information to their clients by respecting the same counselling and guidance
principles, such as: client centeredness, accessibility, impartiality and confidentiality of
information, free of charge support, etc. A better promotion and marketing of the guidance
and counselling services for potential clients was appreciated as an important challenge in
the participants’ countries.
Some examples of good practices were observed during the visit in Slovenia.
The Project learning for young adults aims to support the young people, who drop-out, 1525 years old to get a “second chance”, to re-enter in the system of education, to prepare
them for the labour market and to actively participate in the social life. The methodology was
based on project work, taking into consideration the youngsters’ interests and abilities.
Another example is Mobile counselling service targeted to vulnerable groups, for example
Roma people in Slovenia. The services are provided taking into account the specific needs
of this group.
y Visit “Lifelong guidance: from policy to practice” (Ireland, 2008)
The common approaches regarding the theme of the visit refer to some specific points,
e.g.:, the students should be at the centre of the education process; counselling and guidance
activities are necessary at all level of education system. The participants appreciated as
good practice the effective connection between policies on guidance within the education
system and labour market in Ireland.
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Practical information
If you would like to participate in a study visit, you will need to complete an application form online,
available from the Cedefop website: http://studyvisits.cedefop.eurpa.eu
To check your eligibility and selection procedures, please contact the National Agency, Agenþia
Naþionalã pentru Programe Comunitare în domeniul Educaþiei ºi Formãrii Profesionale (ANPCDEFP)
http://www.anpcdefp.ro/
The National Agency also selects which organisations will host the study visits.
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Annex 1
Categories of themes

1. Key competences for all

2. Improving access, equity,
quality and efficiency in
education and training

3. Keeping teaching and
training attractive and
improving leadership

4. Education and training
for employability

5. Implementing common
European tools,
principles and
frameworks for lifelong
learning

6. Trends and challenges in
lifelong learning
strategies
7. Development of learning
communities, involving
all actors in education
and training
8. Promoting cross border
mobility in lifelong
learning
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Topics for study visits
Increasing literacy and numeracy levels
Language teaching and learning
Use of ICT in learning
Developing entrepreneurship
Strengthening intercultural education
Active citizenship
Developing creativity in learning and teaching
Early learning opportunities
Personalised learning approaches
Measures to prevent early school leaving
Equal opportunities for disadvantaged groups
Quality assurance mechanisms in schools and training institutions
Measures to improve efficiency in education and training institutions
Teachers’ and trainers’ initial training, recruitment and evaluation
Teachers’ and trainers’ continuing professional development
Leadership and management in schools and training providers
Transition from education and training to the world of work
Workplace learning
Integration of disadvantaged groups into the labour market
Increasing attractiveness of VET
Social partners contribution to meet the challenge of employability
Skills analysis and mismatch
Flexicurity in the labour market
National and sectoral qualifications frameworks linked to EQF
Tools to promote transparency of qualifications and mobility of citizens
Quality assurance systems, frameworks and approaches
Credit transfer between different contexts
Validation of non-formal and informal learning
Lifelong guidance services
Reforms in national education and training systems
Developing links between VET and higher education
Implementation of flexible learning pathways
Increasing adult participation in education and training
Cooperation between education and training institutions and local communities
Parents and social partners roles in governance

9 Schools and communities roles to prevent violence
9 Cross-border mobility in education and vocational training
9 Use of EU programmes to increase cross-border mobility
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PROGRAMUL „TINERET ÎN ACÞIUNE”
Andrei Popescu
Coordonator Departament Tineret în Acþiune
Agenþia Naþionalã pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaþiei ºi Formãrii
Profesionale (ANPCDEFP)
Bucureºti, România
andrei.popescu@anpcdefp.ro
Tineret în Acþiune este Programul pe care Uniunea Europeanã l-a creat pentru tineri, în
vederea promovãrii cetãþeniei europene active, solidaritãþiii toleranþei în rândul tinerilor
europeni ºi a implicãrii acestora în plãmãdirea viitorului Uniunii. Programul promoveazã
mobilitatea în interiorul ºi în exteriorul graniþelor UE, învãþare non-formalã ºi dialog intercultural,
încurajând integrarea tuturor tinerilor, indiferent de mediul educaþional, social ºi cultural al
acestora: Tineret în Acþiune este un Program pentru toþi!
Cu un buget total de 885 de milioane de Euro pentru o perioadã de ºapte ani (2007 – 2013),
programul Tineret în Acþiune este cel mai important instrument la nivel european care sã
rãspundã nevoilor tinerilor de la vârsta adolescenþei ºi pânã la maturitate. Aduce o importantã
contribuþie la dezvoltarea competenþelor tinerilor prin folosirea unor oportunitãþi de învãþare
non-formalã ºi informalã cu o dimensiune europeanã. Bugetul alocat pentru România în
anul 2009 este de aproximativ 4.600.000 Euro.
Obiectivele generale ale programului Tineret în Acþiune sunt urmãtoarele:
y Sã promoveze cetãþenia activã a tinerilor în general ºi cetãþenia europeanã a acestora
în special;
y Sã dezvolte solidaritatea ºi sã promoveze toleranþa între tineri, în special pentru a
consolida coeziunea socialã în Uniunea Europeanã;
y Sã cultive înþelegerea reciprocã între tinerii din diferite þãri;
y Sã contribuie la dezvoltarea calitãþii sistemelor de susþinere a activitãþilor de tineret ºi
a capacitãþilor organizaþiilor societãþii civile în domeniul tineretului;
y Sã promoveze cooperarea europeanã în domeniul tineretului.
Pentru a-ºi atinge obiectivele, Programul Tineret în Acþiune are în vedere cinci Acþiuni
operaþionale.
Acþiunea 1 – Tineri pentru Europa
 Sub-Acþiunea 1.1 - Schimburi de Tineri pune accent pe „multiculturalitate“.
Schimburile de Tineri oferã unor grupuri de tineri din diferite þãri oportunitatea de a se
întâlni ºi învãþa despre culturile lor, abordând o temã de interes comun.
Revista de Pedagogie nr. 1-3/2009

203

 Sub-Acþiunea 1.2 - Iniþiative ale Tinerilor dezvoltã spiritul antreprenorial. Iniþiativele
Tinerilor susþin proiecte de grup dezvoltate la nivel local, regional ºi naþional, precum
ºi reþele de proiecte similare din diferite þãri prin care tinerii pot face diferenþa în
comunitãþile lor.
 Sub-Acþiunea 1.3 - Proiecte pentru Democraþie Participativã susþin promovarea
valorilor democratice prin participarea tinerilor la viaþa democraticã din comunitatea
lor localã, regionalã sau naþionalã, precum ºi la nivel internaþional.
Acþiunea 2 - Serviciul European de Voluntariat sprijinã participarea tinerilor la diverse
forme de activitãþi non-profit, atât în interiorul, cât ºi în exteriorul graniþelor Uniunii Europene
prin efectuarea unor stagii de voluntariat individuale sau de grup de pâna la un an.
Acþiunea 3 - Tinerii în Lume - Cooperare cu Þãrile Partenere din Vecinãtatea Uniunii
Europene susþine proiecte cu Þãri Partenere din Vecinãtatea Uniunii Europene, respectiv
Schimburi de Tineri ºi Proiecte de Formare ºi Reþele în domeniul tineretului.
Acþiunea 4 - Sisteme de Susþinere a Tinerilor - Proiecte de formare ºi reþele pentru cei
activi în domeniul tineretului ºi în organizaþii de tineret susþine formarea celor activi în
domeniul tineretului ºi în organizaþii de tineret, în special schimbul de experienþã, expertizã
ºi bune practici, precum ºi activitãþi care pot conduce la proiecte, parteneriate ºi reþele
durabile, de calitate.
Acþiunea 5 - Susþinere pentru cooperarea europeanã în domeniul tineretului - Întâlniri
ale tinerilor ºi responsabililor cu politicile de tineret promoveazã cooperarea, seminariile
ºi dialogul structurat între tineri, cei activi în domeniul tineretului ºi cei responsabili pentru
politicile de tineret.
Cei doi piloni pe care se bazeazã programul Tineret în Acþiune sunt educaþia nonformalã ºi
voluntariatul. Este destinat tinerilor cu vârste între 13 ºi 30 în general cu anumite particularitãþi
care diferã de la o acþiune la alta. El poate fi accesat prin solicitãri de finanþate pentru
propuneri de proiecte care pot fi depuse de organizaþii non-guvernamentale, instituþii publice
care se ocupã nemijlocit de tineri sau grupuri informale de tineri (respectând anumite condiþii).
Instituþia care gestioneazã programul Tineret în Acþiune în România este Agenþia Naþionalã
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaþiei ºi Formãrii Profesionale. Pentru informaþii
suplimentare nu ar strica sa vã aruncaþi o privire pe site-ul instituþiei care gestioneazã acest
program (www.anpcdefp.ro). La secþiunea Programe / Tineret în Acþiune gãsiþi o serie de
informaþii de bazã. Pentru mai multe informaþii Ghidul Programului poate fi o soluþie (îl gãºiþi
tot pe site la secþiunea Documente ºi Formulare / Tineret în Acþiune). La secþiunea Contact,
gãsiþi persoanele care vã pot ajuta mai departe. Numãrul de telefon unde puteþi, de asemenea,
solicita informaþii este 021/201.07.00
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EURODESK – ORICARE AR FI ÎNTREBAREA... ÎNCEPE CU
NOI!
Mihaela Nicolai
Responsabil Serviciul de informare europeanã Eurodesk
Agenþia Naþionalã pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaþiei ºi Formãrii
Profesionale (ANPCDEFP)
Departamentul Tineret în Acþiune
Bucureºti, România
mihaela.nicolai@eurodesk.eu
–
–
–
–
–
–
–

Cum pot sã studiez într-o altã þarã europeanã?
Cum pot sã îmi gãsesc un loc de muncã în Europa?
Cum pot sã particip la un stagiu de voluntariat?
Unde pot derula un stagiu de practicã în Europa?
Cum îmi pot gãsi un partener pentru derularea unui proiect european?
Ce oportunitãþi europene de finanþare existã pentru tineri?
Ce este un schimb internaþional de tineret ºi cum pot participa?

… acestea sunt întrebãrile tipice pentru Eurodesk, singura reþea europeanã de informare
dedicatã integral furnizãrii de informaþii europene tinerilor ºi lucrãtorilor de tineret. Eurodesk
este un serviciu de informare gratuit care aduce oportunitãþile europene mai aproape de
tineri. Ce înseamnã, în acest context, „oportunitãþi europene“? Programe de finanþare, burse
de studiu, competiþii internaþionale, stagii de practicã în instituþii europene ºi internaþionale,
proiecte în parteneriat cu asociaþii din mai multe þãri, locuri de muncã, stagii de voluntariat…
iar lista ar putea continua.
Eurodesk le prezintã tinerilor informaþii despre oportunitãþile de care pot beneficia, îi
direcþioneazã cãtre organizaþiile / instituþiile în mãsurã sã le dea detalii ºi le oferã resurse
online suplimentare – formulare, documente, reguli privind participarea la diferite programe
sau concursuri.
Fiind o reþea, avantajul Eurodesk stã în faptul cã, zi de zi, persoanele care lucreazã în
birourile Eurodesk din Europa sunt în contact direct – ceea ce înseamnã cã la solicitãrile
tinerilor privind, de exemplu, burse de studiu în Polonia, locuri de muncã în Olanda, stagii de
practicã în Franþa sau oportunitãþi de voluntariat în Estonia, deseori vor rãspunde chiar
persoanele din aceste þãri.
Instrumente de informare Eurodesk
Eurodesk are mai multe instrumente de comunicare online, pe care tinerii pot gãsi toate
aceste informaþii actualizate ºi structurate. Atât pe site-ul european www.eurodesk.eu, cât ºi
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pe site-ul românesc www.eurodesk.ro, aceºtia pot cãuta informaþiile care îi intereseazã în
funcþie de temã ºi pot citi ultimele ºtiri din sfera oportunitãþilor europene sau naþionale. În
permanenþã sunt anunþate programele, stagiile ºi competiþiile pentru care se poate candida,
în termen de 3 sau 4 luni de zile.
Pe forumul Eurodesk tinerii pot adresa întrebãri ºi pot schimba informaþii cu lucrãtori de
tineret ºi tineri din toate statele membre ale reþelei.
În România, un alt canal de informare ºi comunicare este grupul de discuþii „eurodesk_info“
(http://groups.yahoo.com/group/eurodesk_info/). Având peste 4.000 de membri, aces grup
reprezintã una din cãile prin care tinerii activi, care doresc sã profite de deschiderea europeanã
ºi sã se implice în diferite activitãþi europene ºi naþionale, sunt în legãturã unii cu ceilalþi ºi
schimbã informaþii despre programe lansate de Comisia Europeanã, competiþii, evenimente
organizate de instituþii sau ONG-uri care se adreseazã tinerilor ºi celor care lucreazã cu
tinerii. De asemenea, prin acest grup de discuþii se pot cãuta parteneri, pentru derularea de
proiecte comune.
Eurodesk gestioneazã ºi informaþiile de pe Portalul European pentru Tineret (www.europa.eu/
youth), care se adreseazã oricãrui tânãr care doreºte sã cãlãtoreascã, sã lucreze, sã studieze
sau sã fie voluntar european, sã fie informat despre drepturile pe care le are sau doar sã
descopere mai multe despre Europa.
Partenerii nationali Eurodesk funcþioneazã oficial ºi ca structurã suport pentru Programul
european Tineret în Acþiune.
Eurodesk de-a lungul anilor
Acest serviciu de informare a fost lansat în 1990, în Scoþia, de cãtre un grup de lucrãtori de
tineret care au conºtientizat, la momentul respectiv, cã se simþea o realã nevoie de informaþii
europene pentru tineri clare ºi structurate. Pânã în 1994, reþeaua s-a extins în Marea Britanie,
pentru ca în 1994-1995 sã fie pilotatã la nivel european. Din 1995, Eurodesk devine un
serviciu de informare european, în prezent având aproape 30 de puncte naþionale ºi peste
800 de puncte locale. În România, Eurodesk a fost lansat în 1999.
Cum puteþi contacta Eurodesk?
În România, Serviciul Eurodesk funcþioneazã în cadrul Agenþiei Naþionale pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaþiei ºi Formãrii Profesionale, agenþie care implementeazã
cele douã programe europene în domeniul educaþiei, formãrii ºi tineretului - Tineret în Acþiune
(Youth in Action) ºi Învãþare pe tot parcursul vieþii (Lifelong Learning).
Eurodesk are ºi o linie de telefon gratuitã: 080080 YOUTH.
Adresa de mail pe care o puteþi folosi pentru a contacta Eurodesk este
eurodeskro@eurodesk.eu.
Oricare ar fi întrebarea... începe cu noi!
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PAªI SPRE O CARIERÃ EUROPEANÃ
Elena Daniela Sandu, profesor psihopedagog
Coordonator Centrul Judeþean de Asistenþã Psihopedagogicã Vâlcea
Râmnicu Vâlcea, România
psihdana@yahoo.com
Rezumat
Articolul prezintã participarea CJAP Vâlcea în derularea unui program European Leonardo da
Vinci CAREER GUIDANCE IN EUROPEAN CONTEXT, conceput ca un program de mobilitate
cu Sicilia, al cãrui principal obiectiv este identificarea a noi metode de predare ºi îndrumare în
domeniul orientãrii carierei profesionale, dupa standarde europene, implementate la nivelul ºcolilor.
De asemenea aduce în discuþie iniþiativa unui proiect cu finanþare din fondul social european
PAªI SPRE O CARIERÃ EUROPEANÃ, al cãrui principal obiectiv îl constituie elaborarea unui
serviciu de consiliere ºi orientare cu suport digital; grantul obþinut este de 500 000 euro, perioada
de implementare 24 luni.
Cuvinte cheie: consiliere; orientare; mobilitate; carierã europeanã.
Abstract
The article is an overview of the participation of Vâlcea County Center for Psychopedagogical
Assistence in the Leonardo da Vinci programme CAREER GUIDANCE IN EUROPEAN
CONTEXT, a mobility project based in Sicily, whose main objective was the identification of new
methods in teaching and counselling in career guidance implemented at school level, according
to European standards. Also we discuss a project financed through European Social Funds:
Steps towards a European Career, whose main objective is the development of a digital based
counselling and guidance service; the grant is 500 000 euros, and the period of implementation
is 24 months.
Key words: counselling, guidance, mobility, European career.

Context
Consilierea ºi orientarea carierei ocupã un loc central în ponderea activitãþilor de asistenþã
psihopedagogicã, ca o necesitate impusã de dezvoltarea industrialã de la începutul secolului
trecut ºi implicaþiilor acestui fenomen în planul vieþii personale ºi sociale.
În acest context, derularea unor programe ºi proiecte care sã susþinã dezideratul unei orientãri
ºcolare ºi profesionale cât mai apropiate de cerinþele socioeconomice actuale, constituie o
prioritate a instituþiilor educaþionale de profil.
Posibilitatea accesãrii fondurilor europene nerambursabile este o oportunitate ce constituie
un punct de plecare în alinierea sistemului românesc de consiliere ºi orientare a carierei la
cerinþele europene.
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Proiectul de mobilitate Leonardo da Vinci „Career Guidance in European
Context“
Iniþiat de Inspectoratul ªcolar Judeþean Vâlcea în perioada 16 aprilie – 29 aprilie 2008,
proiectul se constituie ca o mobilitate VETPRO în provincia Sicilia. Participanþii sunt factorii
de decizie la nivelul Inspectoratului ªcolar Judeþean, directorul Centrului Judeþean de Resurse
ºi Asistenþã Educaþionalã ºi coordonatorul Centrului Judeþean de Asistenþã Psihopedagogicã.
Obiectivele activitãþii sunt:
- identificarea a noi metode de predare ºi îndrumare în domeniul orientãrii carierei
profesionale, dupã standarde europene, implementate la nivelul ºcolilor
- creºterea capacitaþii de a rãspunde mai bine cerinþelor educaþionale locale, în vederea
creºterii inserþiei elevilor pe piaþa muncii
- cunoaºterea sistemului de educaþie italian ºi schimbul de bune practici privind orientarea
în cariera
- îmbunãtãþirea capacitãþii de a comunica într-o limbã strãinã ºi cunoaºterea stilului de
viaþã ºi a culturii italiene.
Rezultatele aºteptate sunt:
- 10 cadre didactice participante în mobilitate, implicate în schimb de experienþã privind
sistemele educaþionale din Italia si România, în schimb de idei si bune practici privind
orientarea carierei;
- noi metode de predare ºi de îndrumare in domeniul orientãrii carierei profesionale,
dupã standarde europene, implementate la nivelul liceelor sau ºcolilor cu profil
vocaþional;
- capacitãþi crescute ale participanþilor de a rãspunde mai bine cerinþelor locale din
domeniul educaþiei, în scopul creºterii inserþiei elevilor pe piaþa muncii;
- gradul de informare a cadrelor didactice este îmbunãtãþit în ceea ce priveºte modalitãþile
de creºtere a calitãþii procesului educaþional, prin împãrtãºirea experienþei acumulate
pe durata mobilitãþii în ºcolile de provenienþã ºi la cercurile pedagogice;
- gradul de informare a cadrelor didactice este îmbunãtãþit în ceea ce priveºte modalitatile
de creºtere a calitãþii procesului educaþional, prin împãrtãºirea experienþei acumulate
pe durata mobilitãþii în ºcolile de provenienþã ºi la cercurile pedagogice.
În cadrul mobilitãþii am fãcut schimb de bune practici cu profesorii de la Liceo Alessandro
Volta, Instituto Comprensivo Peppino Impastato, Liceo Scientifico Cannizzaro, Instituto
Professionale Di Stato Per I Servizi Albergheri E Della Ristorazione Paolo Borselino ºi am
partcipat la un work-shop organizat de departamentul de orientare a carierei Centrul de
Orientare ºi Tutoring din cadrul Universitãþii din Palermo. În ziua a opta am vizitat COTCentrul de Orientare si Tutoring ºi Consorþiul Arca din cadrul Universitãþii din Palermo.
Ambele sunt rezultatul proiectului „Sestante“ implementat prin Fondul Social European de
Ministero dell’ Universita e della Ricerca, Italia. Obiectivul principal al proiectului vizeaza
constituirea unei reþele de consiliere ºi orientare profesionalã la nivelul provinciilor: Palermo,
Trapani, Agrigento si Caltanissetta. COT promoveaza servicii de informare, consiliere ºi
orientare profesionala atât in mediul preuniversitar cât ºi în cel universitar. Desfãºoarã activitãþi
de orientare a elevilor din ultimii ani de învãþãmânt liceal în vederea orientãrii cãtre mediul
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universitar, sub formã de întâlniri organizate în licee sau sub forma unor seminarii tematice,
workshop-uri.
Consilierea individualã constã într-un program de consiliere pentru cei care au dificultãþi în
a-ºi alege tipul de studii universitare. Dupã un scurt interviu, se fac teste psiho-aptitudinale,
cu durata de aproximativ 3 ore, urmate de un interviu în care se discutã despre alegerea
studiilor, pentru a se analiza apoi ceea ce reiese din teste ºi se fac sugestii în privinþa
studiilor.
Consilierea ºi orientarea în grup se face prin compararea competenþelor/abilitãþilor. Este o
tehnicã de orientare care are ca scop concentrarea pe sine, scoþând în evidenþã abilitãþile
dobândite, experienþa, puncte de interes, aptitudini ºi aspiraþii adesea necunoscute subiectului
însuºi.
Programele sunt fracþionate în 3-4 întâlniri în timpul dupã-amiezii, în grupuri de 12/14
persoane, conduse de un consilier specialist, în timpul cãrora þinta este de a evidenþia un
scop/obiectiv profesional ºi de a îmbunãtãþi modalitãþile ºi resursele pentru a-l atinge. În
plus, sub îndrumarea specialistului se planificã acþiunile necesare pentru a dobândi profesia
definitã ca ºi obiectiv, urmând diverse etape: înscrierea la cursuri, programarea experienþelor
necesare, modelarea aspectelor de personalitate considerate importante, etc. În final, sub
îndrumarea specialistului, într-un cabinet multimedia se oferã posibilitatea de a consulta
materiale despre profesiile respective cu scopul de a acorda posibilitatea elevilor de a repeta
informaþiile pentru a clarifica aspecte mai puþin observate (aptitudini ºi cunoºtinþe necesare,
aºteptãrile de câºtig, profesii conexe/adiacente). Pentru anumite profesii sunt disponibile
interviuri cu profesioniºti care s-au format ºi afirmat în Sicilia.
Complementar acestei mobilitãþi s-a conturat ideea creãri unui serviciu de consiliere ºi
orientare ºcolarã ºi vocaþionalã cu suport digital aplicabil în ciclul gimnazial.
Proiectul Paºi spre o carierã europeanã! Consiliere ºi orientare cu suport digital
Proiectul este finanþat din Fondul Social European, Programul Operaþional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2011, axa prioritarã 1 „Educaþie ºi formare profesionalã
în sprijinul creºterii economice ºi dezvoltãrii societaþii bazate pe cunoaºtere“, domeniul major
de intervenþie 1.1 „Acces la educaþie ºi formare profesionalã iniþialã de calitate“. Grantul
obþinut este de 1.811.595,00 RON.
Perioada de implementare este 1 martie 2009-28 februarie 2011 prin Centrul Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã ºi Centrul Judeþean de Asistenþã Psihopedagogicã Vâlcea.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintã îmbunãtãþirea activitãþii de consiliere ºi orientare
ºcolarã ºi vocaþionalã realizatã de consilierii ºcolari din judeþ, prin dezvoltarea de instrumente
ºi resurse digitale suport în sprijinul creºterii participãrii elevilor la educaþie ºi formare
profesionalã de calitate ºi la un nivel superior al studiilor.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
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y Eficientizarea activitãþii de consiliere privind orientarea ºcolarã ºi vocaþionalã a elevilor
din ciclul gimnazial prin dezvoltarea unei aplicaþii informatice ºi a unei baze de date cu
instrumente de lucru (chestionare, teste de interese ºi de aptitudini) ºi resurse digitale
suport;
y Dezvoltarea unor competenþe de utilizare specificã a instrumentelor IT la consilierii
ºcolari în vederea promovãrii unei activitãþi eficiente privind orientarea ºcolarã ºi
vocaþionalã a elevilor;
y Îmbunãtãþirea capacitãþii de furnizare ºi creºtere a accesului la serviciile de consiliere
privind orientarea ºcolarã ºi vocaþionalã a elevilor în învãþãmântul preuniversitar;
y Construirea unui sistem informatic de comunicare prin care consilierii ºcolari, elevii,
diriginþi ºi pãrinþii sã aibã acces la informaþie în ceea ce priveºte problemele legate de
orientarea ºcolarã ºi vocaþionalã a elevilor, de rutele ºcolare ºi ofertele educaþionale
ale unitãþilor de învãþãmânt de nivel liceal din judeþ.
Rezultatele anticipate în urma implementãrii proiectului se referã la urmãtoarele aspecte:
y Studiu predictiv „Analiza nevoilor profesionale ale consilierului ºcolar“ din judeþ cu o
abordare de specialitate pe orientarea ºcolarã ºi vocaþionalã, în vederea fundamentãrii
necesitãþii de intervenþie pentru realizarea unor instrumente digitale suport, utile în
activitatea consilierului ºcolar, cu indicatorul de rezultat un raport de cercetare finalizat;
y O echipã de specialiºti, care proiecteazã ºi realizeazã un set de instrumente digitale
necesare intervenþiei consilierului ºcolar în vederea consilierii ºi orientãrii ºcolare ºi
vocaþionale a elevilor de gimnaziu;
y Un serviciu de consiliere ºcolarã ºi vocaþionalã cu suport digital adresat elevilor din
ciclul gimnazial, „Paºi spre o carierã europeanã! – consilierea ºi orientarea cu suport
digital“ , program realizat, pilotat ºi finalizat în vederea extinderii în ºcolile gimnaziale
din judeþ/regiunea de Sud-Vest Oltenia/România (cu indicator de rezultat: un serviciu
informatizat de consiliere operaþional), bazat pe obþinerea urmãtoarelor rezultate
parþiale cu indicatori de output aferenþi: un sistem informatic dezvoltat cu o serie de
materiale ºtiinþifice, materiale video, ghiduri, lecþii interactive, oferte educaþionale ale
liceelor, rute educaþionale etc., resurse necesare activitãþii consilierului ºcolar, dar ºi
resurse necesare altor categorii de utilizatori (elevi, pãrinþi, cadre didactice) dezvoltat
pe douã „secþiuni“, una adresatã specialiºtilor cu intrare pe bazã de înscriere (nume
ºi parolã) – unde vor putea accesa o serie de resurse, vor putea comunica cu alþi
specialiºti ºi alta adresatã celorlalte categorii de utilizatori – unde vor putea accesa
resurse pe problema orientãrii ºcolare ºi vocaþionale, vor putea comunica atât cu
specialiºti, cât ºi cu alte persoane interesate, vor putea primi consiliere online de la
diverºi specialiºti (forumuri, consiliere online);
y Un suport de curs adresat formãrii consilierilor ºcolari pentru utilizarea serviciilor de
consiliere si orientare cu suport digital;
y 24 consilieri ºcolari formaþi în vederea utilizãrii instrumentelor digitale realizate în cadrul
proiectului;
y 2 Ghiduri de utilizare a platformei digitale interactive de consiliere ºi orientare ºcolarã
ºi vocaþionalã: unul tipãrit pentru consilierii ºcolari ºi altul online pentru alte categorii
de utilizatori (elevi, pãrinþi, cadre didactice);
y 1 ghid de bune practici în realizarea unui serviciu eficient de consiliere ºi orientare
ºcolarã ºi vocaþionalã, „Paºi spre o carierã europeanã! – consilierea ºi orientarea cu
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suport digital“, cu indicatorul de rezultat: 200 ghiduri distribuite în instituþii ºcolare pe
plan local ºi regional;
2 sesiuni de informare/sensibilizare/conºtientizare asupra necesitãþii serviciilor de
consiliere ºi orientare ºcolarã ºi vocaþionalã cu suport digital, derulate pentru personal
de conducere din învãþãmântul preuniversitar;
60 de persoane cu funcþii de conducere din învãþãmântul preuniversitar informate în
domeniul acordãrii de servicii informatizate de consiliere ºi orientare pentru elevii din
ciclul gimnazial;
200 de minighiduri de informare pentru elevi, pãrinþi ºi cadre didactice despre serviciul
de consiliere ºcolarã ºi vocaþionalã cu suport digital posibil de oferit în ºcoli de cãtre
consilierii ºcolari, cât ºi despre rutele ºcolare postgimnaziale;
Cel puþin 1 participare la târguri educaþionale pentru promovarea platformei digitale
de consiliere ºi orientare „Paºi spre o carierã europeanã! – consilierea ºi orientarea
cu suport digital“;
100 exemplare din material didactic auxiliar cu demo de exemple de bune practici în
acordarea de servicii informatizate de consiliere ºi orientare pentru elevii din ciclul
gimnazial;
Monitorizarea ºi evaluarea internã a proiectului, cu indicatori de rezultat: instrumente
de evaluare implementate; 4 vizite de monitorizare realizate (2/an);
Achiziþionarea de bunuri ºi servicii necesare derulãrii proiectului, cu indicatori de rezultat
materiale consumabile utilizate în activitãþile proiectului, echipamente funcþionale,
conform specificaþiilor iniþiale.

Dezvoltarea ºi utilizarea serviciilor de consiliere ºi orientare ºcolarã ºi vocaþionalã cu suport
digital a elevilor din ciclul gimnazial prezintã urmãtoarele elemente de valoare adãugatã:
y ameliorarea raportului numãr de elevi consiliaþi per consilier;
y creºterea posibilitãþilor de stocare, regãsire, manipulare ºi combinare a diferitelor
seturi de variabile (caracteristici personale, ocupaþii, instituþii etc.) ºi care pot oferi
rãspunsuri imediate unei largi categorii de elevi consiliaþi;
y sporirea gradului de autonomie a beneficiarilor faþã de consilierii ºcolari;
y accesul direct la sursele de informare care poate avea durate considerate convenabile
de cãtre fiecare;
y oferirea unei experienþe repetabile, care faciliteazã învãþarea ºi reþinerea informaþiilor;
y ridicarea gradului de realism al situaþiilor de rute de studii ºi profesii utilizate ca exemple
ºi sursa de informaþie.
Proiectul doreºte sã realizeze în cazul consilierilor ºcolari atât pregãtirea, cât mai ales
instrumentele necesare intervenþiei lor de sprijin ºi suport informaþional atât la nivelul elevilor,
cât ºi la nivelul adulþilor, pãrinþi ºi cadre didactice. Formarea cadrelor didactice ºi dotarea lor
cu instrumente de lucru ºi resurse performante este un progres major în vederea realizãrii
unui proces de consiliere ºi orientare de calitate.
Concluzii
Dupã implementarea proiectului, instrumentele ºi resursele digitale pentru consiliere create
devin resurse de sine stãtãtoare, care pot fi permanent utilizate de cãtre consilierii ºcolari în
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ºcolile cu clase de gimnaziu. Sistemul informatic de consiliere ºi orientare va fi disponibil
consilierilor ºcolari în demersul lor de a-i ajuta pe elevi sã se cunoascã ºi sã facã alegeri
ºcolare ºi profesionale realiste conforme propriului potenþial dar ºi solicitãrilor ºi dinamicii
pieþei muncii. O parte a sistemului informatic va fi transferat instituþional aºa încât datele cu
privire la ofertele anuale ale licelor ºi ºcolilor de arte ºi meserii sã fie actualizate. Prin participãrile
la târguri educaþionale, prin materialele demo pentru activitãþi de consiliere dezvoltate în
proiect, prin ghidurile de bune practici, minighidurile pentru elevi/pãrinþi/diriginþi, precum ºi
prin disponibilitatea on-line a resurselor dezvoltate, se va asigura transferul rezultatelor
proiectului la nivel regional ºi naþional. Structura instituþionalã managerialã a proiectului va
funcþiona ºi dupã finalizarea acestuia, acest proiect fiind urmat de iniþiativa altuia corelat pe
axa prioritarã 1 „Educaþie ºi formare profesionalã în sprijinul creºterii economice ºi dezvoltãrii
societaþii bazate pe cunoºtere“, domeniul major de intervenþie 1.3 „Dezvoltarea resurselor
umane din educaþie ºi formare“, legat de formarea consilierilor ºcolari din judeþ, pentru
extinderea utilizãrii serviciilor informatice de consiliere ºi orientare în celelalte unitãþi ºcoalre
de profil.
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