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1. Finalităţile proiectului şi obiectivele cercetării
Acest proiect se bazează pe o reflecţie împărtăşită de anumite ţări europene, care are în
vedere nivelul dezvoltării sistemului de orientare şi consiliere a carierei, la începutul anului
2000. În ultimii ani, acest domeniu a cunoscut o dezvoltare importantă în ceea ce priveşte
resursele structurale, umane şi financiare. Această situaţie a determinat crearea unei tablou al
experienţelor, dar şi al dificultăţilor la nivelul coordonării şi definirii competenţelor solicitate.
În ceea ce priveşte legislaţia, competenţele revin organismelor instituţionale, la nivel naţional
(este vorba despre Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii), precum şi la nivel local (regiuni
şi departamente). Actori instituţionali diferiţi acţionează în domenii care le sunt destinate
(sistemul de educaţie şi formare, în raport cu serviciile de ocupare). În consecinţă, aceste
servicii acordă o mai mare atenţie unui public diferit (studenţi şi tineri, în raport cu adulţi şi
muncitori). Dar delimitările competenţelor nu sunt întotdeauna clare, atât pentru clienţii care
beneficiază de aceste servicii, precum şi pentru profesioniştii care asigură managementul
acestora.
Evoluţia sistemului de orientare prezintă puncte tari, precum şi puncte slabe în ţări
diferite. Suprapunerea acţiunilor, calificarea profesioniştilor din acest domeniu, definirea
standardelor de calitate a activităţilor, evaluarea eficacităţii/ eficienţei serviciilor, etc.
constituie exemple. În unele ţări, există structuri care intenţionează, măcar parţial să
diminueze elementele critice. Totuşi nu este vorba întotdeauna de organisme care se bucură
de recunoaştere socială, pentru a exercita această funcţie.
Proiectul G.I.R.C. reprezintă o modalitate de a aborda problematica creării (sau
recunoaşterii, dacă sunt deja prezente) a structurilor de nivelul al doilea. Acestea ar trebui să
fie în măsură să înlocuiască funcţiile de asistenţă tehnică ale serviciilor de bază (primul nivel),
din domeniul orientării şcolare şi consilierii carierei. Structurile ar trebui, de asemenea să
interacţioneze cu Centrele Naţionale de Resurse Naţionale (al treilea nivel) din reţeaua
Euroguidance. Dar instrumentul GIRC ar trebui să joace rolul de interfaţă între primul şi al
treilea nivel, pentru a transpune la nivel local, prin intermediul CNROP, orientările
metodologice, practicile operaţionale şi instrumentele inovative, create la nivel european, pe
de o parte. Dar ar trebui de asemenea făcute cunoscute, la nivel european, nevoile şi
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cererile serviciilor existente la nivel local, pe de altă parte.
Obiectivul acestui proiect este favorizarea unui schimb critic, pentru a afla dacă este
posibilă experimentarea unui dispozitiv GIRC, pe baza unei cercetări realizate în ţările
partenere. Aceasta îşi propune să constate dacă există organisme care să îndeplinească funcţii
similare celor vizate de GIRC. Prin participarea unor martori semnificativi se va constata dacă
dispozitivul este perceput util şi fezabil, în raport cu situaţia proprie fiecărui context local.
Pe parcursul celei de a doua faze a agendei acestui proiect se intenţionează realizarea unei
cercetări în fiecare ţară parteneră. Obiectivul urmărit vizează identificarea atitudinilor şi
opiniilor referitoare la dispozitivul GIRC şi aprecierea nivelului de adeziune şi de
experimentare a proiectului. În special, cercetarea prevede realizarea a 50 de interviuri cu
martori semnificativi din mai multe ţări (reprezentanţi instituţionali, în politicile în domeniul
educaţiei şi muncii, profesori din universităţi, experţi din acest sector, responsabili ai
serviciilor, etc.). Interviul utilizat în fiecare ţară a fost structurat pe baza următoarelor aspecte:
Premisă:
Scurtă prezentare a scopului proiectului, iar persoana intervievată este solicitată să îşi exprime
opinia asupra elementelor conturate prin intermediul întrebărilor de mai jos.

1. Consideraţi utilă înfiinţarea centrelor GIRC în România, cu rolul de a coordona,
promova şi susţine dezvoltarea activităţilor / serviciilor de orientare şi consiliere
existente?

2. Argumentaţi răspunsul dvs. (De ce da? / De ce nu?)
3. Având în vedere situaţia în domeniul consilierii şi orientării din ţara noastră, la ce
nivel ar trebui / ar putea fi plasate centrele GIRC (la nivel naţional, local)?

4. În opinia dvs., există deja în România instituţii/ organizaţii care ar putea să îşi asume
acest rol (la nivel naţional sau local)?
Dacă există, care credeţi că sunt actorii din domeniul orientării care ar putea să le
recunoască rolul de coordonare şi susţinere a domeniului?

5. Cum apreciaţi construirea acestei resurse noi (spre exemplu, un centru / un observator
de nivel secundar care nu furnizează servicii, dar le promovează în vederea respectării
şi valorificării misiunii lor instituţionale şi profesionale)?

6. Prin intermediul cărui grup de parteneri ar trebui promovată şi administrată
această resursă potenţială (Centrele GIRC), care nu se identifică cu un beneficiar
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deja existent, dar care a apărut ca urmare a unui acord încheiat între toţi actorii
interesaţi?
(Spre exemplu, ministere sau departamente din domeniul educaţiei, formării, muncii,
politicilor sociale, universităţi, centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică, cabinete
private de consiliere, asociaţii ale întreprinzătorilor , sindicate etc.)

7. Ce funcţii ar putea avea această resursă şi care sunt prioritare, în opinia dvs., (spre
exemplu, asigurarea interfeţei dintre nivelul politicilor educaţionale şi nivelul aplicativ,
identificarea nevoilor de orientare ale diferitelor grupuri sociale, definirea unor standarde
ale serviciilor, care să asigure calitatea, cercetarea, crearea unor instrumente, evaluarea
serviciilor, formarea / certificarea practicienilor, etc.)?

8. Care ar putea fi principalele obstacole în crearea acestei resurse de nivel secundar
(spre exemplu, lipsa resurselor economice, competiţia între parteneri, etc.)?
Modalităţile de desfăşurare a interviurilor, caracteristicile persoanelor intervievate şi analiza
rezultatelor sunt descrise în capitolele referitoare la realizarea cercetării, în cele cinci ţări
partenere (Marea Britanie, Spania, România, Malta şi Italia).
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2. Ancheta în Marea Britanie
2.1.

Context local

Careers Europe mulţumeşte Institutului de Orientare Profesională pentru acordarea
permisiunii de a utiliza informaţiile despre sistemele de orientare din Regatul Unit,
cuprinse în textul: „Consilierea carierei: a face diferenţa”. De asemenea, suntem
recunoscători doamnei Christine Hunter (cercetător la Universitatea din Huddersfield) şi
doamnei Jennifer Cryer (responsabilă cu orientarea profesională la Careers Bradford)
pentru contribuţie, încurajare şi sprijin.
Istoric
Încă de la începuturi, orientarea profesională din Marea Britanie este în relaţie cu adoptarea
unor politici guvernamentale în domeniul educaţiei, pentru tineri şi pentru ocupare, prin
intermediul consilierii şi orientării în legătură cu oportunităţile existente.
În anul 1910, a fost creat un Centru de angajare pentru tineri, a cărui activitate principală era
plasarea, chiar dacă Institutul de Orientare se reînfiinţează în anul 1922, cu numele Asociaţia
consilierilor pentru angajarea tinerilor şi protecţia socială. În anul 1948 a fost creat Biroul de
angajare a tinerilor, apoi Centrul pentru orientare profesională a tinerilor, în anul 1974. La
început, acest centru furniza servicii de plasare, dar treptat a oferit servicii de orientare şi
sprijin în luarea deciziilor legate de educaţie, angajare şi formare.
Ca urmare a dispoziţiilor legislative din anul 1993, tinerii beneficiază de o atenţie specială.
Aceste măsuri au obligat Centrul de orientare profesională să furnizeze servicii pentru toţi
tinerii, începând de la vârsta de 13 ani, pe parcursul şcolarităţii obligatorii şi de asemenea,
tuturor tinerilor cu vârsta de cel puţin 21 de ani, care au părăsit sistemul de educaţie
obligatorie, cu doi ani înainte.Din septembrie 2004, obligativitatea furnizării serviciilor de
orientare are în vedere toţi elevii, începând cu vârsta de 11 ani.
Apărut ca un serviciu public, a cărui competenţă revenea autorităţilor locale responsabile cu
educaţia, acesta a reprezentat obiectul unei „concesii”, începând cu anii ‘90. În consecinţă,
autorităţile locale au desfiinţat aceste centre pentru orientare profesională, finanţate în mod
direct de către guvern. De fapt, privatizarea nu a avut efect asupra ofertei de orientare
profesională, ca atare. Aceasta a fost aceeaşi cu formarea consilierilor de orientare
profesională. Au apărut schimbări în modul de finanţare a acestui serviciu şi concurenţă în
cazul organizării licitaţiilor.
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Din anul 1998, acţiunile numite „prioritare” sunt în atenţia guvernului pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor tinerilor expuşi riscului, pe parcursul tranziţiei de la şcoală la muncă.
Acesta este motivul pentru care li s-a cerut Centrelor de orientare profesională să îşi
concentreze activităţile asupra tinerilor aparţinând unor grupuri care, prin definiţie au nevoie
de sprijin. Acestea includ tinerii fără studii, formare sau loc de muncă, precum şi tinerii
integraţi în cadrul sistemului de educaţie, dar care sunt expuşi riscului abandonului şcolar.
Pentru a se conforma priorităţilor guvernului în domeniul integrării sociale, în Ţara Galilor au
fost alocate fonduri suplimentare. În anul 1999, a fost adoptat un program numit „Portalul
tinerilor”, în vederea transpunerii obiectivelor prioritare, în locul creării unor programe noi
pentru centrele existente.
În ultimii ani, se constată alte schimbări.
Legea Educaţiei din anul 1997 a stabilit că toate unităţile şcolare publice trebuie:


Să propună un program de orientare profesională tuturor elevilor, cu vârste
cuprinse între 9-11 ani; (Secţiunea 43)



Să garanteze accesul consilierilor, pentru a permite centrelor de orientare
profesională să îşi îndeplinească misiunea, în numele secretarului de stat;
(Secţiunea 44)



Să coopereze cu centrele de orientare profesională, pentru a garanta accesul la
documentare în domeniul orientării, în special la documente de referinţă
actualizate. (Secţiunea 45).

În ultimii ani, descentralizarea structurilor din Regatul Unit, deşi limitată a determinat ca
responsabilitatea centrelor de orientare profesională din Scoţia şi Ţara Galilor să treacă de la
nivel central la nivel regional. Schimbarea politicilor, atât în cazul Careers Scoţia, cât şi
Careers Ţara Galilor a determinat transformarea centrelor de orientare profesională în servicii
de acelaşi tip, pentru toate categoriile de vârstă. În Irlanda de Nord orientarea profesională
este în grija administraţiei şi în prezent. În Anglia, centrele de orientare profesională aparţin
serviciilor Connexions1, fiind sub-componente ale acestora. Connexions vizează furnizarea a
diferite tipuri de asistenţă: consiliere în cazul toxicomaniei, asistenţă sanitară, servicii pentru

1

Servicii de asistenţă şi sprijin pentru tineri, care asigură orientarea şi consilierea, legate de oportunităţile
realizării personale şi profesionale. Acestea sunt similare cu InformaGiovani.
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tineri, orientare, etc.), pentru persoane cu vârste cuprinse între 13-19 ani, în cadrul aceleiaşi
organizaţii-umbrelă.
Cele opt principii directoare Connexions sunt următoarele:
1. consolidarea aspiraţiilor;
2. satisfacerea nevoilor individuale;
3. luarea în considerare a opiniilor tinerilor;
4. creşterea oportunităţilor şi a egalităţii de şanse;
5. implicarea în cadrul comunităţii şi renovarea cartierelor;
6. integrare;
7. parteneriat;
8. abordarea bazată pe fapte.
Connexions au specific local, reunind aceste servicii în mai multe zone. De asemenea,
profesioniştii diferiţi care lucrează în acest domeniu sunt denumiţi „consilieri personali”, dar
păstrează şi utilizează competenţele de bază. Pe viitor, consilierul personal va deveni o nouă
profesie, cu parcurs propriu de formare şi calificare specifică.
Orientarea adulţilor ţine, în prezent de resortul parteneriatului IAG (agenţii de informare,
consiliere şi orientare pentru adulţi), acronimul englez pentru Information, Advice and
Guidance Services for Adults. Acesta acţionează sub egida Consiliului de Învăţare şi
Competenţe (Departamentul de Educaţie şi Formare).
Caracteristicile comune ale serviciilor din Anglia, Scoţia, Ţara Galilor se referă la
simplificarea finanţării, uniformizarea logos-ului fiecărei regiuni şi utilizarea resurselor
centrale. Spre exemplu, site-urile web care sunt din ce în ce mai importante şi liniile locale şi
naţionale de asistenţă telefonică. În legătură cu tinerii (de obicei, cu vârste cuprinse între 13–
19 ani), misiunea principală a Careers Ţara Galilor, Careers Scoţia şi Connexions este aceea
de a oferi sprijin specific grupelor calificate de „NEET” (Not in Employment, Education or
Training), şi anume persoane care nu au loc de muncă, nu beneficiază de educaţie sau
formare.
Universităţile situate în cele patru regiuni au de obicei servicii de consiliere proprii pentru
învăţământul superior, oferind servicii de orientare pentru continuarea studiilor sau
identificarea unor posibile rute profesionale pentru studenţi sau licenţiaţi. Serviciile publice şi
private de consiliere au un mare succes, la care se adaugă aproximativ o sută de organizaţii,
care respectă Matricea Standardelor de Calitate. Aceste standarde sunt recente şi au rolul de a
reglementa

realizarea

activităţilor

de informare, orientare şi consiliere profesională.
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Serviciile sunt difuzate prin intermediul centrelor de orientare profesională Connexions în
instituţiile de învăţământ şi în comunitate sau chiar la locul de muncă, cu sprijinul
sindicatelor.
Principalele centre de orientare profesională sunt verificate de către departamentul
guvernamental neministerial OFSTED, acronimul englez pentru Office for Standards in
Education, creat în septembrie 2001, pentru a asigura calitatea în educaţie. Acesta are rolul de
a controla modul de realizare a serviciilor, pe baza unor standarde şi obiective precise.
Repartizarea serviciilor
În Regatul Unit există mai multe organisme, care oferă orientare profesională tinerilor şi
adulţilor. În majoritatea cazurilor, profesioniştii lucrează în cadrul unor agenţii finanţate din
bugetul public. Serviciile sunt acordate prin intermediul Centrelor de Orientare Profesională/
Connexions în instituţii şcolare şi comunitate. Consilierii îşi desfăşoară activitatea în
întreprinderi comerciale, în institute de învăţământ secundar superior şi pot fi colaboratori, în
special, în agenţii de ocupare şi universităţi.
Careers Scoţia
Serviciul Careers Scoţia a fost creat în aprilie 2002 şi furnizează servicii, informaţii şi sprijin
persoanelor de orice vârstă şi nivel profesional, precum şi angajatorilor, care doresc să
angajeze şi să menţină eficienţa personalului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi site-ul
web www.careers-scotland.org.uk
Careers Ţara Galilor
Careers Ţara Galilor este un punct de reper regional pentru serviciile de informare, orientare
şi consiliere pentru orice persoană, indiferent de vârstă şi pentru angajatori. Serviciul a fost
înfiinţat în aprilie 2001 şi reuneşte şapte centre de orientare profesională. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi site-ul web www.careerswales.com
Irlanda de Nord
În Irlanda de Nord, Centrul de Orientare funcţionează în cadrul Agenţiei de Formare şi
Angajare. Acesta oferă servicii de consiliere şi orientare tinerilor şi adulţilor, precum şi
servicii de plasare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi web site-ul www.delni.gov.uk.
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Connexions în Anglia
Connexions a fost creat în aprilie 2001 şi oferă servicii de sprijin pentru tinerii cu vârste
cuprinse între 13 şi 19 ani. Acest serviciu include activitatea Centrelor de orientare
profesională, Centrelor de angajare pentru tineri, Serviciului de Educaţie şi Asistenţă Socială,
şi parţial de asistenţă sanitară, prin intermediul parteneriatelor Connexions, la nivel local. În
cadrul Connexions a fost dezvoltat un profil nou al consilierului personal, care reprezintă un
punct unic de întâlnire pentru tineri. Site-ul web Connexions www.connexions.gov.uk oferă
informaţii suplimentare
Parteneriate IAG în Anglia
Parteneriatele locale IAG furnizează servicii de informare, orientare şi consiliere a adulţilor.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi web site-ul Departamentului de educaţie şi Formare
www.lsc.gov.uk.
Consiliere pentru dezvoltare profesională
În general, agenţiile independente funcţionează în marile oraşe, la Londra şi în sud în vederea
dezvoltării profesionale. Acestea vizează acordarea unui serviciu unic şi aprofundat pentru
clienţi, care include evaluarea şi desfăşurarea unui interviu de angajare. Ca urmare a acestui
interviu, este redactat un raport pentru client. De obicei, aceste agenţii nu oferă servicii de
plasare şi aplică tarife destul de mari pentru serviciile furnizate.
Orientarea în învăţământul secundar şi superior
În învăţământul secundar există diferite modalităţi de furnizare a serviciilor de orientare, în
funcţie de tipul unităţii şcolare şi de grupul de utilizatori. Interviurile de orientare se
desfăşoară adesea, cu sprijinul consilierului de la Centrul de orientare profesională. De
asemenea, din partea unităţii de învăţământ poate fi nominalizat un expert în orientare
profesională.
În Regatul Unit, instituţiile de învăţământ superior nu au obligaţia de a oferi servicii de
orientare şi consiliere profesională. Cu toate acestea, se consideră că furnizarea acestor
servicii este o sarcină din ce în ce mai importantă pentru o universitate sau un colegiu, fiecare
având propriul centru de orientare profesională. Misiunea acestor centre din învăţământul
superior este aceea de a sprijini activitatea

instituţiei, astfel încât studenţii să fie mai
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bine informaţi, autonomi, capabili să conceapă şi să administreze propriul parcurs de formare,
precum şi dezvoltarea competenţelor profesionale.
Voluntariatul
Sprijinul şi orientarea sunt aspecte semnificative în activitatea organizaţiilor de voluntariat, iar
serviciile oferite sunt variate. De obicei, acestea includ competenţe transversale şi formare
profesională, precum şi consiliere şi asistenţă practică. Spre exemplu, elaborarea candidaturii
pentru obţinerea unui loc de muncă.
Sectorul privat
Din ce în ce mai mult, angajatorii recunosc că pentru angajarea şi păstrarea personalului, este
esenţial să ofere acestuia acces la informare, orientare şi consiliere. Acest fapt oferă ocazia
unei mai bune valorificări a potenţialului şi a carierei.
Există posibilitatea de a oferi orientare în cadrul întreprinderilor, în legătură cu oportunităţile
de promovare, nevoile de dezvoltare profesională sau analiza randamentului pentru directori
sau responsabili cu resursele umane.
Cum se realizează orientarea?
Orientarea se adresează persoanelor care solicită sprijin şi asistenţă în evaluarea propriilor
abilităţi, persoanelor aflate în căutarea unor oportunităţi de formare şi muncă, precum şi celor
care vor să ia decizii legate de propria carieră.
Practicienii sprijină persoanele consiliate în luarea deciziilor, în căutarea celor mai bune
soluţii pentru viaţa şi situaţia lor. Orientarea vizează asistarea clienţilor, după cum urmează:


Cunoaşterea de sine, evaluarea rezultatelor, abilităţilor şi intereselor;



Analiza oportunităţilor de formare şi muncă;



Evaluarea unor opţiuni diverse şi alegerea acţiunii care ar trebui realizată;



Transpunerea în practică a obiectivelor proprii de formare şi muncă.

Cine sunt practicienii?
Practicienii sunt experţi, având cel puţin o calificare în domeniul orientării profesionale; este
necesară experienţa de muncă, timp de un an, cu normă întreagă sau o perioadă mai mare de
studii, cu durată parţială. Domeniile studiate cuprind bazele teoretice ale practicilor de
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orientare, acţiunile de educaţie, orientare, etică şi egalitatea şanselor profesionale, precum şi
utilizarea informaţiilor profesionale şi a celor specifice pieţei muncii.
Studiile cuprind, de asemenea activităţi de introspecţie personală, organizare, lucru în reţea,
necesitând o perioadă de formare practică (la locul de muncă). De obicei, specialiştii care
deţin o calificare în domeniul orientării profesionale îşi continuă parcursul profesional, în
cadrul serviciilor finanţate de la bugetul public. Aceştia urmează un alt an de specializare,
înainte de a obţine o calificare completă. Există şi un alt parcurs posibil al formării, bazat pe
experienţă practică şi evaluarea competenţelor; acesta implică Calificarea profesională
naţională sau Calificarea profesională regională în cazul Scoţiei, nivelul 4, în domeniul
consilierii şi orientării.
Domeniile de competenţă ale acestor calificări au în vedere managementul rapoartelor,
procedurilor de trimitere, sprijin şi organizarea unor întâlniri de grup pentru formare.
Profesioniştii în domeniul orientării profesionale trebuie:


Să dovedească un real interes pentru oameni;



Să aibă calităţi adecvate de relaţionare interumană şi comunicare pentru:
- Crearea unor relaţii cu clienţii;
- Cooperarea cu reprezentanţii altor agenţii, organisme de formare;



Să prezinte credibilitate faţă de angajatori;



Să fie capabili să lucreze eficient, în grupuri mari sau mici;



Să fie capabili să lucreze individual în cadrul unei echipe;



Să fie flexibili şi să aibă capacitatea de a se adapta rapid la schimbări;



Să dovedească capacitate de organizare şi de management echilibrat al orarelor de
lucru cu clienţii, dar şi al întâlnirilor şi cooperării cu alte organisme, precum
organizaţiile furnizează formare şi angajatorii;



Să aibă competenţe administrative pentru redactarea rapoartelor şi pentru ţinerea
evidenţei contabile;



Să aibă competenţe IT, precum redactarea unor texte, utilizarea bazelor de date, fişelor
electronice, a e-mail-ului şi Internetului;



Să se implice în promovarea egalităţii de şanse, combaterea discriminării, să identifice
şi să facă faţă propriilor prejudecăţi.
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Activitatea propriu-zisă a practicienilor este în relaţie cu rolul lor specific, orientarea
necesitând căutarea unui loc de muncă, analiza pieţei muncii şi medierea cu angajatori,
instituţii de formare şi alte organizaţii.
O parte a parcursului profesional poate coincide cu administrarea testelor psihometrice.
Adesea, consilierii asistă clienţii în utilizarea unor programe informatice, a informaţiilor
profesionale şi a altor resurse, încă din faza colectării datelor. Consilierii specializaţi în
orientare profesională cunosc în profunzime aspecte referitoare la muncă, educaţie şi formare.
De asemenea, aceştia au posibilitatea de a se specializa în asistenţa adulţilor, a persoanelor cu
handicap sau a clienţilor cu dificultăţi de învăţare.
Orientarea nu este o activitate cu sens unic, chiar dacă guvernele o recunosc de mult timp,
prin acordarea unor finanţări pentru serviciul de orientare profesională. Este vorba despre un
serviciu personalizat, unde ar trebui să lucreze practicieni, pregătiţi în mod corespunzător.
Există numeroase asociaţii profesionale importante, precum Institutul de Orientare
Profesională (ICG, acronim englez pentru Institute of Career Guidance), care furnizează
formare în domeniul orientării profesionale.
Alte organizaţii profesionale pentru practicieni sunt:
Asociaţia Consilierilor Carierei Calificaţi (Absolvenţi), Asociaţia Consilierilor Carierei din
Colegiile din învăţământul superior, Asociaţia Internaţională a Profesioniştilor în
Managementul Carierei, Asociaţia Internaţională de Orientare Şcolară şi Profesională,
Asociaţia Naţională a Profesorilor de Consilierea Carierei, Asociaţia Naţională pentru
Consilierea Educaţională a Adulţilor, Asociaţia Naţională a Managerilor Serviciilor pentru
studenţi. Aceste organizaţii, alături de Institutul de Orientare Profesională (ICG) fac parte din
Federaţia Asociaţiilor Profesionale de Orientare.

Etică şi standarde
Practicienii au obligaţia de a oferi, la cerere consiliere imparţială şi utilă pentru clienţi. De
asemenea, aceştia furnizează sugestii în legătură cu oportunităţile de formare şi angajare, în
funcţie de nivelul de educaţie al clientului.
Membrii asociaţiilor profesionale respectă codurile etice, care le semnalează principiile
directoare, pe baza cărora este realizată oferta

de servicii. Principalele aspecte ale codurilor
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etice sunt: competenţa, confidenţialitatea şi egalitatea de şanse, indiferent de rasă, sex, religie,
clasă socială, vârstă, handicap sau orientare sexuală.
Practicienii pun pe primul plan obiectivitatea, evitând presiunile instituţionale şi interesele
personale, precum şi imparţialitatea în oferirea serviciilor de orientare profesională. Spre
exemplu, membrii ICG au competenţe profesionale precise şi se angajează, la intrarea în
institut să respecte standardele etice. În plus, practicienii îşi exprimă acordul să menţină şi să
îşi actualizeze cunoştinţele, prin continuarea parcursului profesional. Toţi practicienii care îşi
depun candidatura pentru a fi înscrişi în Registrul oficial al practicienilor de orientare
profesională, trebuie să dovedească disponibilitate în a continua formarea profesională.
2.2. Analiza interviurilor
În Marea Britanie interviurile s-au desfăşurat la telefon sau faţă în faţă cu persoana
intervievată, în două cazuri. Persoanele intervievate alcătuiesc un eşantion semnificativ.
Spre exemplu:


Reprezentanţii centrelor de orientare profesională;



Reprezentanţii serviciilor EURES în Marea Britanie;



Reprezentanţii Institutelor de cercetare sau ai organismelor cu rol decizional.

2.2.1. Evaluarea generală a dispozitivului
În general, persoanele intervievate din Marea Britanie au apreciat în mod favorabil finalităţile
GIRC. Cu toate acestea, s-au evidenţiat o serie de aprecieri despre utilitatea dispozitivului,
care vizează:


Dublarea numărului centrelor deja existente;



Concurenţa între aceste centre;



Problemele referitoare la finanţarea acestora.

După cum am remarcat, în Regatul Unit contextul este dificil pentru înfiinţarea GIRC, ţinând
cont de componenţa acestuia, cu 4 regiuni diferite şi diferenţe de fond în structura centrelor de
orientare. Mai întâi, trei regiuni celtice sunt pe cale să înfiinţeze centre de orientare, pe
structura centrelor de angajare a tinerilor, care existau deja şi sunt bine structurate. Din contra,
în Anglia este în curs dezvoltarea unor sisteme separate, prin regruparea în cadrul Connexions
a centrelor de angajare a tinerilor (originale şi bine dezvoltate) şi de orientare a adulţilor, care
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oferă Nextsteps şi Learn Direct. Situaţia în spaţiul englez este mai complicată, ţinând cont de
restructurarea serviciilor de orientare existente. De aceea, în anii următori ar putea apărea
abordări complet noi.
2.2.2. Determinarea funcţiilor GIRC
În legătură cu funcţiile pe care GIRC le-ar putea îndeplini în Regatul Unit, persoanele
intervievate au menţionat următoarele aspecte:


Activităţi la nivel naţional şi/ sau regional pentru a sprijini funcţionarea centrului

Euroguidance. Acesta realizează legătura între centrul naţional şi organizaţiile care furnizează
servicii de orientare profesională, la nivel local.


În mod special, identificarea nevoilor consilierilor de orientare, evidenţierea

avantajelor economice ale orientării, pe parcursul întregii vieţi, accentuarea priorităţilor
consilierii şi modalităţile de finanţare. Acestea permit acordarea sprijinului pentru dezvoltarea
strategică globală a orientării şi asigurarea rolului de intermediere între Euroguidance şi
comunitatea centrelor de orientare, pentru a promova oportunităţile europene şi dimensiunea
europeană a orientării.
De altfel, trebuie subliniat faptul că un număr mare de persoane intervievate au
menţionat dificultăţile de punere în practică a GIRC, conform remarcilor referitoare la
întrebarea 7 din interviu. Aceste remarci se referă la o serie de centre / servicii, politici,
cercetări şi modalităţi de sprijin, care există deja în Regatul Unit. Prin urmare, crearea GIRC
nu ar face decât să reia activitatea acestor centre. Dificultăţile se referă la repartizarea
resurselor şi eforturilor, concurenţa, suscitarea unor sentimente de invidie, din partea centrelor
existente. În plus, acest fapt antrenează o posibilă schimbare a direcţiei resurselor disponibile
ale acestor centre. În această privinţă, există teama că o sumă globală, fixă din partea
finanţelor destinate acestor servicii şi crearea unor centre noi, ar determina o reducere a
importanţei finanţării rezervate fiecărui serviciu. Unele persoane intervievate au insistat
asupra acestor temeri şi asupra faptului de a nu pune în practică centrele GIRC în Marea
Britanie.
Analiza răspunsurilor
„Consideraţi utilă înfiinţarea centrelor GIRC în România, cu rolul de a coordona, promova
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şi susţine dezvoltarea activităţilor / serviciilor de orientare şi consiliere existente?”
Toate persoanele intervievate au răspuns afirmativ în legătură cu principiul dispozitivului
GIRC. Totuşi, un procentaj mare al persoanelor intervievate s-au arătat rezervate în ceea ce
priveşte multiplicarea structurilor. În această privinţă, au fost citate centrele existente deja,
pentru îndeplinirea anumitor funcţii propuse pentru GIRC.
„Argumentaţi răspunsul dvs. (De ce da? / De ce nu?)”
Persoanele intervievate au acordat o mare importanţă aspectelor legate de ceea ce ar putea să
înveţe de la colegii europeni. GIRC a fost considerat o bună ocazie pentru a stabili mai multe
contacte cu alţi colegi. De asemenea, a fost subliniat faptul că orientarea este importantă şi că
orice iniţiativă care vizează sprijinirea sau încurajarea orientării merită să fie luată în
considerare.
„Având în vedere situaţia în domeniul consilierii şi orientării din ţara noastră, la ce nivel ar
trebui / ar putea fi plasate centrele GIRC (la nivel naţional, local)?”
În cea mai mare parte, persoanele intervievate au afirmat că cea mai bună soluţie este aceea de
a plasa GIRC la nivel naţional (şi anume, în Anglia, Scoţia, Ţara Galilor, Irlanda de Nord),
sau la nivel regional. Totuşi, unele persoane intervievate nu au fost în măsură să precizeze cu
certitudine unde ar plasa aceste centre sau dacă este justificată crearea lor.
„În opinia dvs., există deja în România instituţii / organizaţii care ar putea să îşi asume acest
rol (la nivel naţional sau local)? Dacă există, care credeţi că sunt actorii din domeniul
orientării care ar putea să le recunoască rolul de coordonare şi susţinere a domeniului?”
În general, persoanele intervievate au menţionat că centrul Euroguidance există deja. În rest,
nici o altă organizaţie specifică nu a fost menţionată.
„Cum apreciaţi construirea acestei resurse noi (spre exemplu, un centru / un observator de
nivel secundar care nu furnizează servicii, dar le promovează în vederea respectării şi
valorificării misiunii lor instituţionale şi profesionale)?”
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Răspunsurile au fost în general pozitive şi la această întrebare. Un mare număr al persoanelor
intervievate s-au arătat rezervate în legătură cu multiplicarea şi repartizarea resurselor
disponibile. O persoană a specificat că este împotriva creării unui alt nivel al centrelor de
resurse.
„Prin intermediul cărui grup de parteneri ar trebui promovată şi administrată această
resursă potenţială (Centrele GIRC), care nu se identifică cu un beneficiar deja existent, dar
care a apărut ca urmare a unui acord încheiat între toţi actorii interesaţi?
(Spre exemplu, ministere sau departamente din domeniul educaţiei, formării, muncii,
politicilor sociale, universităţi, centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică, cabinete
private de consiliere, asociaţii ale întreprinzătorilor , sindicate etc.).”
Euroguidance UK a fost considerat de către marea majoritate, precum un minister sau un
departament al guvernului (Muncă, Educaţie, etc.), precum DfES (Departamentul de
Educaţie), care a fost menţionat cel mai frecvent.
„Ce funcţii ar putea avea această resursă şi care sunt prioritare, în opinia dvs., (spre exemplu,
asigurarea interfeţei dintre nivelul politicilor educaţionale şi nivelul aplicativ, identificarea
nevoilor de orientare ale diferitelor grupuri sociale, definirea unor standarde ale serviciilor,
care să asigure calitatea, cercetarea, crearea unor instrumente, evaluarea serviciilor, formarea /
certificarea practicienilor, etc.)?”
Persoanele intervievate au luat în considerare activităţile posibile ale GIRC în Marea Britanie,
după cum urmează:


Dezvoltarea profesională a comunităţii de orientare prin intermediul formării continue,
formării specifice în cadrul domeniului consilierii şi orientării pe plan european;



Stabilirea nevoilor de consiliere şi orientare;



Identificarea nevoilor de orientare la nivel regional/ local;



Realizarea unei cercetări care va dovedi beneficiile economice ale orientării pe
parcursul întregii vieţi;



Sprijin în procesul de luare a deciziilor în materie de politici, care să permită punerea
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la punct a unei strategii sau a strategiilor globale de orientare, pentru a permite luarea
unor decizii referitoare la priorităţile de finanţare;


Sprijin în aplicarea politicilor şi practicii de orientare în cadrul european;



Sprijin în popularizarea practicilorrealizate, datorită acţiunilor europene şi diseminării
acestor practici în cadrul Statelor membre.

„Care ar putea fi principalele obstacole în crearea acestei resurse de nivel secundar (spre
exemplu, lipsa resurselor economice, competiţia între partenerii posibili, etc.)?”
Persoanele intervievate au insistat mai ales asupra riscului potenţial de a reproduce resursele
existente. Unii s-au arătat rezervaţi în legătură cu concurenţa, iar alţii au manifestat scepticism
în legătură cu resursele financiare disponibile, care ar trebui să sprijine această iniţiativă.
2.3.

Consideraţii finale

Principiul general al GIRC a fost primit în mod favorabil de către participanţii britanici, chiar
dacă pe parcursul interviurilor a apărut de mai multe ori problema dimensiunii acestora,
deoarece există deja centre care exercită anumite activităţi, care au fost propuse să aibă rolul
GIRC. Prin urmare, crearea unui alt nivel al centrelor de resurse în Marea Britanie ar putea fi
inutilă sau inoportună.În special, consecinţele economice ale acestei iniţiative au suscitat
rezerve. S-a menţionat faptul că finanţarea acestui centru/ acestor centre s-ar putea realiza
pornind de la fondurile existente. Acest fapt ar determina reducerea sumelor disponibile
pentru centrele deja existente.
Persoanele intervievate s-au arătat preocupate de faptul că aceleaşi sume pentru finanţare ar
trebui repartizate pentru un număr mai mare de centre; sau de faptul că resursele financiare
disponibile ar fi insuficiente. Deoarece centrele existente nu ar accepta reducerea finanţării în
cazul lor. Este puţin probabil ca guvernul să găsească finanţări suplimentare pentru noile
centre, mai ales din cauza faptului că guvernul britanic nu acordă nici o finanţare la nivel
naţional pentru centrele Euroguidance existente. Acestea trebuie să găsească fonduri din surse
non-guvernamentale.
Totuşi un consens s-a manifestat în cazul creării „centrelor virtuale” cu condiţia ca această
activitate să fie realizată în cadrul unui organism existent, sprijinit prin resurse locale. Spre
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exemplu, centrul Euroguidance UK a creat un grup al consilierilor de orientare, în cadrul
Careers, Irlanda de Nord. Acest grup se întâlneşte de două ori pe an cu Careers Europe şi este
sprijinit de către Centrul de orientare din Irlanda de Nord. Acest grup ar putea fi consolidat
pentru a juca rolul unui centru virtual de experienţă, în cadrul Careers Irlanda de Nord,
sprijinit de către Careers Europe. Prin urmare, acest centru ar putea avea rolul de intermediar
între Careers Irlanda de Nord şi Careers Europe.
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Anexa 1
Coordonatele persoanelor intervievate
PERSOANA INTERVIEVATĂ
Craig Williams

COORDONATE
E2E (Integrarea pe piaţa muncii) şi E2V
(Integrarea

în

învăţământul

profesional),

Manager, West Yorkshire
Jane Campbell

Director Executiv Careers Bradford

Jenny Cryer

Coordonator programe de orientare
Careers Bradford

Joe Lavery

Director zonal
Careers Irlanda de Nord

Linda Stevenson

Director Comercial
Connexions* Nottinghamshire

Mick Carey

Coordonator

Careers

Europe,

Centrul

Euroguidance UK
Nicola Whatmuff

Consilier EURES, Regiunea Yorkshire şi
Humber

Ruth Hawthorn

Director Adjunct
NICEC (Institutul Naţional de Educaţia
Carierei şi Consiliere

*Connexions este un serviciu de orientare din Marea Britanie (Irlanda de Nord, Scoţia şi Ţara
Galilor au sisteme diferite). Acest serviciu se ocupă de furnizarea în cadrul aceleiaşi
organizaţii a sprijinului în situaţii de toxicomanie, sănătate, servicii pentru tineri, orientare,
etc, destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 13 şi 19 ani.
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3.

Ancheta în Spania

3.1. Modalităţi de cercetare
Ancheta a fost realizată în cea mai mare parte sub formă de interviuri, şi anume 8
interviuri directe şi 2 realizate prin e-mail. Organizarea unor interviuri personale a permis
realizarea contactului direct cu specialişti în domeniul orientării, recrutaţi pentru această
anchetă.
Relaţia personală stabilită pe parcursul interviului a stimulat comunicarea
bidirecţională, care a permis persoanei intervievate să îşi manifeste îndoielile în legătură cu
anumite teme sau să furnizeze comentarii despre proiectul GIRC, iar în cazul intervievatorului
de a preciza, sublinia sau de a completa, în anumite cazuri, informaţiile scrise furnizate despre
GIRC.
Anexa 1 include coordonatele persoanelor intervievate, în ordinea cronologică a
realizării anchetei. Principalele caracteristici ale persoanelor intervievate sunt descrise, după
cum urmează: sex, distribuţie

geografică, ocupaţie, profil profesional, instituţia de

apartenenţă şi sectorul de consiliere, în care îşi desfăşoară activitatea. În ceea ce priveşte
variabila gen, repartiţia este perfect echilibrată, participanţii fiind 5 bărbaţi şi respectiv, 5
femei.
În funcţie de provenienţa geografică pe teritoriul Spaniei, 5 persoane sunt din
Comunitatea Autonomă a Galiciei, 2 persoane - Comunitatea Autonomă a Cataloniei, 2 – din
Comunitatea Autonomă Madrid şi 1 persoană din Comunitatea Autonomă a Andaluziei.
Această anchetă cuprinde opiniile profesioniştilor în domeniul orientării, care îşi desfăşoară
activitatea în 4 regiuni din cele 17 comunităţi autonome spaniole, din punct de vedere
administrativ.
Profesia cea mai răspândită printre persoanele intervievate este aceea de profesor
universitar (5), la diferite niveluri academice: 1 persoană - titular emerit de catedră, 3 titulari
de catedră şi un profesor titularizat (o femeie).Celelalte persoane intervievate exercită alte
profesii: 1 actor de orientare, care lucrează într-o instituţie de învăţământ obligatoriu, 1 actor
de orientare, aparţinând unei echipe de orientare specifică, 1 inspector şcolar, 1 responsabil al
Centrului Naţional de Resurse pentru Informare şi Orientare Profesională şi o directoare a
unui serviciu regional (autonom) de orientare profesională.
Profilurile profesionale ale persoanelor intervievate
Prezentăm în cele ce urmează o descriere

schematică a competenţelor şi funcţiilor
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esenţiale specifice fiecărui profil profesional în domeniul orientării profesionale.
Profesor universitar:


Planificarea procesului de predare- învăţare în domeniul orientării: conţinutul
disciplinei, resurse, caracteristicile persoanelor care învaţă.



Selecţia şi pregătirea conţinuturilor de specialitate prin raportarea la exigenţele de
formare ale viitorilor actori ai orientării.



Utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare adaptate studiului orientării.



Organizarea unor formări variate şi diversificate în vederea formării viitorilor
specialişti în domeniul orientării.

Actor de orientare din cadrul unei instituţii din sistemul de învăţământ obligatoriu:


Îndrumarea şi coordonarea unor activităţi şi acţiuni de orientare în instituţia de
învăţământ.



Preluarea responsabilităţii de a redacta şi realiza planul de activitate în domeniul
orientării în cadrul instituţiei menţionate anterior.



Participarea la elaborarea proiectului educativ şi de alegere a disciplinelor.



Coordonarea amenajării spaţiilor şi iniţiativelor în domeniul orientării, mai laes în
achiziţionarea materialelor şi instrumentelor specifice.



Recurgerea la evaluări psihopedagogice şi furnizarea unor sfaturi în legătură cu
dezvoltarea, crearea şi evaluarea măsurilor care vizează respectarea diversităţii.

Actor de orientare reprezentativ al unei echipe de orientare ad-hoc:


Dezvoltarea unor programe de cercetare, prelucrare, identificare şi diseminare a
resurselor în vederea satisfacerii exigenţelor specifice persoanelor care învaţă.



Asigurarea contribuţiei la specializarea actorilor de orientare şi corpului profesoral în
cadrul unui proiect special de educaţie.



Colaborarea cu servicii şcolare şi sociale diferite în funcţie de competenţele acestora.

Inspector şcolar


Supravegherea modului în care actorii de orientare îşi îndeplinesc funcţiile în cadrul
instituţiilor şcolare.



Urmărirea, consilierea şi coordonarea funcţiilor de orientare în cadrul unităţilor
23

şcolare.
Directoarea Serviciului de Informare şi Orientare Profesională din cadrul Centrului
Naţional de Resurse pentru Orientare Profesională (CNROP):


Colaborarea cu alte centre din reţeaua europeană a Centrelor Naţionale pentru
Orientare Profesională (EUROGUIDANCE).



Organizarea unor programe de formare în domeniul orientării profesionale, care
sprijină actorii de orientare şă îşi îndeplinească sarcinile mai bine.

Directoarea unui serviciu regional (autonom) de orientare profesională:


Asigurarea orientării profesionale în centre de formare profesională şi a formării
specializate.



Realizarea unor studii despre inserţia profesională a absolvenţilor unor instituţii de
formare profesională.

Persoanele intervievate depind din punct de vedere administrativ
Toate persoanele intervievate exercită o activitate profesională în cadrul instituţiilor din cadrul
administraţiei publice, la niveluri diferite:
- Nivelul regional (autonom) care include universităţile, serviciul de orientare profesională al
Serviciului de Educaţie Naţională, echipa de orientare specifică, unităţi şcolare din cadrul
sistemului de învăţământ obligatoriu şi inspecţia şcolară.
- Nivelul naţional: Centrul Naţional de Resurse pentru Orientare Profesională (CNROP) din
cadrul Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei.
Contextul profesional al orientării
Dintre cele 10 persoane intervievate, şase aparţin lumii orientării şcolare şi intervin în
contexte diferite, şi anume patru persoane în domeniul formării universitare, una în cadrul
educaţiei obligatorii şi una în serviciul de inspecţie şcolară.
Alţi patru specialişti lucrează în domeniul orientării profesionale, dar în contexte diferite: 1 în
învăţământul universitar, 1 în cadrul Centrului Naţional de Resurse pentru Orientare
Profesională, 1 în învăţământul obligatoriu şi ultimul în cadrul serviciului de orientare
profesională din guvernul regional (autonom).
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3.2.

Analiza interviurilor

3.2.1. Evaluarea generală a dispozitivului
Aprecierile persoanelor intervievate despre serviciul GIRC au fost, în general, satisfăcătoare
şi pozitive. Cu toate acestea, unii au manifestat îndoieli sau nelămuriri în legătură cu
proiectul, în special în cazul unor aspecte, precum acela de „a şti cui îi revine
responsabilitatea” sau „cum poate fi luat în considerare, în raport cu alte numeroase modele
de orientare, care există deja în Spania”.
Răspunsurile furnizate în cadrul anchetei au permis înţelegerea faptului că există două cauze
posibile ale dificultăţilor enumerate de către persoanele intervievate:
- Prima cauză are în vedere, în mod plauzibil eterogenitatea extremă în organizarea orientării
în Spania (17 modele instituţionale diferite, corespunzătoare Comunităţilor Autonome, cu
servicii care depind de comunităţile locale, iniţiative particulare care difuzează orientarea şi o
serie de alternative duble, unele relevante în mediul şcolar, altele în mediul profesional).
- A doua cauză se referă la un număr redus de informaţii despre GIRC furnizate, în prealabil
persoanelor intervievate. Iată de ce răspunsurile lor se aseamănă mai puţin cu o evaluare
formală decât cu o opinie personală; într-adevăr, intervievaţii au afirmat că nu dispun de
elemente suficiente pentru a formula o apreciere adecvată.
Din cele 10 persoane intervievate, 8 consideră că realizarea GIRC este un aspect pozitiv, o
persoană a menţionat că nu este foarte util, iar alta nu a furnizat un răspuns direct la această
întrebare.
În plus, este interesant de observat că mai multe persoane recomandă luarea în
considerare a unui număr de condiţii sau pre-condiţii înainte de realizarea unei resurse de tipul
GIRC, precum şi existenţa unor obstacole care ar putea interveni pe parcursul procesului,
conform problematicii din paragraful 2.3. al acestui capitol.
În opinia persoanelor intervievate, condiţiile care ar trebui îndeplinite, astfel încât crearea
GIRC să ofere garanţii suficiente pentru succes sunt următoarele:
- Necesitatea de a realiza un consens cât mai amplu posibil, între promotorii serviciilor de
orientare.
- Claritate în definirea obiectivelor şi în stabilirea organizaţiilor de care centrele GIRC depind,
cât şi în amplasarea fizică a acestor organizaţii.
- Existenţa unei relaţii funcţionale între

centrele de formare şi serviciile de angajare.
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- Oferirea periodică a unor informaţii (spre exemplu, la 6 luni) despre teme, precum: evoluţia
pieţei muncii, la nivel naţional şi european, în raport cu diferite tipuri de diplome, reţeaua
Euroguidance, situaţia socială (birocraţie, subvenţii), universitară (stagii, burse de studii) şi
profesională (întreprinderi, cerere, ofertă), etc.
În ceea ce priveşte utilitatea, toate persoanele intervievate consideră că centrele GIRC sunt
folositoare. În anumite cazuri, sunt considerate a fi indispensabile, în calitate de dispozitiv
pentru coordonarea unor servicii multiple de informare şi orientare publice sau private,
existente deja pe plan naţional. Centrele GIRC sunt de asemenea, o resursă incontestabilă în
promovarea mobilităţii studenţilor şi muncitorilor în cadrul Uniunii Europene (obiectivul
principal al GIRC) şi pentru ameliorarea capacităţii lor de adaptare.
În opinia persoanelor intervievate, motivele care explică utilitatea realizării unui dispozitiv
precum GIRC sunt foarte variate: acestea pleacă de la simpla constatare generală că proiectul
este interesant ca scop în sine până la explicaţii mai specifice, cu care să fie asociate
justificările.
Trebuie precizat că în cazul analizei răspunsurilor, toate persoanele intervievate au furnizat
mai multe justificări, fapt care relevă interesul acordat proiectului. În cazul motivelor
specifice, se diferenţiază două categorii de răspunsuri: unul focalizat pe elementele pozitive
care ar trebui desprinse din progresele realizate datorită GIRC, în raport cu serviciile actuale
de orientare; altul, care subliniază situaţiile negative sau prea puţin satisfăcătoare, care se
observă în prezent în cadrul serviciilor de orientare şi care ar putea fi evitate sau reduse prin
lansarea proiectului. Efectele pozitive produse prin crearea GIRC sunt de două tipuri. Primul
se referă la ameliorarea serviciilor de orientare deja existente, iar al doilea se referă la
reducerea punctelor slabe întâlnite încă în funcţionarea acestor servicii.
Tabelul 1 include o listă a factorilor pozitivi evocaţi de către persoanele intervievate, în
ordinea frecvenţei.
FACTORI POZITIVI

FRECVENŢA RĂSPUNSURILOR
Nr. de persoane intervievate

1. COORDONARE

8

2.PROMOVARE/ DISEMINARE

4
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3. INFORMAŢIE SPECIALIZATĂ

3

4.ACCES

2

5.SUPORT TEHNIC

2

6. FORMARE

2

7. ÎMBUNĂTĂŢIRE

2

8.DEFINIRE / CONCEPTUALIZARE

2

9. COLABORARE ÎNTRE PROFESII

1

10.CONTROL ŞI EVALUARE

1

Tabel 1: Factori pozitivi referitori la crearea GIRC
După cum se observă, sunt multe persoane (8) care răspund că una dintre funcţiile cheie ale
GIRC are în vedere coordonarea sub diferite forme; acest fapt dovedeşte că profesioniştii
intervievaţi resimt nevoia imediată de a coordona serviciile de orientare, aceasta reprezentând
singura modalitate pentru aceştia de a asigura un răspuns eficient în domeniul consilierii şi
orientării.
Al doilea element pozitiv este reprezentat de promovarea sau diseminarea consilierii şi
orientării prin asocierea experienţelor, resurselor, bunelor practici (4 răspunsuri).
Al treilea loc este ocupat de către informaţia specializată (3 răspunsuri).
Pe locul al cincilea sunt cinci factori diferiţi (2 răspunsuri): acces, sprijin tehnic, formare,
îmbunătăţire şi definire/ conceptualizare.
Pe ultimul loc (1 răspuns) se află doi factori: cooperarea profesională, controlul şi evaluarea.
Figura 1 reia factorii pozitivi în cadrul unui tabel recapitulativ.
FACTOR
1. Coordonare

SPECIFICARE
1.1.activităţi de coordonare a serviciilor actuale de orientare
în vederea ameliorării performanţelor şi evitarea multiplicării
funcţiilor.
1.2. relaţii în cadrul orientării
1.3. sprijinul reciproc între instituţii, ţinând cont de funcţiile
şi obiectivele acestora.
1.4. organismul de coordonare generală a serviciilor de
orientare.
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2. Promovare/

2.1. servicii actualizate de orientare în vederea ameliorării

diseminare

performanţelor
2.2. schimb sistematic şi ordonat de experienţe

F

2.3. de resurse

A

2.4. de bune practici

C

2.5. de materiale

T

2.6. de planuri de formare, inovare şi cercetare

O

3.Informaţie

3.1. accesibilitate

R

specializată

3.2. pentru beneficiari multipli

I

3.3. asigurarea suporturilor şi canalelor care sprijină un flux
natural şi rapid al informaţiilor
4. Acces

4.1. democratizare (pentru fiecare tip de cetăţean)

5. Suport tehnic

5.1. adresat serviciilor actuale de orientare în vederea

P

ameliorării performanţelor

O

5.2. serviciilor de orientare la nivel universitar

Z

5.3. activităţilor şi serviciilor de orientare la nivel şcolar

I

6. Formarea

6.1. profesioniştilor în domeniul orientării

T

6.2.ameliorarea competenţelor tinerilor, în special dezvoltarea

I

capacităţii de adaptare a acestora (favorizarea mobilităţii)

V

7. Îmbunătăţirea

I

7.1. muncii şi activităţii diferitelor servicii de orientare
existente

8.Definire/

8.1. crearea unei viziuni şi a unei abordări în orientare

Conceptualizare

8.2. funcţii, competenţe, etc. ale serviciilor de orientare

9.Cooperare

9.1. crearea unor de grupuri de lucru ale profesioniştilor în

profesională

orientare

10.Control

şi 10.1. acţiuni de orientare

evaluare
Figura 1: Definirea factorilor pozitivi care justifică crearea GIRC
Pentru a doua categorie de răspunsuri, trebuie precizate elementele negative al căror impact
asupra funcţionării serviciilor de orientare ar putea fi nuanţat sau evitat prin intermediul
centrelor GIRC. Aceşti factori sunt mai puţin numeroşi decât alţii şi reprezintă un aspect
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complementar interesant, în sensul că pot contribui în mod satisfăcător la crearea GIRC.
Această categorie se repartizează în 4 sub-răspunsuri: nivelul de incidenţă, nivelul de
accesibilitate, îndeplinirea funcţiilor şi coordonarea, după cum sunt prezentaţi detaliat, în
figura nr. 2.
FACTOR
FACTORI

SPECIFICARE

1.nivel de incidenţă 1.1. Minimalizarea slabei incidenţe a serviciilor
naţionale (nivelul 3) în activitatea cotidiană de

NEGATIVI

consiliere şi orientare realizată de serviciile de la
primul nivel

CARE

AR 2.nivel

de 2.1. Reducerea dificultăţii de acces la informaţii în

TREBUI

accesibilitate

regiunile izolate, periferice

EVITAŢI

3.îndeplinirea

3.1. Evitarea dublării funcţiilor în raport cu serviciile

funcţiilor

existente deja

4. coordonare

4.1. Evitarea irosirii forţelor în cazul profesioniştilor
şi serviciilor din domeniul orientării

Figure 2 : Factori negativi care ar trebui evitaţi prin intermediul GIRC.
În ceea ce priveşte poziţia eventuală, nivelul de suboordonare şi componenţa GIRC, soluţiile
se înscriu, în general într-o anumită dihotomie între „regional/ naţional” (cu 4 şi 3 răspunsuri,
respectiv), cu câteva nuanţe apropiate.
Două persoane intervievate au optat pentru realizarea unui organism autonom, chiar dacă
acesta include, în egală măsură în componenţa sa serviciile de angajare şi educaţie, cu caracter
regional. O altă persoană intervievată formulează o dublă propunere, incluzând simultan
nivelul naţional şi nivelul regional.
Figura 3 ilustrează varietatea opţiunilor rezultate ca urmare a interviurilor, în legătură cu
amplasarea şi nivelul de suboordonare al centrelor GIRC.
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NIVEL DE

SPECIFICĂRI

SUBORDONARE
1. REGIONAL

1.1. Organizaţie conexă din partea serviciilor regionale/
autonome din domeniul educaţiei, muncii şi al
problemelor sociale, COIES din universităţi, catedrele
de orientare profesională, asociaţiile de orientare
profesională, ale oamenilor de afaceri şi sindicatele
1.2. Universităţi şi comitete şcolare regionale
1.3. Din

punct de vedere instituţional, GIRC

evidenţiază nivelul regional, iar din punct de vedere al
funcţiilor, nivelul provincial.În componenţa GIRC ar
trebui să fie instituţii reprezentând mediul social,
educaţia şi mediul profesional.
1.4. Reprezentarea ar trebui să fie garanţia

tuturor

sectoarelor implicate în problematicile mobilităţii
şcolare sau profesionale, dar cu o importanţă crescută
pentru ministerele sau organismele aflate în legătură cu
lumea şcolii şi a angajării.
2. NAŢIONAL

2.1. Ministerul Educaţiei Naţionale şi al Ştiinţei,
Ministerul Muncii şi al Afacerilor Sociale.
2.2. Ministerul Educaţiei Naţionale şi al Ştiinţei,
Ministerul Muncii şi al Afacerilor Sociale, universităţi,
asociaţii ale oamenilor de afaceri, sindicate.
2.3. Adaptat de fiecare dată pentru regiuni diferite.
Consensul administraţiilor, instituţiilor şi organismelor
care participă la activitatea de orientare.
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3. AUTONOM

3.1. Agenţie independentă de Orientare, având contracte
cu asociaţii patronale, Camera de Comerţ, universităţi,
servicii de educaţie şi angajare.
3.2. Organism autonom, reprezentat de serviciile din
educaţia naţională şi muncă, universităţi, organizaţii
patronale şi sindicate.

4.NIVEL DUBLU

4.1. Naţional (organism ministerial din domeniul
Educaţiei Naţionale -Muncii)
4.2. Regional (organism al administraţiei din domeniul
educaţiei şi muncii).

Figura 3: Opţiuni referitoare la poziţia, nivelul de suboordonare şi componenţa GIRC.
Analiza conjugată a tuturor opţiunilor propuse permite emiterea a două concluzii
fundamentale.
Prima se referă la faptul că în opinia persoanelor intervievate este absolut necesară integrarea
diferitelor eşaloane administrative existente în ţările de care aparţin serviciile de orientare
(administraţii naţionale, regionale şi locale).
Indiferent de preferinţele pentru un nivel sau altul, toate persoanele intervievate sugerează de
comun acord, ca GIRC să fie alcătuite din organizaţii aparţinând tuturor eşaloanelor
administrative: naţional, regional şi local.
A doua concluzie vizează existenţa unui consens unanim printre persoanele intervievate,
asupra necesităţii colaborării şi integrării celor două domenii ale orientării – cel educaţional şi
profesional – acoperind dacă este posibil, distanţa care separă încă activităţile respective.
În legătură cu eventuala disponibilitate în Spania a resurselor care au mai mult sau mai puţin
aceste caracteristici sau asigură aceleaşi funcţii, răspunsurile persoanelor intervievate se
repartizează în trei categorii: răspuns negativ, răspuns pozitiv cu o opţiune preferată şi la final,
un răspuns pozitiv cu diverse opţiuni posibile. Clasificarea răspunsurilor este înscrisă în
tabelul nr. 2.
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RĂSPUNS

Nr. de persoane PRECIZĂRI
intervievate

1. Negativ

4

1.1. În întregime negativ
1.2. Există instituţii care ar putea juca rolul GIRC, dar
situaţia geopolitică nu corespunde pentru acceptarea unui
rol de acest tip.

2. Pozitiv cu o 2

2.1. Centrul National de Resurse pentru Informare şi

opţiune

Orientare Profesională (CNROP) (nivel naţional)
2.2. Direcţia Generală de Formare Profesională (nivel
regional)

3. Pozitiv cu 4

3.1. CNROP, Birourile UE, Birourile din sectorul muncă

diferite opţiuni

sau educaţie relevante ale guvernelor regionale, Direcţiile
Generale ale universităţilor, Consiliile instituţiilor de
învăţământ şi

de formare profesională, aparţinând

guvernelor regionale
3.2. INEM şi Birourile de angajare ale

guvernelor

regionale
3.3.CNROP, organisme guvernamentale regionale şi
europene
3.4. CNROP şi centrele regionale de orientare
Tabel 2: Disponibilitatea altor resurse asemănătoare cu GIRC în Spania
Persoanele intervievate au remarcat în egală măsură o anumită asemănare între GIRC şi unele
servicii de orientare, care există deja în Spania şi care intervin în consecinţă, la nivel naţional,
în special Centrul Naţional de Resurse pentru Informare şi Orientare Profesională
Profesională (CNROP), aparţinând Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei. Chiar dacă acest
organism este menţionat frecvent, aproape toate persoanele intervievate observă că funcţiile
realizate nu sunt suficiente sau sunt limitate, în raport cu cele propuse de GIRC. Prin urmare,
într-un anumit număr de cazuri persoanele intervievate propun în egală măsură alte servicii
naţionale sau regionale de orientare. Astfel, se diferenţiază o listă a resurselor.
Răspunsul negativ furnizat de 4 persoane din lotul total poate fi explicat prin lipsa de
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claritate în definire sau prin dificultatea accesului la funcţiile CNROP din partea regiunilor
(comunităţilor autonome), care alcătuiesc Spania.
Clarificarea funcţiilor GIRC
Funcţiile propuse de către persoanele intervievate sunt multiple şi se referă la o gamă largă de
soluţii. Toţi repondenţii sugerează mai multe funcţii posibile pentru GIRC, evidenţiind de
asemenea posibilităţile numeroase pe care specialiştii în domeniul orientării le atribuie acestei
resurse.
Tabelul 3 ilustrează aceste funcţii, precum şi caracteristicile şi/ sau temele importante, care
sunt în relaţie cu fiecare funcţie, şi în plus, numărul persoanelor intervievate care au formulat
anumite propuneri (coloana 2).
FUNCŢIA

Nr. de persoane

CARACTERISTICI

intervievate

TEME

1. Observator al 5

1.1. Identificarea nevoilor principale de

nevoilor

diferitelor tipuri de utilizatori

orientare ale

1.2. Evaluarea nevoilor referitoare la sectoare, domenii
diferite şi destinatari diverşi
2.

Intermediere/ 6

Coordonare

2.1. Politici, tehnici, actori de orientare
2.2. Raportul între organizaţiile cu rol decizional, la nivel
politic şi operaţional
2.3. Administraţie centrală - regională - locală
2.4. Raportul inter-instituţional şi intra-instituţional
2.5.Servicii de orientare în domenii diferite (şcolar,
profesional, social)
2.6. Integrarea adecvată a dispozitivelor şi reţelelor de
informare şcolară şi socio- profesională

3. Consiliere
4.

Producţia

1
şi 3

distribuirea
uniformă
informaţiilor

3.1. Consiliere şi consultare
4.1. Evoluţia diplomelor pe piaţa muncii, la nivel naţional şi
european

a

4.2. Managementul informaţiilor obţinute
4.3. Transferul informaţiilor către organizaţiile competente
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5.Realizarea,
coordonarea

5
şi

5.1 Evoluţia diplomelor pe piaţa muncii, la nivel naţional şi
european

promovarea

5.2. La nivel regional

cercetării

5.3. Nevoi de orientare, contexte şi sectoare diferite
5.4. Crearea grupurilor de cercetare
5.5. Promovarea şi intensificarea procesului de cercetare

6.

Elaborarea, 7

producţia

şi

nivel, despre cerere şi ofertă, la nivel european

managementul
instrumentelor

6.1. Baze de date accesibile profesioniştilor de la primul
6.2. Bănci de date

şi

6.3. Pentru identificarea informaţiilor sociale, academice şi

resurselor

profesionale
6.4. Pentru identificarea nevoilor
6.5. Pentru ameliorarea competenţelor profesionale
6.6.Repartizarea unor instrumente de sprijin în diferite
sectoare sociale, care favorizează accesul la angajare şi
mobilitate profesională
6.7. Exploatarea optimă a resurselor disponibile.

7. Formare

6

7.1.Ameliorarea competenţelor profesionale ale actorilor din
domeniul orientării
7.2. Proiecte de formare
7.3. Actualizarea permanentă

8. Calitate

2

8.1. Definirea normelor de calitate

pentru desfăşurarea

adecvată a serviciilor de orientare
8.2. Managementul calităţii serviciilor de orientare
9.Definirea

2

9.1. Principii directoare ale realizării

principiilor
directoare
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10. Evaluare

4

10.1. Eliberarea certificatelor
10.2. Acreditarea profesioniştilor în domeniul orientării
10.3. Activitatea desfăşurată de fiecare dintre serviciile
existente
10.4. Evaluarea externă a serviciilor sau evaluarea încrucişată
10.5. Controlul şi evaluarea programelor în curs de
desfăşurare

11. Diseminare

1

11.1. Campanii de popularizare a evenimentelor sau
serviciilor

12. Etică

1

12.1. Menţinerea eticii profesionale, la un nivel corespunzător

13. Inovaţie

2

13.1. Încurajarea propunerilor de activităţi în domenii mai
puţin dezvoltate (spre exemplu, noile tehnologii aplicate în
domeniul orientării)
13.2. Promovarea şi consolidarea procesului de inovare

Tabel 3 : Funcţii posibile ale GIRC
Analiza funcţiilor posibile ale GIRC permite evidenţierea unei bune corespondenţe cu
principalele funcţii atribuite orientării de către numeroşi autori (Álvarez et Bisquerra, 1996;
Rodríguez Moreno, 1995; Sobrado et Ocampo, 1997).
În ceea ce priveşte funcţiile generale, Riart i Vendrell (1996 trece în revistă literatura de
specialitate, care abordează acest subiect şi le clasifică în trei categorii:
Funcţii difuze: acestea sunt prezente în toate activităţile de orientare şi au un caracter general.
Funcţii procedurale: caracterizate prin un nivel foarte ridicat de interrelaţionare.
Funcţii specifice ale orientării: acestea sunt caracteristice acestei activităţi.
Figura 4 prezintă funcţiile relevante pentru fiecare din aceste categorii.
CATEGORIE

FUNCŢIE

a) Difuză

a.1)Funcţia de organizare, planificare sau structurare
a.2) Funcţia de informare
a.3) Funcţia de consiliere
a.4) Funcţia de formare
a.5) Funcţia de cercetare
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b) Procedurală

b.1) Funcţia de identificare şi analiză a nevoilor
b.2) Funcţia de diagnostic
b.3) Funcţia de programare
b.4) Funcţia de evaluare

c) Specifică

c.1) Funcţia de consiliere
c.2)Funcţia de coordonare şi administrare prin cooperare
c.3) Funcţia de mediere

Figure 4: Funcţiile orientării (extrase din Riart i Vendrell, 1996)
Analiza comparativă a funcţiilor potenţiale GIRC (tabelul n° 3) şi a funcţiilor generale ale
orientării (figura 5) permite observarea unei corespondenţe adecvate în cazul a 6 funcţii
(analiza nevoilor, intermedierea, consilierea, cercetarea, formarea şi evaluarea), precum şi un
grad de mare de asemănare cu toate celelalte.
Un alt aspect interesant al acestei analize constă în complementaritatea evidentă a funcţiilor
atribuite GIRC; multe se înscriu, într-adevăr în acelaşi proces, (conform clasificării realizată
de Riart i Vendrell, 1996) sau se succed în secvenţe (spre exemplu, cercetare– inovare –
calitate).
Funcţia de evaluare suscită o atenţie specială, deoarece evidenţiază o contradicţie între
participanţi: şi anume, pentru un anumit număr de intervievaţi această funcţie este unul din
obiectivele principale, care ar trebui urmărite de GIRC, în timp ce alţii consideră că nu trebuie
să i se atribuie dispozitivului responsabilităţi în evaluare sau aprecieri care depind de alte
servicii de orientare.
2.3. Aspecte critice în aplicarea dispozitivului
Tabelul n° 4 reia o clasificare a principalelor dificultăţi de punere în practică sau realizare a
centrelor GIRC, în opinia practicienilor de orientare.
CATEGORIE
1. Conceptuală

Nr de
persoane
intervievate

DIFICULTĂŢI
1.1. Conceptul de orientare, care se schimbă în 1
funcţie de domeniu şi nivel
1.2. Constrângeri ale formării actorilor de
orientare în raport cu tendinţele prestabilite
mai puţin flexibile
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2. Politici şi organizare 2.1.Este

vorba

despre

o

constrângere 6

birocratică suplimentară
2.2. Repartizarea unor părţi ale puterii între
instituţii
2.3. Replierea instituţiilor
2.4. Apartenenţa serviciilor de orientare la
instituţii diferite
3. Coordonare

3.1. Lipsa totală de coordonare a serviciilor
3.2.

Absenţa

relaţiilor

între

3

persoanele

implicate
3.3.Ameninţarea intereselor stabilite în cadrul
serviciilor de orientare şi în domeniile
corespondente (şcolar, profesional, social)
4. Multiplicare

4.1. Concurenţa între diferiţi asociaţi

2

4.2. Recunoaşterea competenţelor evidenţiate
deja de către alte servicii
5. Economică

5.1. Dificultăţi bugetare

4

5.2. Dificultatea de a preciza de unde vor fi
finanţate GIRC
5.3. Nevoia de fonduri publice
5.4. Depăşirea costurilor pentru administrare şi
instituţiile existente
6. Resurse

6.1. Nevoia de mijloace tehnice şi resurse 1
umane

7. Compoziţie

7.1. Reprezentarea tuturor actorilor implicaţi în 1
serviciile de orientare

8. Metodologia
lucru

de 8.1.Experienţa redusă în activităţile pe grupe şi 1
de cooperare

Tabel n° 4 : Dificultăţi în crearea centrelor GIRC
Primul tip de dificultăţi referitoare la GIRC se rezumă, în opinia persoanelor intervievate la
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lipsa de coordonare probabilă între acest dispozitiv şi alte resurse sau servicii de orientare,
existente deja în Spania sau diferite niveluri administrative (naţional, regional şi local).
Dificultăţile de natură conceptuală, politico- organizaţională sau de suprapunere derivă în
mod esenţial din slaba coordonare între aceste servicii şi resurse.
În vederea evitării sau reducerii acestei lipse de coordonare, unii repondenţi sugerează
asocierea GIRC la Consiliul de Coordonare Universitară al Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei,
cu scopul de a consolida o reţea virtuală şi la Centrul Naţional de Resurse pentru Orientare
Profesională (CNROP).
Dialogul şi transparenţa în raporturile între serviciile actuale de orientare şi GIRC ar putea
constitui soluţii pentru o mai bună definire a competenţelor şi ar contribui la eliminarea
eventualelor suprapuneri.
În opinia persoanelor intervievate, o a doua sursă a obstacolelor pentru realizarea GIRC, este
sărăcia sau dificultatea de a identifica resurse economice, personale şi materiale, care să
permită funcţionarea eficientă a unui asemenea dispozitiv.
Ultima categorie de constrângeri ar putea fi reprezentate de o componenţă GIRC, care nu ţine
cont de toţi actorii orientării implicaţi sau de o metodologie de lucru, care nu ar fi bazată pe
propuneri realizate în grup sau colaborare.
3.3. Consideraţii finale
Analiza răspunsurilor furnizate intervievatorilor de către cei zece specialişti spanioli în
domeniul orientării din mediul şcolar şi profesional, în legătură cu posibilitatea creării
centrelor GIRC ne permite să formulăm următoarele consideraţii finale:
Profunzimea, varietatea şi întrebările suplimentare adresate de către persoanele intervievate
despre dispozitivul GIRC dovedesc un mare interes pentru această propunere inovativă.
Persoanele intervievate estimează că GIRC se pretează la numeroase posibilităţi de utilizare,
mai ales în ceea ce priveşte coordonarea şi reducerea suprapunerilor între serviciile actuale de
orientare, referitoare la mobilitatea şcolară şi profesională.
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O evaluare pozitivă în legătură cu funcţionarea GIRC are în vedere integrarea activităţilor de
orientare derulate la nivel european, naţional, regional (autonom) şi local, în domeniul public
şi privat.
O evaluare pozitivă a relaţiei stabilite între sectorul educaţiei şi cel al muncii din domeniul
orientării este evidenţiată în prezent de administraţii şi instituţii diferite. Această relaţie
favorizează, într-adevăr formarea continuă.
Capacitatea de a profita, datorită creării GIRC de colectarea, accesul şi distribuirea
informaţiilor, resurselor, serviciilor, bunelor practici, atât de importante pentru desfăşurarea
unor activităţi eficiente de orientare şi deschiderea tuturor actorilor şi utilizatorilor în
domeniul orientării.
Persoanele intervievate au menţionat drept condiţii absolut necesare, pentru începerea
proiectului GIRC, în mod eficient are în vedere în mod esenţial cadrul instituţional,
coordonarea, definirea clară a obiectivelor, suboordonarea şi amplasarea serviciului, precum
şi asigurarea resurselor, necesare pentru funcţionarea acestuia.
Prin urmare, se impune precizarea şi aprobarea în prealabil a acestor condiţii, chiar înainte de
a fi creat GIRC, pentru a evita ca aceste obstacole să se opună punerii sale în aplicare.
Anexa 1
Coordonatele persoanelor intervievate
PERSOANĂ INTERVIEVATĂ
1. Luisa Rodríguez Moreno

COORDONATE
Titulară a catedrei de Orientare Profesională
de la Universitatea din Barcelona

2. Víctor Álvarez Rojo

Titular al catedrei de Orientare şcolară de la
Universitatea din Sevilla

3. Elvira Repetto Talavera

Titulară emerită catedrei de Orientare şcolară
de la Universitatea Naţională de Educaţie la
Distanţă (UNED)
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4. Blanca Admettla Ribalta

Directoarea Serviciului

de

Informare

şi

Orientare Profesională a Centrului Naţional de
Resurse pentru
Professională

Informare şi Orientare
(CNROP)

a

Ministerului

Educaţiei Naţionale şi Ştiinţei
5. Josep Montané Capdevila

Titulara catedrei de Orientare Şcolară a
Universităţii Autonome din Barcelona

6. Mª Luisa Rodicio García

Titulara catedrei de Orientare Şcolară a
Universităţii A Coruña

7. Mª Magdalena Duarte Blanco

Directoarea

Serviciului

de

Orientare

Profesională de la Consellería de Educaţie din
Xunta de Galice
8. José A. Sarmiento Campos

Actor de Orientare Şcolară de la

Centrul

Public Integrat din Rivadavia (Ourense)
9. Alberto Barreira Arias

Actor de Orientare Profesională al Echipei de
Orientare Specífică din Ourense

10. Camilo Ocampo Gómez

4.

Inspector Şcolar din Ourense

Ancheta în România

4.1.Contextul local
În România serviciile de informare, orientare şi consiliere sunt considerate o componentă
esenţială a sprijinului pus la dispoziţia elevilor, studenţilor şi tinerilor, care trebuie să îşi
aleagă traiectorii ale carierei, precum şi adulţilor, aflaţi în diverse etape de reorientare
profesională.
Politicile naţionale
Principalele iniţiative în domeniul orientării şi consilierii au în vedere următoarele aspecte:


Legea Educaţiei (Nr. 84/1995) reglementează derularea activităţilor din centrele
de orientare şi consiliere.



Regulamentul

de funcţionare

a Centrelor

Psihopedagogică (Ordinul MEC Nr. 5418/2005).
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şi

Cabinetelor de

Asistenţă



Departamentul special de cercetare, Consiliere şi Învăţare Permanentă, în cadrul
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (1990).



Asociaţia Naţională de Orientare Şcolară şi Profesională – ANOSP (1995).



Centrul Naţional de resurse pentru orientare Profesională – EUROGUIDANCE
România (1999).



Programele şcolare de Orientare şi Consiliere ( Aria curriculară ) în Curriculum-ul
Naţional (1998).




Codul etic şi Standardele de calitate în activităţile de consilierea carierei (2004).

Organizarea modulelor de studii aprofundate sau master în Consiliere şi Orientare în
cadrul celor mai importante universităţi(1997).
Structura sistemului de orientare şi consiliere din România

Sistemul român de orientare şi consiliere este un punct de convergenţă pentru activitatea a
două ministere: Ministerul educaţiei şi Cercetării (M.E.C.), Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei (M.M.S.S.F.), la care se adaugă Agenţia Naţională de Sprijinire a
Iniţiativelor Tinerilor, precum şi sectorul nonguvernamental şi privat. Cele două ministere
dispun fiecare de o reţea proprie de servicii de orientare şi consiliere.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării are misiunea de a oferi servicii de orientare şi consiliere
elevilor, părinţilor şi profesorilor din sistemul preuniversitar de educaţie şi formare
profesională.
Centrul de Asistenţă Psihopedagogică (CAPP) este o instituţie a Ministerului Educaţiei şi
Cercetării care are filiale în toate judeţele şi în capitală. Obiectivul urmărit este acela de a
coordona activitatea cabinetelor şcolare şi interşcolare, de a facilita contactul între aceste
cabinete şi alte instituţii de orientare şcolară şi profesională. Coordonatorii CAPP pot
participa, ca animatori la activităţi de formare continuă a profesorilor.
Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică este o formă de organizare în interiorul şcolii sau a
unui grup de unităţi de învăţământ a activităţii de informare, asistenţă şi orientare
profesională; misiunea sa este de a acorda asistenţă psihopedagogică elevilor, profesorilor şi
părinţilor, în vederea îndeplinirii obiectivelor educative şi formative ale şcolii, în beneficiul
dezvoltării armonioase a individului şi a unei bune integrări socio-profesionale.
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Departamentele de consultanţă pentru alegerea rutei profesionale şi plasarea pe piaţa
muncii au fost create în anul 1998, în cadrul anumitor instituţii de învăţământ superior.
Aceste departamente funcţionează, în mod frecvent cu numele de centre de informare şi
orientare. Funcţia lor este de a oferi informaţii despre programele de studii existente, de a
asista studenţii şi absolvenţii în contactele lor cu piaţa muncii.
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, departamentul de Consiliere şi Învăţare Permanentă
asigură coordonarea metodologică a centrelor şi cabinetelor de asistenţă psihopedagogică,
care funcţionează în reţeaua educaţiei. Acest departament desfăşoară cercetări despre
problematicile relevante în domeniul orientării şi consilierii: consilierea carierei adulţilor,
utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare, evaluarea activităţilor de orientare şi
consiliere, codul etic şi standardele de calitate, metodele şi tehnicile utilizate în consiliere şi
orientare.
EUROGUIDANCE ROMANIA – Centrul Naţional de Resurse pentru Orientare
Profesională (CNROP - EUROGUIDANCE) este o sub-componentă a Programului de
formare profesională „Leonardo da Vinci”, al Uniunii Europene. CNROP acţionează ca un
centru de colectare a informaţiilor pertinente despre educaţie şi formare profesională şi
diseminare acestor informaţii în reţeaua naţională de orientare profesională, precum şi către
alte centre similare din Europa. Activitatea CNROP favorizează mobilitatea pentru educaţie,
formare şi muncă în spaţiul european.
Centrele de informare şi asistenţă privind cariera funcţionează în cadrul unităţilor de
învăţământ preuniversitar, Agenţiilor de Ocupare a Forţei de Muncă şi Direcţiilor judeţene
pentru Tineret şi Sport. Rolul lor este acela de a furniza informaţii despre piaţa muncii şi
itinerariile posibile în educaţie, precum şi sprijinirea procesului de evaluare şi auto-evaluare a
personalităţii, precum şi sprijinirea tinerilor pentru a găsi un loc de muncă.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă are rolul de a contribui la
diminuarea ratei şomajului şi de a amortiza impactul economiei de piaţă asupra populaţiei.
Agenţia are activităţi variate: dezvoltarea programelor de asistenţă şi orientare profesională,
iniţierea, gestiunea şi susţinerea acţiunilor de formare, adaptare şi reconversie profesională a
populaţiei active. Trebuie menţionat faptul cã, alături de aceste activităţi de orientare,
agenţiile desfăşoară şi programe de formare profesionalã, activităţi de mediere, facilitând
accesul la locurile de muncã prin informarea, consilierea si orientarea profesionalã a
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şomerilor. Această agenţie asigură coordonarea organismelor similare care funcţionează la
nivelul fiecărui judeţ din România.
Asociaţia Naţională de Orientare Şcolară şi Profesională (ANOSP) este o organizaţie
profesională cu caracter interdisciplinar care organizează şi desfăşoară activităţi în domeniul
orientării şcolare şi profesionale în beneficiul tinerilor şi adulţilor. ANOSP are drept
obiective: asistenţă şi consiliere privind cariera, formare, informare şi cercetare.
Formarea practicienilor
O cercetare desfăşurată de către Institutul de ştiinţe ale Educaţiei şi rapoartele statistice
furnizate de ministerele de resort semnalează un număr de 1200 consilieri la nivel naţional.
Formarea iniţială a practicienilor din reţeaua educaţiei vizează următoarele domenii:
psihologie, pedagogie, sociologie sau asistenţă socială. În cazul profesioniştilor din reţeaua
ministerului muncii, se constată formarea iniţială în sociologie, economie, psihologie. Mulţi
practicieni urmează, de asemenea module de studii aprofundate sau master în Consiliere şi
Orientare.
MODALITĂŢILE DE ANCHETĂ ŞI CARACTERISTICILE PERSOANELOR
INTERVIEVATE

Grila de interviu şi prezentarea proiectului GIRC au fost trimise participanţilor prin e-mail,
după ce în prealabil a fost obţinut acordul persoanelor participante la anchetă. Răspunsurile au
fost înregistrate prin telefon şi interviu. Repondenţii sunt 10 martori semnificativi (Anexa 1),
precum:


reprezentanţii instituţiilor (şcoală, universitate, muncă, etc.),



responsabili ai serviciilor,



cercetători şi experţi ai serviciilor.

Răspunsurile originale au fost rezumate, mai întâi în ordinea impusă de ghidul de interviu. O
muncă de sinteză a permis, apoi obţinerea raportului prezent, structurat astfel încât să asigure
un flux logic de informare şi reducerea repetiţiilor.

ANALIZA INTERVIURILOR
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EVALUĂRI GENERALE ASUPRA DISPOZITIVULUI

Toţi repondenţii au evaluat în mod pozitiv utilitatea GIRC, ca resurse de coordonare,
promovare şi susţinere a dezvoltării activităţii / serviciilor de orientare, existente în acest
moment în România.
Persoanele intervievate au propus clarificarea rolului GIRC, şi anume:


asigurarea coordonării serviciilor de informare asupra oportunităţilor de educaţie,
formare şi muncă sau despre serviciile de angajare,



clarificarea situaţiei resurselor umane antrenate, în contextul structurilor actuale şi a
surselor de finanţare,



crearea unor structuri GIRC deschise, flexibile, adaptate nevoilor de orientare şi
consiliere a clienţilor.

Repondenţii români au evidenţiat avantajele GIRC:


creşterea eficienţei structurilor de nivel primar (centre de asistenţă psihopedagogică,
centre de informare şi orientare, agenţii de angajare, instituţii de formare, etc.),



sprijinirea actorilor principali implicaţi în procesul de orientare şi consiliere .

Un repondent afirmă utilitatea GIRC, cu excepţia rolului de coordonare a serviciilor şi
activităţilor
GIRC au fost apreciate:
„surse intermediare de informare asupra mobilităţii în domeniul educaţiei şi muncii în spaţiul
european”,
„centre regionale de informare pentru a facilita mobilitatea cetăţenilor europeni”,
„centre care coordonează activităţile de orientare şi consiliere la nivel local, şi nu de la nivel
central sunt o iniţiativă pozitivă, o bună ocazie pentru a valorifica specificul local”,
„contribuţia GIRC este foarte importantă, în condiţiile pieţei româneşti, în care nu
funcţionează multe instituţii în domeniul orientării şi consilierii; această activitatea trebuie
stimulată, încurajată.”
În ceea ce priveşte utilitatea GIRC, specialiştii români au propus argumente structurate pe
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baza aspectelor: rolul şi activitatea centrelor, practicienii.
Rolul şi activitatea centrelor GIRC:


facilitarea implementării politicilor europene comunitare în reţeaua de orientare şi
consiliere, în contextul integrării României în Uniunea Europeană,



asigurarea rolului de coordonare şi resursă metodologică la nivel regional,



promovarea şi susţinerea serviciilor de orientare şi consiliere pentru a asigura
asistenţa tehnică,



elaborarea unor proiecte transnaţionale şi identificarea modalităţilor de finanţare,



încurajarea dialogului şi parteneriatului social în domeniul orientării şi consilierii,



derularea unor programe de formare continuă şi supervizare a practicienilor,



exersarea rolului de mediator între structurile de nivel I (centrele de asistenţă
psihopedagogică, centrele de informare şi orientare) şi cele de nivel III (CNROP),



amplificarea vizibilităţii şi impactului reţelei EUROGUIDANCE la nivel regional
şi local, prin promovarea serviciilor oferite şi a oportunităţilor de educaţie şi
muncă în spaţiul european,



transmiterea informaţiilor în mod eficient şi asigurarea accesului rapid la oferte de
formare profesională la nivel european,



exprimarea creativităţii, mobilizarea resurselor şi implicarea tuturor partenerilor
locali (spre exmplu, sindicatele) în proiecte realizate în cadrul comunităţii locale
sau regiunii.

Practicienii:


dezvoltarea profesionalismului practicienilor din domeniul orientării şi consilierii,



stimularea mobilităţii şi schimburilor de profesionişti între ţările europene.

Plasarea centrelor GIRC
În opinia specialiştilor români, centrele GIRC pot fi plasate:
- la nivel naţional
Aceste propuneri sunt adecvate situaţiei din România, în vederea adaptării la specificul
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populaţiei ţintă, la posibilităţile de finanţare şi susţinere a centrelor GIRC.
-la nivel regional
În context naţional, crearea celor 8 GIRC, care corespund celor opt regiuni de dezvoltare
constituie o soluţie posibilă.
-la nivel local: în fiecare judeţ unde există centre ale reţelei de educaţie şi muncă,
Alţi specialişti din domeniul orientării, care ar putea recunoaşte rolul de coordonare şi
susţinere a GIRC sunt:


consilierii (psihologi, pedagogi) care lucrează la centrele de asistenţă
psihopedagogică, centrele de informare şi orientare, agenţiile de angajare etc.



personalul didactic/ profesorii care lucrează la nivelul preuniversitar şi universitar
de educaţie,



publicul ţintă (părinţi, elevi, studenţi).

Alte organizaţii care ar putea să îşi asume rolul GIRC
În România, există deja organizaţii care ar putea să îşi asume acest rol, spre exemplu:
- centrele de asistenţă psihopedagogică,
Argumente:
1. crearea centrelor GIRC pe structura centrelor existente (centre de asistenţă
psihopedagoogică, centre de informare şi orientare) oferă posibilitatea unui loc de rezidenţă,
prin rotaţie în fiecare judeţ al ţării,
2. reducerea costurilor,
3. asigurarea egalităţii de eforturi şi a responsabilităţii la nivel local.
- Centrul Naţional de Resurse pentru Orientare Profesională
Motivaţie:
Centrele existente nu sunt suficient de pregătite pentru a-şi asuma rolul de GIRC.
-

centrele de informare şi orientare,

-

agenţiile de angajare

-

reprezentanţii centrului de asistenţă psihopedagogică, centrului de informare şi
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orientare, agenţiei de muncă lucrând în echipă,
-

un consortium, un parteneriat între reprezentanţii ministerelor/ departamentelor
(în domeniul educaţiei, muncii, formării, politicilor sociale), universităţi,
asociaţii de întreprinzători, sindicate.

Un repondent susţine înfiinţarea centrelor GIRC autonome, cu propriile politici, strategii,
organigramă, resurse umane competente, standarde de calitate.
Evaluarea construirii acestei resurse noi

a fost apreciată în mod pozitiv, drept o bună

iniţiativă. Avantajele sunt sintetizate astfel:


Sincronizarea activităţii unor instituţii, organizaţii, actori diferiţi,



Asigurarea unor mecanisme pentru descentralizarea deciziilor,



Creşterea vizibilităţii serviciilor de orientare şi consiliere, diseminarea bunelor
practici,



Determinarea impactului direct şi a transparenţei informaţiilor despre mobilităţile
europene,



Dezvoltarea eficienţei activităţilor de informare, orientare şi consiliere,



Menţinerea legăturii între reţelele europene, naţionale, regionale, locale,



Îndeplinirea unor obiective strategice de mediere a cererii şi ofertei,



Dezvoltarea unor politici coerente în domeniul orientării şi consilierii,



Valorificarea potenţialului specialiştilor în domeniu,



Crearea unor direcţii noi de acţiune şi standarde de calitate,



Dezvoltarea unor proiecte, studii, cercetări, parteneriate, etc.



Propunerea unor inovaţii şi dezvoltarea dimensiunii europene în domeniu.

În context naţional, centrele GIRC pot mai întâi să exercite rolul de observator, care
promovează serviciile, iar după integrarea României în Uniunea Europeană pot deveni centre
autonome.
ANALIZA FUNCŢIILOR POTENŢIALE ALE CENTRELOR GIRC
47

relevă următoarele aspecte:
▪ asistenţa tehnică


asigurarea interfeţei între politici educative şi practici (nivel politic şi tehnic),



aplicarea unor macro-politici ale ministerelor de profil (educaţie/ muncă),



armonizarea politicilor naţionale în domeniul orientării şi consilierii cu politicile
din ţările Uniunii Europene;

▪ identificarea nevoilor


identificarea la nivel regional, local a nevoilor de educaţie, orientare, consiliere,
formare, mobilitate a unui public diferit,



descoperirea oportunităţilor locale/ regionale de muncă şi educaţie, care trezesc
interesul cetăţenilor din alte ţări europene;

▪ formarea continuă a practicienilor


identificarea nevoilor de formare profesională continuă a practicienilor,



asigurarea formării, certificării şi supervizării practicienilor,



organizarea unor evenimente: conferinţe, seminarii internaţionale, stagii de
practică în străinătate,



elaborarea unor publicaţii, reviste despre cercetările teoretice, bunele practici în
orientare şi consiliere,



derularea unor proiecte transnaţionale în domeniul orientării şi consilierii,



organizarea muncii în echipă;

▪ dezvoltarea calităţii serviciilor de orientare şi consiliere


definirea standardelor etice şi de calitate a serviciilor de consiliere şi orientare



crearea/ adaptarea unor instrumente de orientare şi consiliere,



dezvoltarea dimensiunii europene a serviciilor de orientare şi consiliere,



promovarea bunelor practici în orientare şi consiliere,



asigurarea calităţii serviciilor de orientare şi consiliere prin inter-evaluare,
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evaluarea serviciilor oferite de centrele de asitenţă psihopedagogică sau centrele de
informare şi orientare,



furnizarea unor informaţii de actualitate despre standardele formării profesionale
în ţările Uniunii Europene.

DIFICULTĂŢI LA NIVELUL APLICĂRII / EXPERIMENTĂRII
Principalele obstacole identificate de repondenţii români sunt grupate pe aspecte referitoare la
resurse economice, resurse umane, mecanisme legislative.
▪Resurse economice:


lipsa infrastructurii, spaţiului, echipamentelor,



lipsa surselor de finanţare după finalizarea proiectului,



lipsa unui spaţiu adecvat pentru sediul centrelor GIRC.

▪Resurse umane:


lipsa resurselor umane competente



rezistenţa la schimbări,



iniţiativa redusă a actorilor locali,



absenţa competenţelor de coordonare, organizare a personalului şi coeziunea slabă
a echipei,



competiţia între partenerii posibili,



corupţia, „influenţele politice, angajarea personalului fără concurs de selecţie.

▪Mecanismele legislative, politicile în domeniul orientării şi consilierii:


birocraţia şi neconcordanţele între funcţiile existente la nivelurile ierarhice ale
sistemului,



inexistenţa unei legislaţii coerente şi a statutului centrelor de inovare în orientare,



absenţa unei asociaţii naţionale a consilierilor, ca un organism puternic care
susţine iniţiativa GIRC,
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inerţia ministerelor de profil (educaţie/ muncă) în luarea deciziei de a înfiinţa
centrele GIRC şi de a le asigura finanţarea,



dificultăţile structurilor de nivelul I, în condiţiile în care ministerul de resort nu
recunoaşte competenţele dobândite prin mobilităţile europene,



specificul diferit al activităţii centrelor de consiliere şi orientare, care funcţionează
la nivel naţional.

În România, structurile actuale includ deja rolurile pe care proiectul GIRC le propune, astfel
explicându-se dificultatea integrării centrelor GIRC.
Soluţiile propuse au în vedere:


implicarea resurselor umane competente, cu spirit de iniţiativă,



crearea în cadrul structurilor existente a unor roluri, atribuţii, „nişe” noi pentru
consolidarea funcţiilor, spre exemplu managementul burselor de studii, evaluarea
competenţelor.
CONCLUZII

Ancheta derulată în România subliniază aspectele următoare:


Repondenţii au apreciat pozitiv şi au evidenţiat avantajele structurilor viitoare
GIRC. Argumentele vizează rolurile şi activităţile noi propuse, susţinerea
dezvoltării profesionale a practicienilor.



Cadrul de organizare a GIRC trebuie să fie flexibil, deschis, adaptat nevoilor
diferite ale publicului ţintă. Astăzi serviciile de orientare şi consiliere caută
modalităţi eficiente de organizare şi mijloace pentru a satisface mai bine cererile
şi nevoile individuale ale clienţilor.



Repondenţii au evidenţiat funcţiile potenţiale GIRC, bazate pe asistenţă tehnică,
identificarea nevoilor clienţilor, formarea continuă a practicienilor, controlul
calităţii serviciilor de orientare şi consiliere.



În contextul integrării României în Uniunea Europeană, practicienii şi clienţii
conştientizează într-o mai mare măsură dimensiunea europeană în domeniul
orientării şi consilierii. Se constată, în egală măsură un interes crescut pentru
strategii naţionale coerente, pentru criterii de calitate şi evaluare destinate
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măsurării eficienţei activităţii de orientare şi consiliere.
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Anexa 1
Lista persoanelor intervievate în etapa a 2-a a proiectului GIRC
Nr.

Nume şi

crt.

prenume

Funcţia

Date de contact

Cine
desfăşoară
interviurile

1.

Luminiţa Daneş

Şefa

serviciului

consiliere
Agenţia

a

de Tel. 021 3139141

ISE-RO

carierei, luminitadanes@yahoo.com

Naţională

de

Ocupare a Forţei de Muncă
2.

Nadia Alexe

Consilier la Centrul de Tel. 021 / 3158093
Informare,

Orientare

Consiliere

şi alexe_nadia2002@yahoo.c

Profesională, om

Universitatea din Bucureşti
3.

Adina Ignat

ISE-RO

ciocp@yahoo.com

Lector, titular al unui curs Tel. 0744 520373

ISE-RO

de consiliere şi orientare la adinapsi@yahoo.com
Universitatea „Ştefan cel
Mare”din Suceava
4.

Marcela

Şefa departamentului de Tel. 021 3401613

Călineci

proiecte în cadrul Centrului 0722 393132
Municipal

de

ISE-RO

Asistenţă m_marcinschi@yahoo.com

Psihopedagogică
5.

Gina Bălan

Coordonatoarea Centrului Tel. 0251 421159 int.24
de

Asistenţă 0723 564716

Psihopedagogică Dolj
6.

Dr. Mihai Jigău

ISE-RO

Directorul

gina_craiova@yahoo.com

Centrului Tel. 021 3158930

ISE-RO

Naţional de Resurse pentru jigau@ise.ro
Orientare Profesională

-

România
7.

Dr.Luminiţa

Formator

Tăsica

domeniul

şi

expert

în Tel. 021 3142782 int. 143

orientării, l.tasica@ise.ro

ISE-RO

Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei,

Departamentul

de Consiliere şi Învăţare
Permanentă
8.

Petre Botnariuc

Expert

în

orientare

şi Tel. 021 3142782 int. 143

ISE-RO

consiliere, Centrul Naţional bpetre@ise.ro
de

Resurse

pentru

Orientare Profesională
9.

Speranţa Ţibu

Expert

în

orientare

şi Tel. 021 3142782 int. 143

ISE-RO

consiliere, Centrul Naţional c_speranta@ise.ro
de

Resurse

pentru

Orientare Profesională
10.

Andreea

Cercetător la Institutul de Tel. 021 3142782 int. 133

Măruţescu

Ştiinţe

ale

ISE-RO

Educaţiei, andreea.marutescu@ise.ro

Departamentul de Politici
educaţionale

5. Ancheta în Malta
5.1. Context local
Publicarea volumului « Orientarea continuă şi provocarea europeană: cazul Maltei »
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aparţinând profesorului Ronald Sultana (2003) ne oferă o imagine de ansamblu, exhaustivă
asupra orientării profesionale în Malta, care se înscrie într-o acţiune organizată de centrul
Euroguidance din Malta. Consideraţiile care urmează sunt extrase din acest volum. Am
mai adăugat informaţii actualizate, datorită activităţilor desfăşurate ulterior.
În prezent, în Malta sunt înregistrate 33 organizaţii care oferă servicii de informare şi
orientare profesională. Dar numai trei dintre ele joacă un rol deosebit în domeniu. Aceste
organizaţii, în ansamblu, au tendinţa de a-şi concentra eforturile mai mult în direcţia creării
locurilor de muncă decât în cea a orientării profesionale. Alţi actori care oferă aceste
servicii sunt: organizaţiile sindicale şi numeroase organizaţii comunitare pentru tineret care
oferă informaţii utilizând căi informale.
Orientarea profesională în unităţile şcolare, pe durata şcolarităţii obligatorii
Încă din 1968, Ministerul Educaţiei, Muncii şi Politicilor de tineret deţine o unitate de
orientare în cadrul Departamentului de Servicii pentru elevi şi Relaţii Internaţionale.
Această unitate face parte, la rândul ei, din Divizia Educaţiei. Este departamentul central
naţional responsabil cu funcţionarea sistemului educaţional public, la nivel local.
Conducătorul acestui organism de orientare este un înalt funcţionar din Ministerul
Educaţiei, care răspunde de oferta de orientare profesională a elevilor şi de formarea
profesională a cadrelor didactice în orientare.
În licee, raportul dintre numărul consilierilor (cadre didactice de orientare) şi elevi
este de 1 la 300. Aceşti profesori au activitate de predare redusă (-50% în comparaţie cu
colegii lor) pentru a-şi consacra restul timpului orientării profesionale a elevilor. Aceşti
profesori se regăsesc chiar şi în liceele private, care şcolarizează 30% din elevi. Ei au
aceleaşi sarcini, dar mai puţin reglementate. Nu este prevăzut nici un fel de serviciu de
orientare profesională pentru elevii şcolilor primare.
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Departamentul pentru Studii Secundare şi Formarea Adulţilor oferă şi informaţii
despre traseul educaţiei de nivel superior şi despre alte oportunităţi de formare
suplimentară. Acest departament face referiri la domeniul Educaţie şi organizează multe
cursuri serale pentru adulţi, publicând programul în fiecare an.
Orientarea profesională în învăţământul secundar superior
Principalele instituţii de învăţământ liceal în Malta sunt în număr de două : Junior College,
făcând parte din Proiectul de Educaţie Generală, care pregăteşte elevii pentru studiile
academice de nivel 3 la Universitatea din Malta ; Colegiul de Arte, Ştiinţe şi Tehnologie
din Malta (Malta College of Arts, Science and Technology - MCAST), care pregăteşte
elevii, mai ales pentru sectorul profesional. Deşi MCAST nu livrează deocamdată cursuri
de nivel 3, există proiecte de organizare a acestora pe termen scurt. Astăzi MCAST
primeşte elevi provenind din 6 unităţi de învăţământ.
Aceste două instituţii de învăţământ liceal oferă un anume tip de orientare
profesională elevilor care urmează cele două trasee de formare, dar şi elevilor care urmează
deja cursurile celor două instituţii. Cu toate acestea, echipa de la Junior College are
tendinţa de a oferi mai mult consultaţii personale decât o orientare profesională veritabilă.
La MCAST, dimpotrivă, se dau mai multe informaţii despre cursurile organizate de diferite
unităţi şcolare aflate în reţeaua MCAST.
Orientarea profesională a adulţilor
De asemenea, Corporaţia pentru Angajare şi Formare, care face parte din Ministerul
Educaţiei, Muncii şi Politicilor de Tineret oferă un serviciu de orientare profesională.
Majoritatea clienţilor corporaţiei sunt şomeri din care tineri într-un procent ridicat. În
cadrul corporaţiei, raportul dintre consilieri şi şomerii înregistraţi este de 1:550. Aceşti
consilieri de angajare încearcă mai ales să echilibreze cererea şi oferta şi să orienteze
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competenţele celor care sunt în căutarea unui loc de muncă spre nevoile angajatorilor. Ei
încearcă de asemenea să orienteze şomerii către programele de educare şi formare
susceptibile să le dezvolte capacitatea de muncă. Mulţi dintre aceşti consilieri profesionali
nu sunt decât absolvenţi care au primit recent o diplomă în orientare profesională. Acest
curs a fost iniţiat de Universitatea din Malta, pentru a răspunde unei cerinţe specifice din
partea ETC (Corporaţia pentru Angajare şi Formare). În prezent, principala problemă cu
care se confruntă aceşti consilieri este surmenajul, ceea ce reduce timpul lor disponibil şi
calitatea serviciilor oferite clienţilor.
ETC are intenţia de a crea o unitate de orientare profesională. Totuşi, aceasta nu a
apărut până acum din cauza fondurilor insuficiente acordate şi constrângerilor impuse de
angajarea personalului în administraţie. CAF /CTF studiază acum posibilitatea de a profita
de serviciile organizaţiei deja existente, astfel încât să aloce personalului timpul necesar
consacrat orientării. Ceea ce presupune o revizuire globală a sistemului de distribuire a
cazurilor de care răspund consilierii. CAF are de asemenea în vedere perfecţionarea
instrumentelor care să permită clienţilor obţinerea informaţiilor asupra oportunităţilor de
angajare şi formare suplimentară oferite în format electronic. Clientul va avea acces la
Internet de la domiciliul său, dacă o doreşte.
În ceea ce priveşte oportunităţile de orientare şi consiliere, trebuie menţionată
unitatea Euroguidance, care face parte din Ministerul Educaţiei, Muncii şi Politicilor de
Toneret, şi EURES, care face referire la CAF/CTF. Unitatea Euroguidance oferă informaţii
despre oportunităţile de studiu în străinătate, în Uniunea Europeană. Reţeaua
transfrontalieră EURES este compusă dintr-un grup de organisme care cooperează pentru a
răspunde nevoilor de informare şi coordonare legate de mobilitatea muncitorilor în zonele
de frontieră. Aceste organisme încurajează dialogul între serviciile de angajare din sectorul
public, formare profesională, angajatori, organizaţii sindicale, colectivităţi locale,
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organisme care se interesează de angajare şi de problemele orientării profesionale în
regiunile de frontieră şi, în final, Comisia Europeană. Această reţea transfrontalieră nu
priveşte direct statul maltez, care nu are zone de frontieră cu alte state europene. Totuşi,
cetăţenii maltezi care trăiesc şi muncesc în alte ţări europene şi care s-ar putea confrunta cu
probleme transfrontaliere pot beneficia de serviciile oferite în aceste regiuni. EURES oferă
mai ales informaţii despre oportunităţile de angajare în Europa.
Forumul de orientare din Malta
În cursul ultimilor 2 ani, noi am înfiinţat Forumul de Orientare din Malta (Forumul
Maltez de Orientare). Acest forum reuneşte principalii actori –educatori, formatori, ETC,
sindicatele şi angajatorii – pentru a discuta şi a alege cea mai bună strategie , şi deci, pentru
a crea o ofertă de orientare profesională la nivel şcolar şi la nivelul pieţei muncii, făcând
referinţă la noţiunea de formare continuă. Forumul a fost deja întrunit de mai multe ori.

O viziune de ansamblu
Situaţia actuală a ofertei de orientare profesională în învăţământul obligatoriu
variază calitativ şi cantitativ. Ea depinde mai ales de eforturile depuse de fiecare profesor
în cadrul fiecărei şcoli. Aceasta dovedeşte absenţa unei politici globale în materie de ofertă
şi a unei structuri organizate şi echilibrate care să fie în măsură să ofere servicii standard în
interiorul sistemului educativ în ansamblu.
Oferta de orientare profesională pentru adulţi în materie de formare continuă este
încă şi mai slabă şi mai limitată. Orientarea profesională se adresează în general şomerilor
şi acelora care vor să devină mai competitivi pe piaţa forţei de muncă. În caz contrar,
această structură este dispensată în mod informal de operatori fără pregătire profesională
adecvată.
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5.2. Caracteristicile persoanelor intervievate
Pentru a avea un feed-back general cu privire la rolul şi impulsul pe care le-ar putea
antrena crearea Centrelor de Reţea pentru Orientare şi Inovare GIRC, am contactat câţiva
dintre principalii actori, făcând parte din Ministerul Educaţiei, Muncii şi Politicilor de
Tineret şi de asemenea, persoane direct implicate în oferta de orientare profesională.
În total, am reperat 5 persoane semnificative. Printre acestea se află: expertul naţional în
orientare profesională din Malta, care a publicat volume pe acest subiect, atât la nivel
naţional, cât şi internaţional ; actori cunoscuţi din Ministerul Educaţiei, Muncii şi
Politicilor de Tineret ; şi de asemenea persoane cheie din ETC şi din forumul maltez al
Orientării. Câteva informaţii despre aceste persoane intervievate sunt expuse în continuare.
•

Profesorul Sultana este profesor de sociologie la Universitatea din Malta. Este de

asemenea un expert în orientare profesională. Întreprinde numeroase cercetări în educaţie,
orientare şi formare, ca şi despre trecerea de la şcoală în lumea muncii, în Malta, Anglia,
Franţa, Noua Zeelandă, Portugalia şi Statele Unite. A publicat multe volume pe tema
orientării profesionale. Recent, el a elaborat « Sinteza politicilor de orientare profesională
în 11 ţări membre şi candidate » a Fundaţiei pentru Formare Europeană, şi monografia
CEDEFOP « Politici ale Orientării în societatea cunoaşterii: tendinţe, provocări şi
răspunsuri în Europa » , care este un raport de sinteză asupra 29 de ţări europene.
Profesorul Sultana este membru al grupului de Experţi pentru Orientare Continuă al
Comisiei Europene şi face parte din comitetele editoriale a numeroase reviste
internaţionale precum Revista Britanică de Orientare şi Consiliere (British Journal of
Guidance and Counselling) şi Revista de Educaţie şi Muncă (Journal of Éducation and
Work). Este unul din actorii fundamentali ai definirii politicilor de ofertă în domeniul
orientării profesionale în Malta.
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Domnul Raphael Scerri vine de la Corporaţia pentru Angajare şi Formare. Este

şeful secţiei de servicii pentru angajări. Este deci responsabil cu serviciile oferite
utilizatorilor ETC, care sunt majoritatea şomeri. Este de asemenea responsabil cu aplicarea
ofertei de orientare profesională avută în vedere de ETC, şi de diferite programe de
angajare pe care ETC le oferă şomerilor maltezi : de la tineri până la persoane analfabete,
care depăşesc vârsta de 40 ani. Domnul Raphael Scerri, care se interesează de asemenea de
biroul EURES din Malta, operaţional de la 1 mai 2004, are deci capacitatea de a stabili
structura şi conţinuturile serviciilor de angajare şi natura acţiunilor pe care ETC le poate
desfăşura. Unitatea de orientare care va fi creată în legătură cu ETC, va fi şi ea de resortul
său.


Domnul Frans Borg este secretar permanent. Este cea mai înaltă funcţie pentru un

funcţionar în cadrul unui minister. El este responsabil adjunct cu politicile generale şi cu
priorităţile fixate de guvern, şi trebuie să acţioneze în cadrul practicilor şi procedurilor de
gestiune (administraţie) adoptate de guvern.
Urmează o listă generală a sarcinilor unui secretar de stat.
1.

Asigură ajutor şi consiliere ministrului, după cum urmează :


prezentarea prealabilă a problemelor în parlament sau în media;



gestionarea chestiunilor şi problemelor cotidiene, ţinându-l permanent
pe Ministru la curent;



asigurarea consultanţei/consilierii;



propunerea de idei (linii de acţiune) acompaniatoare ale programului
ministerial;
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favorizarea creării unei ambianţe care să permită Ministrului şi
personalului ministerial să coopereze eficient.

2.

3.


Garantează aplicarea următoarelor aspecte:


principalele proiecte;



determinarea politicilor şi directivelor;



dezvoltarea proiectelor comerciale şi sectoriale strategice;



amendamentele legislative şi proiectele de legi.
Garantează leadership-ul, după cum urmează:

coordonarea şi motivarea directorilor generali şi a directorilor, intermediind un
sistem de delegare şi raportare asupra progreselor realizate;



crearea unui leadership colectiv eficient, prin intermediul comitetului de gestiune
ministerială;



supravegherea stabilirii unui leadership colectiv eficient din partea directorilor şi
directorilor generali prin intermediul comitetelor de gestiune departamentală;



asigurarea protocolului şi crearea deschiderii către acţiunile de reformă în cadrul
ministerului;



căutarea unor lideri având aptitudinea de a crea grupe de lucru, de a adopta decizii,
de a obţine rezultate şi a comunica eficient.
4.



Gestionează resursele financiare în mod eficient, după cum urmează:

coordonarea prezentării previziunilor referitoare la cheltuielile publice prin
intermediul departamentelor, altor organisme para-statale şi organizaţii similare,
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definirea priorităţilor în cazul unor conflicte legate de repartizarea resurselor
disponibile;


garantarea conformităţii în funcţie de calităţile necesare şi politicile Ministerului de
Finanţe/ Trezorerie;



evaluarea atentă a costurilor şi încurajarea revizuirii politicilor;



identificarea programelor principale care trebuie revizuite ;



asigurarea controlului continuu al metodelor d elucru şi luarea în considerare a
strategiilor noi pentru a garanta valoarea sumelor ;

5.

Gestionarea eficientă a resurselor umane, după cum urmează:


garantarea aplicării calităţii necesare şi a politicilor MIPO/SDO, regulamentelor
PSC şi acordurilor cu sindicatele;



crearea unei ambianţe, care să îi permită personalului să se simtă implicat, să fie
clarificate obiectivele şi să aibă sentimentul de a fi apreciat şi mulţumit;



motivarea personalului, în ansamblu, pentru a căuta modalităţi noi de a îndeplini
sarcinile;



favorizarea dezvoltării personalului, pentru a evidenţia preocupări noi şi de a forma
lideri noi ;



discutarea funcţiilor din categoria A, cu secretarul permanent OPM (acronimul
englez pentru Office of Personnel Management), trecerea personalului la alte
categorii, la biroul de managementul personalului;



realizarea evaluării randamentului directorilor generale/ directorilor;
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4.

Gestionarea modalităţilor de comunicare cu publicul, după cum urmează:


Activităţi de strânsă cooperare cu organismele oficiale, precum şi cu alte
organizaţii, în vederea promovării solidarităţii, evaluând ideile şi motivând deciziile
adoptate;



Activităţi de elaborare a unor modalităţi eficiente şi discrete de comunicare cu
publicul, în cadrul ministerului şi pe lângă organizaţiile parastatale;


5.

Promovarea iniţiativelor pentru ameliorarea serviciilor pentru beneficiari.
Aducerea contribuţiei la managementul colectiv la guvernare, după cum urmează :



Preluarea corespunzătoare a intereselor şi părerilor altor părţi din cadrul guvernării;



Aducerea contribuţiei la dezbateri despre principalele politici ale guvernului ;



Semnalarea unei direcţii strategice pe termen lung ;



Participarea la întâlniri ale secretarilor permanenţi, organizate de către secretarul
permanent OPM (acronimul în limba engleză pentru Office of Personnel
Management/ Biroul de Management al Personalului).

6.

Consultarea directorilor generali/ directorilor, dacă este nevoie, în legătură cu
următoarele aspecte:


Precizarea rolului departamentelor;



Restructurarea organizaţiei ;



Coordonarea şi integrarea creditelor alocate;



Garantarea unei formări şi dezvoltări adecvate ;



Garantarea aplicării unor sisteme eficiente de gestiune a informaţiei ;
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Autorizarea achiziţiei de capital de pe lângă autoritatea competentă;



Crearea unor relaţii eficiente în cadrul ministerului şi cu alte ministere ;



Organizarea verificării operaţiilor

După cum se observă, secretarul permanent are o arie de acţiune vastă. Cu toate acestea,
poziţia sa îi permite stabilirea politicilor şi crearea unor structuri noi, în cadrul ministerului
educaţiei, muncii şi politicilor pentru tineri, şi de asemenea în cadrul sistemului de educaţie
din Malta.
Doamna Micheline Sciberras est responsabilă pentru coordonarea politicilor în cadrul
ministerului educaţiei, muncii şi politicilor pentru tineri din Malta. Doamna Micheline
Sciberras este de asemenea responsabilă cu aspectele referitoare la alfabetizare în cadrul
serviciilor de educaţie, fiind de asemenea, responsabila comisiei pentru învăţământ
superior şi alte aspecte din domeniu, precum orientarea profesională.
Responsabilităţile sale diferite în cadrul învăţământului la nivel local, precum şi
competenţele sale în domeniul politicilor guvernamentale în educaţie pot contribui în mod
semnificativ la dezvoltarea Centrelor de Inovare în Orientare
Domnul Manwel Debono este lector universitar la Institutul de Studii în domeniul Muncii,
al Universităţii din Malta. El asigură coordonarea masterului în domeniul Educaţiei şi
Orientării Profesionale. De asemenea, realizează în mod frecvent cercetări despre
absolvenţii universităţii. Publicarea ultimului său studiu datează din noiembrie 2005. În
prezent, este co-preşedinte al Forumului de orientare din Malta. Domnul Manwel Debono
este prin urmare, un actor important în domeniul orientării profesionale.
După ce am identificat aceşti actori cheie în domeniul orientării, i-am contactat pentru a
fixa o întâlnire.
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Interviurile sunt semistructurate. Intervievatorul a utilizat lista întrebărilor indicate de
coordonatorul programului Leonardo da Vinci, abordând toate întrebările majore.
Intervievatorul a notat răspunsurile la toate întrebările adresate intervievaţilor.
Interviurile au fost aplicate de colaboratorii maltezi (doamna Suzanne Gatt şi doamna
Mary Ann Borg Cunen). Durata lor a fost de aproximativ o oră.

5.3

Analiza interviurilor

Analiza interviurilor se va face asupra a trei elemente fundamentale legate de întrebările
din lista propusă de GIRC. Întrebările abordate sunt următoarele : feed-back-ul asupra
noţiunii de Guidance Innovation Relay Centres (Centres de Liaison pour l'Orientation et
l'Innovation); rolul potenţial pe care aceste centre de reţea l-ar putea avea în orientare şi
inovare în contextul Maltei; dificultăţile care s-ar putea ivi în înfiinţarea acestora în Malta.
Vom aborda separat fiecare dintre aceste elemente.

5.3.1. Evaluarea generală a dispozitivului
După prezentarea noţiunii de „Centre de Reţea pentru Orientare şi Inovare”, am cerut mai
întâi persoanelor intervievate să identifice punctele tari şi punctele slabe a ofertei locale de
orientare profesională. Iată o listă a punctelor slabe semnalate:


Noţiunea de „orientare profesională”, în cadrul sistemului educaţional de astăzi, o
lungă tradiţie care datează din anii ’60. La acea epocă au apărut primii consilieri
şcolari. Făcând abstracţie de nivelul de orientare profesională oferit de instituţiile
din cadrul sistemului de educaţie, este deja operaţională o echipă de consilieri
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şcolari. Ceea ce facilitează introducerea noilor servicii în unităţile şcolare, deoarece
se încearcă ameliorarea unui sistem deja existent, nu crearea unuia complet nou;


În prezent, există deja iniţiative în domeniul orientării, chiar dacă este vorba de
proiecte ad-hoc. De exemplu, s-au organizat întâlniri pe tema orientării la care au
participat mulţi elevi. Totuşi, aceste evenimente nu sunt încă organizate în mod
regulat. Ceea ce dovedeşte necesitatea de a oferi mai multă informaţie în materie de
orientare profesională, cu condiţia ca unităţile şcolare să fie mai deschise acestor
iniţiative;



Universitatea din Malta are un proiect cu privire la orientarea profesională. Iniţial,
universitatea a organizat cursuri de orientare pentru studenţi, pentru a răspunde
nevoilor identificate de Corporaţia pentru Muncă şi Formare. Astăzi, această
diplomă face obiectul unor îmbunătăţiri propuse de departamentul de Ştiinţe ale
Educaţiei în cooperare cu Institutul de Studii ale Pieţei Muncii, care se transformă
în diplomă de master cu timp parţial. Ceea ce dovedeşte că, încetul cu încetul, se
formează o forţă de muncă nouă.

Punctele slabe se reflectă în următoarele aspecte :



Personalul de orientare din structurile şi serviciile de orientare, format ad-hoc, este
deficitar. Situaţia s-a ameliorat începând de anul trecut, odată cu organizarea
cursurilor universitare de orientare. Astăzi există, de asemenea un curs seral, de
master cu timp parţial. În consecinţă, este nevoie de timp pentru a forma ad-hoc
personal de calitate pentru serviciile de orientare;



Deşi serviciile de informare despre piaţa muncii s-au îmbunătăţit, chiar şi astăzi,
majoritatea informaţiilor sunt disponibile numai în formă tipărită (pe hârtie). În
prezent, aceste servicii nu sunt oferite prin Internet (TIC);
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Oferta serviciilor de orientare profesională nu este un sistem transparent. De aceea,
se constată probleme de parţialitate: anumite grupuri se bucură de un acces la
informaţie mai bun şi mai important în comparaţie cu alte grupuri, care în
consecinţă, sunt mai defavorizate;



Anumite standarde ale serviciilor sunt în mod expres precizate, într-o cartă a
serviciilor, publicată de departamentul educativ. Ori, unei descrieri detaliate a
rolului cadrului didactic în ceea ce priveşte orientarea profesională – această
descriere face parte din contractul colectiv al unităţii şcolare - nu îi corespunde un
cadru de referinţă pentru monitorizarea calităţii dispensate. Deci garanţia calităţii
serviciilor est limitată;



Deşi şcolile au la dispoziţia lor consilieri, resursele indispensabile în orientare sunt
deficitare. Insuficienţa acestora se face simţită în momentul aplicării testelor de
interese, de personalitate etc.;



Se comunică insuficient între consilierii din unităţile şcolare şi Corporaţia pentru
Muncă şi Formare. Totuşi, începând din acest an se depun eforturi comune pentru a
crea o relaţie mai strânsă între cele două organisme. Acum ele fac toate parte din
Ministerul Educaţiei, Muncii şi Politicilor de Tineret;



Cât priveşte studiile post-universitare, se constată absenţa consilierii continue.
Această absenţă este cu atât mai acută în momentele cruciale ale trecerii de la
şcoală la angajarea într-un loc de muncă pentru tineri şi/ sau pentru adulţi;



Nu există nici un fel de orientare în momentul tranziţiei de la şcoală la muncă.
Programarea activităţilor şcolare în sensul favorizării intrării absolvenţilor pe piaţa
muncii este lacunară. Chiar dacă există experienţe de stagii profesionale pentru
elevi, ele nu sunt bine structurate, sau cel puţin nu sunt monitorizate suficient
pentru garantarea calităţii lor;
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Tinerii nu sunt încurajaţi să dea dovadă de iniţiativă. Aceasta ar fi capital în cazul
Maltei, deoarece această ţară posedă firme foarte mici, cu un efectiv de 1-5
persoane. Deci, tinerii au posibilitatea de a deveni ei înşişi antreprenori. Sunt încă
multe de făcut în acest domeniu;



Corporaţia pentru Muncă şi Formare nu a pus încă bazele unor servicii de orientare,
care sunt încă într-un stadiu embrionar. Corporaţia este angajată în prezent în
elaborarea de manuale despre egalitatea dintre bărbaţi şi femei. Nu există încă
standarde calitative, principii etice de conformitate şi nici căi de certificare a
calităţii orientării;



Nu există nici un fel de consiliere comunitară, nici servicii de orientare profesională
la acest nivel;



Furnizarea serviciilor de orientare este segmentată şi nu există coordonare între
aceste servicii. Ceea ce antrenează angajări duble, în domeniul ofertei, risipă de
resurse, cu acţiuni care adesea nu au legătură între ele;



Există un Forum Naţional de Orientare care se află la debut şi care nu este încă
operaţional. Ceea ce dovedeşte că, până în prezent, cooperarea şi dialogul între
principalii actori precum serviciul public, educaţia, ONG-uri, sindicate şi asociaţiile
de antreprenori sunt insuficiente. Căci, în domeniul privat, persoanele care se ocupă
de dezvoltarea resurselor umane şi care oferă un serviciu de orientare autentic sunt
foarte rare;

Ţinând seama de problemele relative la furnizarea serviciilor de orientare profesională,
ideea de a crea centre de reţea pentru orientare şi inovare (GIRC) pare să fie bună. Există
un consens general asupra faptului că serviciile furnizate astăzi nu au calităţile cerute în
ceea ce priveşte tipul de ofertă şi calitatea informaţiilor despre piaţa muncii. Principalele
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considerente se referă la lipsa de coordonare între furnizorii de servicii de orientare, care
generează absenţa unui personal calificat, care adesea nu deţine decât cunoştinţe limitate
(sau chiar deloc) despre ofertele de pe piaţa muncii. Furnizorii serviciilor de orientare
profesională au mai degrabă tendinţa de a oferi despre piaţa muncii informaţii după propria
lor percepţie decât informaţii reale sau culese de specialişti. De aceea, li se propun
clienţilor trasee profesionale improprii sau puţin atrăgătoare.
Noţiunea de GIRC (Centre Inovare în Orientare) este considerată în general ca fiind foarte
utilă, căci serviciile de orientare sunt în prezent atomizate din cauza slabei coordonări
dintre furnizorii de servicii. Rezultă duplicarea serviciilor şi risipirea resurselor, care sunt
de altfel limitate. Ar trebui să existe principii directoare sau cadre de referinţă la nivel
naţional cu privire la serviciile de orientare profesională. De exemplu, informaţiile oferite
prin serviciile de orientare nu sunt certificate şi fiabilitatea lor nu este garantată. Mulţi
dintre cei care se interesează azi de orientare nu au nici o calificare recunoscută în acest
domeniu. Diverşii practicieni dau o interpretare diferită acestei activităţi etc. Centrul de
coordonare ar putea să se dovedească util, pentru a cumula eforturile în acest domeniu şi
pentru a ameliora calitatea serviciilor.
Profesorul Sultana nu este convins de necesitatea efectivă sau oportunitatea creării unui
astfel de organism la nivel local. După părerea sa, daca acest centru trebuie să joace un rol
de coordonare a principalilor actori şi deci, ghidarea furnizorilor de servicii care sunt în
contact direct cu clienţii, acest principiu a fost deja concretizat prin Forumul Maltez de
Orientare. Acest Forum îi implică deja pe actorii principali din diferite sectoare,
determinându-i să lucreze împreună în domeniul orientării. Aşadar, dacă serviciile de
colaborare şi strategiile ar trebui reunite prin competenţa unui singur centru, ideal pentru
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aceasta ar fi Forumul Maltez de Orientare.
Cerinţele GIRC în cazul Maltei
Prima problemă abordată a fost numărul centrelor necesare în plan naţional. Toţi au
recunoscut că pentru Malta, ca stat mic (atât geografic, cât şi demografic) cea mai bună
soluţie ar fi de a avea un singur centru. Este dificil de estimat resursele umane şi
economice necesare înfiinţării acestor centre la nivel local sau regional. Ar putea fi
antrenate astfel cheltuieli prea mari şi inutile. Şi o astfel de soluţie nu ar remedia
atomizarea actuală a distribuirii serviciilor de orientare profesională.
Există în prezent în Malta, structuri similare?
Când s-a pus întrebarea dacă există deja un organism sau o instituţie privată care să joace
un rol similar, s-a admis că expertul maltez cel mai calificat este în prezent profesorul
Ronald Sultana. În cursul ultimilor ani, el a jucat rolul de catalizator pentru a promova
orientarea (mai ales profesională). Totuşi, el n-a jucat formal acest rol, în sens strict, în
acest domeniu, ci, mai ales în sistemul de formare public. Actorii cei mai importanţi în
acest sector au recunoscut experienţa sa, dar el a lucrat totdeauna la Universitatea din
Malta. Ţinând seama de faptul că în ultimul timp, el s-a interesat mai mult de politicile
privitoare la acest domeniu, s-a apreciat că nu ar putea coordona aceste Centre de Reţea
pentru Orientare şi Inovare. Totuşi, el ar putea susţine şi contribui la precizarea sarcinilor
pe care acestea le-ar putea îndeplini.
5.3.2. Determinarea funcţiilor GIRC (CROI)
Această resursă este totuşi necesară pentru ameliorarea infrastructurii orientării actuale. În
politica de orientare pentru şcolaritatea obligatorie, pe care o pregătim pentru guvern, ne-ar
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place să sugerăm înfiinţarea unui centru naţional pentru orientare profesională. Acest
centru va trebui să promoveze calitatea serviciilor de orientare şi să colecteze informaţii
pertinente pentru a le distribui. Totuşi, spre deosebire de un centru de «nivel secundar»
propus de GIRC, acest centru va trebui să încurajeze şi să organizeze conferinţe şi alte
activităţi pentru un public format nu numai din viitorii practicieni, ci şi din utilizatori.
În cadrul Corporaţiei pentru Muncă şi Formare, domnul Rafael Scerri a subliniat o
importantă cerinţă. Informaţiile provenind din străinătate, ca şi sursele malteze trebuie
colectate de către un singur centru. Ca exemplu, el a citat ofertele de cursuri de formare.
Domnul Rafael Scerri s-a referit la gama vastă de oferte de cursuri de formare existente şi
pe web-ul corporaţiei.. Totuşi nu există nici o sursă care să unifice toate cursurile propuse
de alte instituţii ale statului şi de organismele private, ceea ce face foarte dificilă căutarea
unui curs pentru utilizatori. Un centru de resurse pentru orientare se poate angaja să
colecteze datele la nivel naţional, pentru a le transfera apoi structurilor care oferă servicii
de orientare, sau îşi poate crea propriul web. Acest principiu se poate aplica şi informaţiilor
provenind din Uniunea Europeană sau din altă parte. Centrul ar putea răspunde de
colectarea datelor la nivel naţional, pe care să le transfere apoi în reţeaua de servicii.
Aceste date ar fi actualizate conform modificărilor aduse măsurilor în domeniu şi
tendinţelor pieţei.
Dl. Manwel Debono a propus, la Institutul de Studii ale Muncii, o gamă şi mai vastă de
responsabilităţi pentru acest viitor centru. Ele cuprind: culegerea şi publicarea informaţiilor
relative la orientare şi la conservarea standardelor calitative în distribuirea acestor servicii.
Debono consideră că sectorul orientării nu este prea dezvoltat. Din această cauză, un
număr de elemente legate de orientarea profesională în Malta - plecând de la simpla
distribuţie şi până la reglementare şi asigurarea calităţii sunt foarte importante pentru acest
stat şi trebuie dezvoltate.
70

Unde ar trebui plasat acest Centru de Inovare şi Orientare şi ce funcţii ar trebui să
îndeplinească?
S-a convenit că acest proiect ar avea succes în Malta şi că ar trebui integrat în
Ministerul Educaţiei, Muncii şi Politicilor de Tineret. Căci, în Malta este un singur minister
responsabil cu educaţia şi munca în acelaşi timp. Nici o altă instituţie nu ar avea autoritatea
şi resursele pentru a susţine financiar acest centru. În acelaşi timp, acest centru ar trebui să
fie suficient de autonom în raport cu Departamentul Educaţiei şi Corporaţia pentru
Educaţie şi Formare. Totuşi, corporaţia ar putea fi considerată o instituţie. Dacă s-ar pune
problema, ar fi dificil pentru acest centru de a acţiona şi de a promova informaţia şi
cooperarea cu alţi actori care livrează aceste servicii pe insulă.
Profesorul Sultana a ezitat să precizeze care ar fi cel mai potrivit loc al acestui
centru. El a spus că dacă acest centru are ca scop de a aduna diferiţii actori-cheie ai
sectorului de orientare profesională, atunci acesta ar fi de resortul Forumului Maltez de
Orientare (Malta Guidance Forum).
Ceea ce urmează apare ca o concluzie. Rolul acestor centre de orientare va fi cel
care va determina cel mai adecvat rol recunoscut în cadrul sistemului local. Dacă aceste
centre ar juca un rol central, în ceea ce priveşte culegerea datelor naţionale şi
internaţionale, stabilirea unei reglementări şi asigurarea calităţii serviciilor de orientare,
atunci ele ar trebui integrate Ministerului Educaţiei, Muncii şi Politicilor de Tineret. Dacă,
din contră, acest centru va juca un rol mai operaţional, el ar putea fi integrat corporaţiei
pentru Muncă şi Formare.
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5.3.3 Elemente critice în aplicarea dispozitivului
Au fost relevate dificultăţile care ar putea interveni în faza de creare a acestor centre în
Malta. Dificultăţile principale ar putea fi în număr de două:


Probleme financiare: fondurile disponibile sunt limitate. Acesta este primul
obstacol în crearea acestui centru. Guvernul maltez a prevăzut recent orientarea în
programul său. El consideră că acest sector este un instrument important pentru
dezvoltarea cetăţeniei. Cu toate acestea, Malta cunoaşte o perioadă de scădere a
ritmului economic. Guvernul face eforturi să reducă cheltuielile publice şi este greu
de conceput crearea unui astfel de centru de înaltă calitate în absenţa unui ajutor
financiar european. Din păcate, partenerii sociali nu par să acorde prioritate
problemei orientării, chiar dacă acest lucru n-ar trebui să împiedice crearea unui
astfel de centru.



Probleme de cooperare: cooperarea şi participarea nu sunt punctele forte ale
populaţiei malteze. Cauzele se regăsesc în istoria acestei ţări, cu oportunităţi reduse
şi concurenţă numeroasă. Ar fi deci dificil de a-i aduce împreună pe actorii unor
sectoare diferite, sau chiar din acelaşi sector pentru a-i determina să lucreze în
echipă şi să atingă un obiectiv comun. O colaborare de această natură ar necesita un
proces de reformă culturală, dificil de realizat.

5.4. Consideraţii finale
Ca o concluzie, în ciuda dificultăţilor considerabile identificate, Malta este totuşi pe cale să
cunoască o perioadă de schimbări profunde. Aceasta priveşte sectorul profesional, dar şi
modalităţile prin care cetăţenii ar învăţa să lucreze în echipă. Ceea ce le-ar permite să
realizeze obiectivele europene şi în acelaşi timp, creşterea competitivităţii, În aceste
condiţii, este posibil ca actorii-cheie să ajungă să colaboreze pentru a realiza un Centru
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autentic de Orientare şi Informare.

6.

Ancheta în Italia

6.1. Context local
În Italia, centrele de orientare au fost închise la sfârşitul anilor ’60. Ca urmare a unei
dezbateri politice asupra utilizării orientării ca un instrument ştiinţific de selecţie socială, în cursul
anilor ’80 – ’90, practica orientării a captat iar interesul public. Ceea ce a determinat definirea
orientării de către diversele comisii ale CEE şi disponibilitatea considerabilă a finanţărilor specifice,
legate de proiectele FSE.
Deschiderea primelor centre de servicii consacrate informării şi orientării a avut loc în
anumite regiuni din centrul şi nordul Italiei. A urmat răspândirea experienţei şi a unor astfel de
proiecte în foarte multe locuri. Aceste proiecte au implicat simultan mai multe sisteme. În cursul
ultimilor ani, multe măsuri legislative (legea reformei la scară naţională, legile regionale, documente
ale programelor de orientare etc.) au reglementat şi principalele domenii de distribuire a acţiunilor
de orientare/consiliere: şcoala, universitatea, formarea profesională, serviciile de angajare.
Investiţia în consiliere s-a dovedit unul din procesele strategice ale procesului de reformă.
Fiecare sistem legitimat prin exerciţiul acestei funcţii şi-a dezvoltat propriile resurse şi, intermediind
cursuri de formare şi de reconversie profesională, au contribuit la crearea unui grup de profesionişti
(având pregătiri şi experienţe de muncă diferite). Acest grup îşi revendică astăzi recunoaşterea
competenţelor sale şi a profesionalismului. Conform unei cercetări din 1999 (Malizia, Del Core,
Sasti, Pieroni), rezultă că un număr important de consilieri desfăşoară în cadrul serviciilor de
informare şi orientare (publice şi private) activităţi de orientare de natură diferită pe lângă serviciile
de angajare sau companiile de selecţie şi intermediere. La aceştia se adaugă cadrele didactice,
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operatorii de formare profesională, clienţii în căutarea unui loc de muncă.
Domeniul consilierii s-a extins pas cu pas. Pe lângă problemele legate de opţiunile şcolare
şi profesionale, s-a acordat din ce în ce mai mult spaţiu consilierii în situaţiile de schimbare a
locului de muncă la vârsta adultă şi cosilierii în cafrul organizaţiilor productive.
Pentru a răspunde nevoilor diversificate ale unor categorii de clienţi atât de diferite, s-a
extins gama activităţilor şi serviciilor care au făcut obiectul experimentării, ceea ce, într-o anumită
măsură, a creat un risc de confuzie şi de dublă angajare.
În Italia, consilierea se regăseşte în interiorul structurilor specializate (publice, la nivel
provincial sau regional). Acestea nu se interesează decât de acest domeniu de activitate fiind în
măsură să gestioneze mai multe funcţii (informare, consiliere, bilanţul competenţelor) şi să
răspundă nevoilor adresate de mai multe categorii de clienţi. Totuşi, pentru alte sisteme, orientarea
este un obiectiv secundar, legat de misiunea lor principală: sistemul şcolar, sistemul formării
profesionale şi sistemul serviciilor de angajare.
Sistemul şcolar favorizează maturizarea procesului de auto-orientare, intermediind două tipuri
de funcţii. Prima este o funcţie implicită propriului său obiectiv instituţional: este în directă legătură
cu funcţia de formare. A doua este de tip explicit, referindu-se la acţiuni care influenţează
orientarea elevului. Este cazul tutoringului de orientare şi de alegere a formei de educaţie.
Şi în sistemul universitar există o funcţie de orientare explicită. Totuşi, experienţele pe care le
regăsim în acest sistem sunt de dată mai recentă. Dar primele răspunsuri referitoare la îndeplinirea
acestei obligaţii instituţionale solicită din partea instituţilor utilizarea unei game diversificate de
acţiuni (la intrare, pe parcursul studiilor şi la absolvire).
Sistemul de formare profesională, se angajează să ofere servicii de orientare, pe lângă cele
oferite propriilor clienţi (adică celor care urmează diferite cursuri de formare profesională) şi în
beneficiul altor sisteme teritoriale (unităţi şcolare, universităţi, centre de angajare). Ceea ce permite
desfăşurarea activităţilor de orientare pe care aceste organisme nu ajung să o asigure în mod
autonom: fie din lipsa resurselor necesare (problemă cantitativă), fie datorită absenţei
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profesioniştilor implicaţi (problemă calitativă).
Pentru a avea o imagine corectă a acestei situaţii, aceste două domenii trebuie considerate
separat. Cu alte cuvinte, trebuie diferenţiate activităţile de orientare pentru clienţii din interiorul
sistemului de activităţile consacrate clienţilor din alte sisteme. În primul caz este vorba de activităţi
care însoţesc tranzacţiile între canalele de formare sau care însoţesc formarea profesională şi
ajută angajarea. Aceste acţiuni de orientare fac referire la misiunea instituţională proprie sistemului
de formare profesională. Un angajament adiţional al sistemului de formare profesională vizează
sprijinul dezvoltării centrelor de ocupare, ca urmare a descentralizării competenţelor Ministerului
Regiunilor, în materie de plasament.
Pentru a rezuma gama activităţilor pe care serviciile de angajare le furnizează (în mod
autonom, sau cu contribuţia resurselor profesionale exterioare), aceste activităţi vizează :
a) activităţi pregătitoare vizând procesul de orientare. Ele sunt mai ales legate de serviciile de
informare, de primire sau de triere;
b) activităţi de orientare /consiliere care însoţesc procesul muncii. Ele vizează asigurarea
monitorizării în cazul somajului forţei de muncă, cu privire la întreţinerea prevăzută de
Decretul-lege No. 181 (în prezent No. 297), ajutorul de plasament, laboratoarele de
căutare activă a unui loc de muncă, experienţele de stagiu etc. ;
c) activităţi de consiliere vizând dezvoltarea profesională, prin convorbiri de orientare de prim
nivel şi, în mai mică măsură, prin bilanţul competenţelor.
Ar trebui să se ajungă la o definiţie standard a serviciilor şi la stabilirea modalităţilor de
recunoaştere a profesionalismului operatorilor.
Punerea la punct a standardelor de calitate are legătură cu definirea caracteristicilor proprii
fiecărui serviciu de orientare (în termeni de finalităţi şi/sau de obiective şi/sau de rezultate
estimate). Ceea ce ne-ar permite identificarea lor omogenă şi fără echivoc în toate contextele
locale şi vis-a-vis de toate structurile care le utilizează. Această operaţie se dovedeşte deosebit de
importantă , într-un domeniu ca cel al orientării. Căci trăsăturile sale distinctive sunt : o atenţie
instituţională sporită acordată diferitelor sub-sisteme (instituţi şcolare, universităţi, formări
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profesionale,servicii de ocupare); şi, în acelaşi timp, o determinare încă insuficientă a diverselor
acţiuni, dezvoltate de-a lungul timpului.
Subiectul profesionalismului operatorilor are legătură indirect cu definirea standardului de
calitate, căci este un indicator semnificativ.
În acest scenariu foarte heteroclit, uneori confuz, se observă absenţa unei forme de
coordonare a sistemului de ”orientare”, ca şi a serviciilor locale. Plecând de la aceste consideraţii
dorim să facem schimbări în ţara noastră, propunând un dispozitiv ca acela din GIRC.

6.2. Analiza interviurilor
In Italia, cercetarea a implicat 15 experţi de orientare având diferite caracteristici (Anexa 1):
•

Trei profesori universitari din nordul şi sudul Italiei;

•

Directorul şi persoana de contact din departamentul de formare IFSOL

•

Un funcţionar dintr-o provincie italiană ;

•

Directorul regional al unui organism de formare profesională de importanţă
naţională;

•

Trei responsabili din structurile de orientare teritoriale;

•

Un

animator

din

cadrul

asociaţiei

naţionale

a

profesioniştilor

în

orientare/consilierilor;
•

Reprezentantul CNROP în Italia;

•

Directorul structurii de asistenţă tehnică şi coordonare a Regiunilor F.S.E.

•

Doi experţi din acest sector.

Pentru facilitarea organizării interviurilor, am decis să trimitem tuturor reprezentanţilor o
comunicare prealabilă cu privire la obiectivele proiectului GIRC şi temele care fac subiectul
anchetei. Aşa cum era prevăzut în plan, am dat posibilitatea interlocutorilor noştri să aleagă între
interviul telefonic şi răspunsurile scrise. 9 experţi au ales a doua posibilitate.
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Pentru gestionarea interviurilor, am utilizat grila stabilită de comun acord între partenerii
GIRC.
Înainte de a analiza datele, trebuie precizat că această fază a proiectului a avut loc într-o
perioadă care a coincis în Italia cu sfârşitul legislaturii şi următoarele alegeri politice. Toţi
participanţii au ţinut seama de problemele pe care această fază instituţională specifică

le

antrenează, atât în raport cu funcţiile posibile ale dispozitivului, cât şi, în general, în raport cu
orientării şi ale politicilor active de ocupare. Constatările indicate în raport trebuie deci interpretate
în funcţie de această situaţie şi de consecinţele ei viitoare.
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6.2.1. Evaluarea generală a dispozitivului
Putem afirma că, în general, interlocutorii noştri consideră interesantă dar complicată ideea
unui dispozitiv (resursă / structură)care să favorizeze coordonarea şi difuzarea serviciilor /
acţiunilor de natură transversală şi cele legate de mobilitatea europeană, reunind actorii de diferite
grade care se ocupă de orientare. Opiniile asupra utilităţii dispozitivului variază în funcţie de rolul şi
experienţa intervievaţilor ca şi de perspectivele procesului orientării în Italia.
În particular, informaţiile culese prin interviuri relevă o viziune diferită asupra necesităţii unui
asemenea dispozitiv. Deşi cu diferenţe de natură internă, interlocutorii noştri consideră că procesul
orientării în Italia nu constituie un sistem, ci un ansamblu instabil şi prea puţin integrat. Pluralitatea
activităţilor şi experienţelor de orientare prea puţin armonizate, fragmentarea competenţelor
legislative, creşterea puternică a subiecţilor implicaţi, profunda diversificare a profilelor profesionale
etc.: iată câteva elemente structurale ale orientării pe care le-au evocat interlocutorii.
Rezumând conţinutul răspunsurilor date, se obţine o dublă reprezentare a procesului orientării
în Italia.
-

Pe de o parte, în câteva zone limitate, orientarea pare să dobândească o identitate clară.
Ea se prezintă sub forma unor propuneri de activităţi relativ autonome, ceea ce le
diferenţiază de primele experienţe din cadrul sistemelor de educaţie / formare sau de
serviciile de ocupare. Este totuşi vorba de un parcurs şovăitor şi de perspective incerte.

-

Pe de altă parte, în majoritatea regiunilor de pe teritoriul naţional, orientarea se constituie
într-un ansamblu de iniţiative multiple, care nu au adesea nici o organizare de referinţă şi
care apar fărâmiţate şi neomogene.
Cele două situaţii evocate necesită susţinerea / integrarea / coordonarea / valorizarea

organismelor guvernamentale. Această cerinţă este mai mult sau mai puţin conştientizată sau
structurată: actorii orientării o exprimă mai puternic, în timp ce referenţii politici o exprimă mai
nuanţat şi ambivalent.
Aproape toţi experţii au pus accent pe faptul că, în ultimii ani, numeroşi actori instituţionali
din domeniul formării, din universităţi si din agenţiile de ocupare s+au întrebat dacă este necesar
sau oportun să se creeze structuri de coordonare la nivel naţional şi /sau regional fără să se
garanteze astfel obţinerea unor rezultate operaţionale sau repartizate uniform. Deci subiectul
mobilităţii europene pentru studii sau pentru angajare trebuie privit din această perspectivă.
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În acest sens, câţiva intervievaţi consideră că absenţa structurilor stabile de coordonare a
favorizat, paradoxal, dezvoltarea relaţiilor de facto bazate pe canale informale, pe intâlnirile
experţilor, pe reţele amicale între profesionişti etc. Aceste semnale sunt foarte interesante, dar
reprezintă un sistem în stare embrionară, nu un ansamblu de servicii organizate organizate de
anvergură instituţională.
Ideea unui dispozitiv vizând favorizarea acţiunilor de coordonare şi de susţinere a serviciilor de
bază, chiar şi în cadrul mobilităţii europene pentru studii şi muncă suscită la experţii intervievaţi
reacţii opuse de speranţe şi temeri. Pentru a ilustra punctele de vedere ale interlocutorilor noştri,
am încercat să le raportăm la rolurile şi apartenenţa lor socială.
Interlocutorii aparţinând lumii academice afişează o poziţie divizată între aderenţă şi
divergenţă.
Unii subliniază marea fragmentare a competenţelor legislative în materie de orientare,
creşterea masivă a numărului de subiecţi şi diversificarea profilelor ocupaţionale. Actorii care
operează în interiorul sistemelor fărâmiţate solicită adesea structuri capabile să « simplifice totul ».
În ciuda acestor caracteristici structurale ale orientării, am asistat totuşi în Italia la consolidarea
câtorva structuri / experienţe care încearcă în mod autonom să stabilească legături şi să devină
puncte de reper , mai ales între educaţie şi formare / universitate / lumea muncii. După părerea
actorilor de orientare, aceste experienţe au funcţii de inovare şi coordonare, deşi la nivel informal
şi non-instituţional.
Aceşti intervievaţi apreciază că, raportându-se la situaţia instituţională şi normativă actuală, ar
trebui mai degrabă să se limiteze la valorizarea şi diseminarea unor bune practici provenind de la
câteva experienţe inovatoare în mod deosebit, fără să se gândească la noi dispozitive care riscă să
fie confruntate cu obstacole insurmontabile.
Alţii, din contră, constatând slăbiciunile sistemului de orientare din Italia, consideră utilă
crearea unei resurse / dispozitiv, subliniind riscul creerii unei suprastructuri nerecunoscute,
nelegitimă şi fundamental auto-referenţială. Din acest punct de vedere, ei preconizează o reflecţie
profundă

din partea partenerilor GIRC asupra funcţiilor unui eventual organism, ca şi asupra

nevoilor pe care acesta le-ar acoperi. În general, utilitatea dispozitivului este justificată de două
serii de motive :
-

Prima se referă la aspectele metodologice. La ora actuală, nu există nici o instanţă abilitată
să recunoască / legitimeze diferitele aspecte ale orientării. De unde şi utilitatea unui
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organism/resurse care să poată reprezenta aspectele fundamentale ale orientării.
Instabilitatea, incertitudinea şi pluralitatea conexiunilor procesului orientării determină
activităţi disparate. Este deci important de definit un dispozitiv/resursă care să permită
stabilirea legăturilor, a unei reţele, coordonarea experienţelor existente şi dacă este
necesar, diferenţierea lor.
-

A doua priveşte necesitatea reprezentării nevoilor de orientare la niveluri instituţionale. În
prezent, orice serviciu / organism / structură de orientare operează într-o manieră total
autonomă, fără sau cu puţine legături în reţea. Pentru a compensa această fragmentare ar
fi oportună o resursă care să asigure un fel de « funcţie sindicală » şi care să reprezinte
membrii diferitelor nivele instituţionale.

Funcţie de aceste două motive principale, criteriile de apreciere a acestei structuri/resurse
variază de la o împrejurare la alta.
Actorii formării profesionale judecă pozitiv crearea dispozitivului/resursei. Ei pun totuşi în
discuţie necesitatea de a coordona, promova şi oferi sprijin diverselor experienţe/proiecte în
materie de orientare.
Italia, mai ales în ultimii ani funcţia de orientare a câştigat un plus de claritate şi vizibilitate, deşi
structura teritorială se aseamănă cu «urma leopardului». Nu este încă un veritabil sistem, dar
această perspectivă nu este prea îndepărtată.
Încă de la crearea dispozitivului, va trebui să se evite complet substituirea lui structurilor
existente; ar fi oportun să se adopte un aspect de « pod » de legătură între actori, fără supralicitări.
Necesitatea de a crea un dispozitiv/resursă este justificată de caracteristicile actuale ale pieţei
muncii şi de schimbările radicale ale condiţiilor angajării. Aceste transformări – flexibilitate, postfordism etc., dau naştere unor noi necesităţi în orientarea clienţilor îi confruntă pe consilieri cu
probleme inedite şi din ce în ce mai dificile. De unde necesitatea unui punct de reper, a unei
resurse în serviciul actorilor, capabil să dea indicaţii, sprijin metodologic şi operaţional. Tema
mobilităţii europene pentru studiu şi muncă este considerată importantă dar puţin urgentă.
În paralel cu crearea dispozitivului, este util, deşi la un alt nivel, de a pune ordine în(tre)
iniţiativele multiple de orientare ale diferitelor structuri; acest amestec de activităţi nu are caracter
sistemic şi se inspiră din aspecte metodologice destul de variate care ar trebui sintetizate,
respectând diferenţele filozofice. Se preconizează, în particular, un efort metodologic şi conceptual
pentru a defini funcţia de orientare în sânul serviciilor însărcinate să pună de acord oferta cu
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cererea de angajare a forţei de muncă.
Reprezentanţii care coordonează structurile de orientare sau serviciile de sector afişează
puncte de vedere mai nuanţate şi mai articulate ca precedenţii. Unii estimează că situaţia
instituţională actuală (alegeri politice, viziuni diferite a propos de federalism, dificultatea relaţiilor
dintre stat şi regiuni etc.) nu facilitează iniţiativele care prin natura lor comportă o dezbatere cu şi
între diferitele niveluri instituţionale ; deşi indirect, aceşti martori îşi exprimă dezacordul lor
explicabil referitor la obiectivele GIRC. Alţii, din contră, explică poziţiile lor într-o manieră analitică,
chiar dacă nu împărtăşesc tezele poiectului nostru.
Primul argument se focalizează pe contradicţiile care caracterizează funcţia de orientare în
Italia. Pe de o parte, schimbările socio-economice contribuie la destructurarea procesului de
angajare ca şi a experienţelor de viaţă ale indivizilor şi antrenează deci o mare nevoie de orientare
pentru toţi (care nu se exprimă neapărat sub formă de cerere explicită); pe de alta, resursele
economice disponibile sunt limitate şi serviciile de orientare, dacă nu se înscriu în cadrul unei
revizii globale a politicilor sociale, au un impact foarte slab asupra nevoilor sociale.
Aceste piedici rezultă din dificultatea generală de a restructura sistemele de asistenţă socială
în societăţile post-industriale ca şi din problemele politice şi instituţionale, dar sunt de asemenea
datorate factorilor proprii orientării. Un număr de experienţe realizate în ultimii ani nu au putut
valoriza pe deplin ”produsele lor sociale” directe şi indirecte : un individ conştient, care se autodetermină şi care îşi menţin competenţele de-a lungul timpului, reprezintă o resursă pentru
sistemul social în ansamblu.
Într-adevăr, orientarea trebuie concepută ca un serviciu de suport al persoanelor la intrarea în
câmpul muncii, mai al ales celor dezorientate, orientarea fiind în concordanţă cu alte politici
sociale; ea nu poate rezolva fără sprijin problemele de tranziţie din cadrul societăţilor complexe.
Din acest punct de vedere, dispozitivul GIRC nu va dobândi întreaga sa semnificaţie decât
dacă se va înscrie într-o mişcare mai vastă, capabilă să faciliteze dezvoltarea unui sistem de
orientare conform unor reguli clare, cu resurse proprii, cu mandate specifice aparţinând actorilor
instituţionali :
Un al doilea punct de vedere apreciază că dispozitivul GIRC este foarte util şi că experienţa
dobândită progresiv în acest domeniu poate să contribuie la consolidarea altor experienţe ale
organismelor care se ocupă de orientare direct sau indirect.
În particular, această poziţie afirmă deschis necesitatea organismelor intermediare de nivel

81

secundar, care să poată coordona activităţile actorilor de orientare din instituţiile publice şi private
care operează în teritoriu. Structurile de nivel secundar ar trebui să favorizeze inovarea sistemului
şi a relaţiilor între actori şi să devină un punct nodal în fluxul comunicării şi informării între serviciile
de ocupare şi structurile de orientare la nivel regional.
Necesitatea de a crea aceste centre şi dispozitivul /resursa menţionată de GIRC decurge direct
din nevoile organismelor şi actorilor de orientare care, în situaţiile respective, necesită o susţinere
zilnică şi cer o identitate profesională de sistem care, până în prezent, nu le-a fost acordată în mod
satisfăcător. De unde utilitatea organismelor intermediare care să poată coordona serviciile
teritoriale, să le conjuge la nivel naţional şi european, şi să contribuie la gestiunea serviciilor
informaţionale, de inovare şi de diseminare a bunelor practici.
Această perspectivă, care implică direct instituţiile naţionale şi regionale, se poate dezvolta
având la bază două linii de acţiune strâns legate:
-

În primul rând, trebuie efectuată o înseriere a fenomenului orientării, definind în mod precis
serviciile şi actorii actuali ;

-

În al doilea rând, trebuie dezvoltat un autentic sistem naţional de orientare.

Cele două perspective de acţiune necesită o valorizare a potenţialului prezent în teritoriu, o
organizare şi o specializare a serviciilor, o întărire a reţelelor teritoriale, ca şi sinergie între actori.
Acest gen de iniţiative permite satisfacerea nevoilor organismelor şi clienţilor, situarea rolului
orientării în cadrul formării permanente (lifelong learning)
Opiniile intervievaţilor care lucrează în cadrul serviciilor din sistemul naţional şi în cele
regionale de educaţie, formare şi muncă au tendinţa de a confirma unele constatări evocate mai
sus, mai ales în ceea ce priveşte complexitatea structurilor instituţionale.
Ei pun accentul pe o serie de probleme care constituie cadrul în care se înscrie crearea
dispozitivului GIRC. În particular, trebuie să recunoaştem că orientarea în Italia, este caracterizată,
din motive istorice, de o pluralitate de situaţii, foarte disparate, care nu dau naştere unui sistem, ci
mai degrabă mai multor sisteme fără legătură între ele.
În această pluralitate de experienţe, orientarea încă nu a dezvoltat cadre de referinţă, modele
teoretice, standarde profesionale pentru actori, nici măcar criterii calitative pentru prestarea şi
evaluarea serviciilor.
Lipsa standardelor profesionale reprezintă pentru actorii orientării o problemă importantă cu
care vor trebui să se confrunte în cadrul unui sistem naţional sensibil la particularităţile locale. În
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acelaşi timp, orientarea nu constituie încă o profesie; există mai multe profile ocupaţionale în
legătura cu orientarea, dar de multe ori nu se înţelege care sunt atribuţiile fiecăruia, în timp ce
limitele şi poziţiile lor în cadrul organizaţiilor nu sunt prea clare.
Din acest punct de vedere, prima cerinţă a sistemului constă în a defini un cadru clar şi
reglementat a profilelor ocupaţionale care se referă la domeniul orientării. Prin profil ocupaţional se
definesc funcţiile/atribuţiile şi rolurile specifice, căci în domeniul serviciilor aceste două aspecte nu
trebuie separate.
Condiţia prealabilă pentru dezvoltarea organismelor sau dispozitivelor de coordonare, chiar la
nivel teritorial, constă în a reglementa profilele ocupaţionale, cursurile de formare, standardele
calitative ale serviciilor. După îndeplinirea acestor condiţii, se va putea dezvolta progresiv o
schemă de sistem care nu va putea face abstracţie de regulile recunoscute de comun acord.
Nu se pune problema impunerii deciziilor, ci de a trasa un parcurs pentru a defini standarde
(profesionale şi de calitate a serviciilor) permiţând respectarea organizaţiei efective în diferite
situaţii locale. Pe acest parcurs, vor trebui implicate mai întâi părţile interesate cu scopul de a se
pune de acord asupra « semnificaţiei orientării pentru diferite filiere şi între acestea asupra
parametrilor de calitate care ar putea da garanţii clientului şi asupra profilelor ocupaţionale».
Date fiind diferenţele între instituţiile locale şi incertitudinile politice, pe termen mediu nu se vor
putea realiza decât demersuri preliminare asupra profilelor ocupaţionale, cu acord din partea
actorilor implicaţi în reţelele de orientare. Aceştia cer o certificare a competenţelor lor, care nu
poate fi ignorată.
Datorită acestor probleme, în prezent în Italia nu sunt condiţii adaptate pentru crearea unui
dispozitiv ca cel propus de GIRC, chiar dacă acesta se limitează la mobilitatea europeană. El nu
pare fezabil la nivel naţional .
Din contră, se poate avea în vedere o structură la nivel regional, care să aibă sarcina
dezvoltării unei reţele de legături, chiar complexă, între diferite sisteme implicate în orientare.
Evident această perspectivă presupune implicarea colectivităţilor locale ca şi a formelor de
coordonare la nivel naţional.
Cum se poate deduce din aceste constatări, intervievaţii exprimă puncte de vedere
echivalente. Ei au, pe de o parte, păreri împărţite asupra motivaţiilor care justifică crearea
dispozitivului GIRC. Pe de altă parte, remarcile negative asupra eficienţei dispozitivului par să
prevaleze asupra celor pozitive. Cele două poziţii evidenţiază dificultăţile la nivel instituţional.. Se
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mai pot adăuga şi alte aspecte cu privire la tipologia dispozitivului, poziţia sa (naţională / locală) şi
actorii care pot participa.
Diferenţele în opiniile exprimate de martorii aparţinând lumii academice pe care am evocat-o
sunt confirmate coerent cu privire la tipologia şi poziţionarea teritorială a dispozitivului/resursei.
”Scepticii” atribuie în acest moment istoric o anumită importanţă legăturilor informale şi reţelelor
naturale şi instituţionale în cadrul cărora se dezvoltă cultura orientării. Ei cred că trebuie întărite
experienţele de colaborare între experţi prin congrese, seminarii şi alte iniţiative. După părerea lor,
noile tehnologii au contribuit la difuzarea în timp real a ideilor şi practicilor profesionale.
Ei sunt conştienţi că experienţele care circulă în reţea nu ajută totdeauna la înţelegerea
nevoilor orientării şi nu contribuie neapărat la definirea standardelor împărtăşite de actori cu privire
la prestarea serviciilor. Aceste funcţii, ca şi definirea aspectelor culturale ale ”domeniului”, relevă
specificul instituţiilor. Totuşi, pentru moment, nu există colaborare între partenerii instituţionali şi
competiţia prevalează asupra integrării ; fiecare instituţie are tendinţa să-şi legitimeze propriul rol şi
să-l dezavueze pe al celorlalte.
Experţii din universitate care judecă pozitiv înfiinţarea GIRC, apreciază că acesta ar ocupa o
poziţie convenabilă la nivel regional şi interregional, în funcţie de specificitatea pieţei locale şi de
multitudinea funcţiilor şi serviciilor de orientare care caracterizează efectiv fiecare teritoriu.
Plecând de la ideea că dispozitivul / resursa va trebui să asigure în principal o funcţie de
reprezentare, de ghid, de coordonare, pe scurt, de tranziţie către strategiile acceptate de actori, va
trebui deci ca poziţia lui să fie concepută în funcţie de structura teritorială a serviciilor de orientare.
In contextele în care orientarea este la început, fără servicii de bază, este mai oportună crearea
unui dispozitiv interregional. Din contră, în situaţiile unde piaţa muncii este mai dinamică şi
experienţele în domeniu ale serviciilor sunt mai dezvoltate, va fi fără îndoială preferabil să se aibă
în vedere o poziţie diferită. În aceste teritorii, un dispozitiv care dezvoltă ”intelligensia et pensée” ar
putea desfăşura în egală măsură activitate de cercetare şi servicii avansate de orientare/consiliere.
Multe iniţiative, la nivel naţional şi regional, sunt susceptibile să joace un rol de intermediar
pentru a coordona serviciile de orientare. Totuşi titularii actuali ai serviciilor de orientare la diferite
nivele poartă identităţi specifice şi opţiuni teoretice, ceea ce-i împiedică să execute funcţiuni
”metodologice” şi ”sindicale” agreate de toţi cei din sistem. De exemplu, structurile care se ocupă
de acţiuni specializate nu sunt interesate să lucreze pentru şomeri, pentru categoriile sociale
sărace, persoanele lipsite de calificări profesionale.
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Din aceste motive şi datorită gradului de maturitate diferit al produsului/serviciului de orientare,
dispozitivul ar trebui creat ad hoc.
În general, deci, dispozitivul regional sau interregional nu trebuie să corespundă locaţiilor deja
existente, ci trebuie să fie relativ independent. Numai astfel el va putea asigura o funcţie de
organizare, de coordonare, de legătură, chiar şi la nivel european.
Universitatea şi lumea cercetării pot contribui şi pot fi interlocutori utili din acest punct de
vedere. Pentru a demara procesul de creare a dispozitivului, trebuie implicate toate părţile
interesate în dezvoltarea politicilor de orientare : sindicate, organizaţii ale oamenilor de afaceri,
instituţii.
Dispozitivul va trebui să se prezinte sub forma unui rezervor suplu – grupă de lucru, grup de
consilier – aparţinând fiecărei organizaţii care să fie un punct de reper şi să permită identificarea
actorilor; ar trebui să funcţioneze adaptabil în funcţie de exigenţele diferitelor situaţii locale. De
exemplu, universitatea ar putea contribui la problemele care o preocupă în cest moment : valoare
internaţională a diplomelor, inovarea cursurilor universitare, orientarea către noile profile etc.
După părerea intervievaţilor aparţinând instituţiilor de formare, reflecţia asupra poziţiei
dispozitivului nu poate face abstracţie de consideraţiile asupra naturii misiunii sale, a funcţiilor şi a
activităţilor sale. În general, în sistemul italian de orientare, se constată absenţa unui organism de
nivel naţional care să dezvolte programe specifice pentru orientarea comunitară, care să deruleze
cercetări şi să joace un rol de interfaţă pentru serviciile regionale şi teritoriale. Se preferă un model
de dispozitiv având simultan valoare naţională (”pentru constituirea sistemului”) şi regională, care
să permită satisfacerea cerinţelor actorilor şi structurilor de orientare.
Dispozitivul cu caracter naţional, care va trebui creat s-ar putea inspira din experienţele
dezvoltate deja în cadrul ISFOL sau al Ministerului Muncii; resursa cu caracter local, din contră, va
trebui definită în funcţie de specificităţile locale. În ambele cazuri, definirea cadrului şi funcţiilor
dispozitivului solicită o puternică implicare a partenerilor sociali, în acord cu structurile regionale,
serviciile de ocupare şi sistemul de ocupare profesională. Această structurare ar putea permite
rezolvarea problemei identificării diferiţilor actori care lucrează în domeniul orientării.
Intervievaţii care operează activ în serviciile de orientare exprimă punct de vedere diferite,
chiar în raport cu natura resursei-dispozitivului GIRC, la nivelul său de alocare şi al partenerilor
posibili. În acest sens apar două poziţii distincte.
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Cei care sunt foarte suspicioşi cu privire la fezabilitatea dispozitivului GIRC, sau care îl
consideră util numai în cadrul unei reamenajări instituţionale pe termen lung, apreciază că pentru
moment ar fi indicată numai întărirea legăturilor între experienţele teritoriale de orientare având un
puternic caracter teritorial, care se dezvoltă progresiv în câteva regiuni.
În Italia, numeroase activităţi de orientare au potenţial limitat şi sunt dificil de diseminat,
deoarece s-au desfăşurat fără să se ţină seama de context şi sunt poate auto-referenţiale.
Experienţele care au un sens, cele care pot constitui un sprijin, au fost dezvoltate de-a lungul
timpului de actori locali devotaţi politicilor sociale din teritoriul lor.
În acelaşi timp, sunt necesare acţiuni de reorganizare şi de dezvoltare, în scopul „adaptării la
context”, depăşirii fragmentării, întăririi vizibilităţii sociale a serviciilor teritoriale de orientare; aceste
acţiuni nu pot fi realizate decât la nivel instituţional.
Aceia care împărtăşesc acest punct de vedere afirmă că ar fi importantă, în diferite teritorii,
extinderea dezbaterii asupra sensului orientării şi asupra legăturii ei cu alte politici sociale. Întradevăr, pe de o parte, dinamicile sociale antrenează numeroase şi complexe schimbări pentru
indivizi; pe de alta, totuşi, orientarea are o valoare marginală, uneori hipertrofică (exagerată). În
particular, mai ales decidenţii instituţionali nu prea ştiu rolul orientării în viaţa persoanelor, nici
cum/când au ele nevoie de orientare. Se consideră necesară extinderea dezbaterii pe această
temă, care riscă să se limiteze la câţiva specialişti; trebuie implicaţi actorii interesaţi (instituţii,
parteneri sociali, servicii, lumea educaţiei şi formării etc.) într-un schimb non-formal de opinii
asupra orientării şi politicilor sociale.
A doua poziţie afirmă clar necesitatea unor dispozitive/organisme intermediare, la nivel
regional şi naţional, destinate să asigure coordonarea între actorii de orientare.
Organismul la nivel naţional n-ar trebui să fie neapărat o structură organizată ci, mai degrabă
un „comitet” care să racordeze problematicile verticale ale orientării cu politicile muncii şi ale
educaţiei, ca şi cu mai multe proiecte comunitare relevând diferenţele dintre diferitele sisteme
(Europass, oferta / cerecrea Europei şi către Europa etc.).
Dispozitivul (centru regional de servicii de nivel doi) şi eventual comitetul naţional n-ar putea
rezulta decât din colaborarea între instituţii şi organismele lor de luare a deciziei. Ceea ce ar
comporta mari întârzieri.
Aşteptând evoluţia cadrului instituţional, este totuşi important ca tipologia dispozitivului să fie
axată pe două strategii foarte strânse:
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-

prima, să favorizeze întărirea reţelelor dintre intervenienţi şi servicii, implicând nu numai
serviciile corespondente ci toate serviciile / actorii care joacă un rol în susţinerea
multiplelor adaptări ale individului la diferite formări şi angajări;

-

a doua, căutarea ocaziilor de schimb între formare, orientare şi piaţa muncii, care
întâmpină adesea dificultăţi în stabilirea unui dialog.

Aceste două linii de acţiune, care necesită susţinere din partea instituţiilor, pot permite o mai
bună sinergie între subiecţii ale căror misiuni sunt diferite dar convergente, şi pot de asemenea să
aducă o „valoare adăugată” produsului/serviciului de orientare care, pentru moment, are o
vizibilitate socială scăzută. Întărirea reţelelor actorilor în teren răspund de asemenea necesităţii de
a împărtăşi direcţiile de acţiune între serviciile acordate clienţilor de-a lungul vieţii.
Reţelele teritoriale por avea o influenţă pozitivă pe termen mediu sau lung asupra dispozitivului
regional avut în vedere (centru de servicii de nivel doi) şi asupra comitetului naţional. Pe termen
scurt şi mediu, ele pot determina sinergii pe întreg teritoriul între diferitele nevoi şi canale, ca şi o
colaborare între diferite servicii acordate clienţilor.
Pentru a sprijini aceste afirmaţii, se evocă experienţa CNROP (Centro Risorse Nazionale per
l’Orientamento), care a conceput şi revizuit în mod analitic un model de „centru de servicii de nivel
doi”. Este modelul din care s-a inspirat structura de orientare a regiunii Frioul Vénétie Julienne,
care-şi propune să racordeze/coordoneze serviciile şi să faciliteze sinergiile orizontale / verticale
între diferiţii actori ai sistemului regional. Pe scurt, această structură reuneşte actorii şi experienţele
şi contribuie la a da o identitate sistemului teritorial de orientare.
Relevând caracterul pozitiv al acestei experienţe, responsabilul regional cu orientarea în
regiunea Frioul Venetie Julienne a subliniat totuşi că această acţiune de coordonare şi dezvoltare a
sistemului de orientare locală trebuie să se desfăşoare transversal. Ea nu trebuie să apară ca fiind
o trăsătură proprie unei părţi a sistemului (fie că este educaţia sau munca). Căci, dacă o singură
parte coordonează celelalte părţi, ar putea apărea diferite probleme în absenţa unui mandat
instituţional clar.
Totuşi, experienţa regiunii Frioul Venetie Julienne poate că nu poate fi „exportată” în toate
situaţiile. Dacă nu există condiţii organizaţionale şi economice care să permită crearea unei
structuri/serviciu ad-hoc, Regiunile ar trebui să aibă în vedere un birou/o funcţie capabile să creeze
această reţea, chiar şi cu un nivel minim de structurare între actori. Acest birou/funcţie ar trebui să
genereze informaţii pe orizontală şi pe verticală şi să favorizeze întărirea serviciilor de orientare
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precum şi a legăturii lor cu politicile educaţionale şi de angajare. Reprezentanţii coordonatori din
cadrul organismelor de importanţă naţională, au interesul de a antama schimburi între instituţii,
ceea ce ar trebui să antreneze redactarea unei legi-cadru în materie de orientare. Aceasta, după
unii, ar trebui să facă referire la experienţele pozitive ale sistemului naţional şi regional al formării
profesionale.
După părerea directorului ISFOL, datorită instabilităţii marcante şi complexităţii actuale ,
elementul decisiv este din ce în ce mai mult capacitatea instituţională a organismelor şi operatorilor
de a crea condiţii prealabile şi necesare pentru a putea integra veritabil resursele existente.
Trebuie realizat un sistem extins care să fie în măsură să prevadă şi să acompanieze procesele
decizionale, la care fiecare persoană să facă faţă de-a lungul vieţii, în ceea ce priveşte studiile şi
munca (long life career guidance). Acest sistem ar trebui să ţină seama şi de diferitele nevoi de
orientare, să evite răspunsurile univoce ci din contră, să ofere răspunsuri pentru fiecare nevoie.
Acest sistem ar trebui să fie capabil să intervină la nivele multiple, asigurând continuitatea şi
calitatea serviciilor, dincolo de apartenenţa instituţională a operatorilor. Această problemă
complexă face apel la coordonarea resurselor, pentru a optimiza şi a pune în valoare diferitele
organisme care acţionează în domeniul orientării.
Tot după părerea directorului ISFOL, dacă se admite că panoplia acţiunilor realizate pe
teritoriul naţional sunt foarte numeroase, este tot atât de adevărat că o dezvoltare spontană a
acestor acţiuni antrenează riscuri. Acestea ar putea să ridice probleme pe termen lung, în termeni
de eficacitate şi de eficienţă. Principalele consecinţe ale acestei situaţii ar fi trei: Mai întâi,
redundanţa şi suprapunerea acţiunilor adresate anumitor utilizatori şi, în acelaşi timp, insuficienţa
acţiunilor destinate altor categorii de public, antrenează, pe de o parte, risipa resurselor umane şi
economice, şi pe de altă parte, absenţa răspunsurilor în raport cu nevoile de orientare specifice.
Apoi, o a doua chestiune este lipsa de claritate în absenţa serviciilor de orientare civică. Ceea ce
riscă să creeze confuzie în rândul destinatarilor potenţiali ai diferitelor acţiuni de orientare. De
unde, risipa de energie în căutarea soluţiilor adecvate, sau, chiar mai rău, soluţii inadecvate pentru
nevoile lor. Şi în sfârşit, a treia problemă este distribuirea neomogenă a serviciilor pe teritoriu.
Ceea ce determină pe anumiţi utilizatori rezidenţi în zonele defavorizate, să nu aibă acces la
serviciile de orientare şi să nu găsească răspunsuri la nivel teritorial.
În Italia există un număr de experienţe de excepţie în domeniul orientării care constituie un
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patrimoniu experimental şi operaţional considerabil. Totuşi ele sunt destul de fragmentate şi puţin
corelate. Acestea sunt trăsături existente chiar şi în cazul experienţelor celor mai sofisticate. O
sarcină importantă este aceea de a le corela , de a juca rolul unui liant, de a le reuni pentru cei
care interacţionează. Şi aceasta cu scopul de a nu mai fi experienţe atomizate, ci pentru a deveni
noduri pentru o reţea ce trebuie consolidată pas cu pas.
Numeroase organisme, MIUR, Ministerul Muncii, coordonarea regiunilor, provinciile şi
instituţiile ar putea contribui pentru a atinge acest scop. Nu este posibil să se propună o
reglementare oricare ar fi aceasta, dacă în prealabil diferitele organisme nu au ajuns la un acord.
Anumite resurse la nivel naţional, care pot coopera sinergic pentru a pune în aplicare un sistem
italian de orientare, sunt în măsură să favorizeze realizarea acestei sarcini. Structura principală, la
care au făcut referinţă, este Isfol. În general, crearea unei resurse noi „ex novo”, sau cel puţin
atribuirea acestui rol unei structuri (naţionale şi super partes) deja existentă, sunt considerate
strategice pentru a dezvolta un sistem naţional de orientare.
6.2.2.

Determinarea funcţiilor GIRC

Este interesant de subliniat că toţi cei intervievaţi au menţionat, implicit sau explicit, funcţiile
potenţiale ale dispozitivului GIRC, fără să le atribuie chiar acestuia.
Cu alte cuvinte, istoria orientării în Italia, faptul că este sau nu un sistem, perspectivele actuale
ambivalente, necesită două macrofuncţii: de menţinere şi de dezvoltare. Conform mărturiilor,
acestea nu privesc un dispozitiv anume sau numai câţiva actori. Din contră, ele interesează, la
nivele cu responsabilităţi diferite, pe toţi cei care sunt implicaţi în orientare: instituţii naţionale şi
locale, universităţi, centre de cercetare şi centre de servicii, structuri operaţionale, intervenienţi,
forţe sociale, specialişti etc.
Cele două macrofuncţii se pot declina în funcţie de actorii predominanţi care le exercită, în
funcţii instituţionale, care relevă politica şi instituţiile reprezentative, şi funcţii specifice care pot face
obiectul dispozitivului GIRC dar şi al altor iniţiative la nivel teritorial, regional şi naţional.
Interpretând şi rezumând punctele de vedere ale interlocutorilor noştri, putem afirma că
funcţiile specifice riscă să nu fie eficiente dacă nu sunt acompaniate de un sprijin instituţional; cât
despre funcţiile instituţionale, ele se dovedesc eficace numai dacă reunesc şi definesc obiectivele,
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funcţiile activităţile şi experienţele împărtăşite sau susceptibile de a fi împărtăşite între diferiţi actori
ai orientării. Pe scurt, funcţiile instituţionale şi specifice se întăresc şi se condiţionează reciproc.
Este deci utilă trasarea unui profil sintetic al funcţiilor şi înscrierea lor într-o listă de priorităţi pe
care toţi martorii le-au evocat direct sau indirect, chiar dacă de pe poziţii diferite. Revine
partenerilor GIRC de a centra dispozitivul pe acele funcţii care vor fi probabil mai uşor de dezvoltat,
ţinând seama de constrângerile şi de oportunităţile generale ale proiectului.
Toţi cei intervievaţi au evocat explicit o funcţie instituţională generală, fără de care cu greu
orientarea ar putea deveni un sistem. În acelaşi timp ei sunt cu toţii conştienţi că activităţile
relevante din acest domeniu nu-şi vor putea produce efectele decât pe termen lung.
Intervievaţii au pus accentul pe două funcţii instituţionale specifice, care sunt strâns legate: unii
au în vedere un parcurs instituţional vizând adoptarea unei legi-cadru a orientării; alţii, fără să
excludă această posibilitate, preconizează un parcurs al profesiunilor de orientare. Cele două
cazuri comportă un dialog Stat / regiuni pentru a defini clar competenţele diferitelor nivele şi pentru
fixarea principiilor generale de referinţă în funcţie de specificităţile locale.
Nevoia de a stabili un dialog asupra profilelor ocupaţionale referitoare la orientare rezultă dintrun ansamblu de exigenţe: consolidarea patrimoniului de experienţe dezvoltate în ultimii ani, pentru
care variatele competenţe ale intervievaţilor au constituit un element de forţă sau de slăbiciune;
sporirea calităţii profesionale a actorilor; definirea unui cod deontologic mutual acceptat; adaptarea
la condiţiile cerute pentru accesul la funcţiile de orientare, ca şi asupra cursului formării; definirea
standardelor de calitate a serviciilor cu o schemă participativă. Toţi martorii, deşi cu puncte de
vedere diferite, estimează că aceste funcţii instituţionale constituie condiţii de nedepăşit pentru
consolidarea sistemului în Italia.
Reiese deci că, după părerea intervievaţilor, funcţiile specifice, indiferent de dezvoltarea lor în
cadrul dispozitivului GIRC, trebuie definite la nivel regional sau local, în strânsă legătură cu
instituţiile de referinţă. Funcţiile specifice într-adevăr, se referă în egală măsură la punctele critice
ale orientării, care variază în funcţie de particularităţile pieţei muncii ca şi de gradul de maturitate
diferit al serviciilor de orientare. Din această perspectivă, funcţiile specifice pot fi rezumate astfel:
-

Organizarea serviciilor de orientare. Această funcţie poate fi dezvoltată indiferent de gradul
de structurare al resursei/dispozitivului. Ea este în general considerată ca o condiţie
prealabilă pentru apariţia dispozitivului GIRC. Obiectivul său este acela de a defini şi a
înţelege exact cine şi ce face în lumea eterogenă a orientării, care sunt ocupaţiile prezente,
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care sunt serviciile furnizate şi cu ce bază legală. Când este vorba de diferenţa între
servicii şi pluralitatea actorilor implicaţi, nu se dispune de o „fişă a postului”.
Organizarea serviciilor ar trebui să ţină seama de caracteristicile diferitelor teritorii,
tipologiile serviciilor locale, problematica lumii muncii şi a trecerii de la şcoală la activitate şi
angajare.
Identificarea actorilor implicaţi, definirea activităţilor şi a funcţiilor constituie o condiţie sine
qua non a asigurării unei reţele pentru orientarea cererii.
Această abordare permite şi cunoaşterea profundă a competenţelor profesionale ale
actorilor şi serviciilor ca şi conexiunile lor organizaţionale în funcţie de diferite nevoi de
orientare.
-

Muncă în reţea. Această funcţie este evocată prin câteva metafore: dedicare, implicare,
legături, integrare, pe scurt, acţiuni vizând crearea de relaţii, punţi, legături, între actori şi
experienţe în scopul asocierii şi interacţiunii, punându-se astfel bazele unei structuri care
se va întări progresiv.
Este interesant de făcut o remarcă. Câţiva intervievaţi scot în evidenţă semnificaţia
ambivalentă a cuvântului reţea care evocă pe de o parte, legături, iar pe de alta, frontiere
clare şi bine marcate. Pe scurt, a lucra în reţea nu semnifică încălcarea frontierelor ci, din
contră, crearea contextelor de comunicare care să permită recunoaşterea şi valorizarea
diverselor contribuţii pe care mai mulţi actori-roluri le pot oferi servind clienţii.
Necesitatea unei munci în reţea rezultă adesea din experienţele multiple care
caracterizează orientarea, din nevoia de a înţelege mai bine identităţile, de a valoriza
punctele forte, de a ţine seama de perspectivele economice puţin optimiste care vor
caracteriza următoare programare comunitară a FSE.
Câţiva experţi înscriu în această funcţie chiar gestiunea fluxului de informaţii atât pe
orizontală, între organismele comunitare, naţionale şi locale (şi

reciproc) cât şi pe

verticală, între filierele interesate de orientare.
După alţii, munca în reţea trebuie să se facă la diferite nivele ale politicilor şi acţiunilor de
orientare; cu titlu de exemplu, s-ar putea face întărind raporturile între filiere (şcoală /
universitate / lumea muncii), încurajând distribuirea activităţilor între decidenţii instituţionali
şi forţele sociale, asigurând o mai bună integrare a instrumentelor de politici active de

91

ocupare, stimulând animaţia teritorială a activităţilor cu scopul de a obţine modele de
acţiune şi bune practici şi de a conecta particularul cu generalul.
Lucrătorul în reţea trebuie de asemenea să coordoneze diferitele componente ale orientării
pentru a putea defini o abordare globală care să capete sens şi să poată fi identificabilă de
utilizatorii serviciilor.
-

Cercetare şi dezvoltare. Este vorba de o funcţie la care se pot asocia mai multe sub funcţii
atât orizontal cât şi vertical. Subfuncţiile orizontale se referă la cercetarea / dezvoltarea
modelelor metodologice care contribuie la consolidarea globală a bunelor practici în
serviciile de orientare. Din acest punct de vedere, unii intervievaţi estimează că este
necesară aprofundarea conexiunilor (deconexiunilor) care se creează între culturi
organizaţionale diferite în domeniul serviciilor. În situaţii dezorganizate şi incerte, întradevăr, culturile organizaţionale consolidate au tendinţa de a anula aspectele inovatoare
provenind de la culturile tinere, căci acestea au sisteme de ancorare slabe.
Alţii sugerează oportunitatea unei dezbateri aprofundate asupra fundamentelor teoretice,
viziunilor, obiectelor muncii, produselor, nu totdeauna clare, care caracterizează activităţile
şi procesele de orientare diversificate. Alţii afirmă chiar necesitatea unei funcţii de formare
a actorilor de primă linie (front office) şi de rol secundar (back office).
Cercetarea / dezvoltarea de tip transversal se referă de asemenea la relaţiile între
caracteristicile pieţei muncii şi sistemele de educaţie, la aspectele personale şi sociale care
caracterizează, în contexte variate, diverse schimbări care marchează viaţa individului în
societăţile post-fordiste: tranziţii între sisteme de educaţie, dobândirea şi pierderea rolului
profesional, alegerea unor filiere şcolare şi de educaţie, tranziţie între formare şi angajare,
inserţia în alte organizaţii cu pierderea rolului profesional anterior.
Plecând de la această perspectivă, se pot contura mai multe strategii de acţiune. Unii
intervievaţi îşi pun întrebări asupra problemelor tranziţiei de la liceu la universitate şi apoi la
locul de muncă, observată în diferite teritorii. În alte cazuri, din contră, problemele apar la
primele angajări şi la

adaptarea la diferite experienţe profesionale din ce în ce mai

fragmentate şi parţiale.
Alţi experţi afirmă că este necesară dezvoltarea unor modele metodologice de susţinere a
inserţiei profesionale, în scopul consolidării resurselor mobilizate de individ pentru a
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programa, şi înfrunta situaţiile şi pentru controlarea lor pe parcurs.
Un alt element important

care interesează teritoriul ca şi pe micii întreprinzători este

constituit de dezvoltarea competenţelor organizaţiilor în procesul de definire, recrutare şi
selecţie a resurselor umane; acest subiect priveşte mai ales consilierea în cadrul serviciilor
de ocupare în sistemul public sau privat.
În sfârşit, alţii afirmă că o funcţie de cercetare / dezvoltare se poate aplica în domeniul
relaţiei dintre cererea şi oferta de competenţe, atâta timp cât priveşte toate sistemele
(educare, formare, muncă) care, în societatea cunoaşterii, sunt axate pe centralitatea
resursei umane. Această relaţie nu trebuie interpretată restrictiv, în termen doar de
potrivire, de altfel greu de controlat.
Ea ar trebui, din contră, să fie raportată la tot ceea ce ar permite conjugarea nevoilor
diferitelor sisteme cu competenţele (formale şi informale) ale indivizilor: experienţa în
muncă, stagii şi ucenicie, investigarea activă a pieţei muncii, bilanţ, formare permanentă
etc. Orientarea ar putea să capete o identitate mai clară în raport cu aceste elemente.

6.2.3.

Elemente critice în aplicarea dispozitivului

Majoritatea intervievaţilor consideră că definirea şi experimentarea dispozitivului va cunoaşte
dificultăţi. Acest pesimism rezultă din conştientizarea dificultăţilor întâlnite de-a lungul acestor ani, a
problemelor orientării în Italia şi de faza instituţională particulară

pe care această ţară o

traversează. Aşa cum am subliniat-o deja, cei care apreciază ca necesar un asemenea dispozitiv,
chiar la nivel naţional, pe termen mediu, conştientizează că vor fi mari dificultăţi.
Prima serie de preocupări priveşte competenţele de orientare, care sunt diseminate într-un
mare număr de instituţii. În situaţii de incertitudine, instituţiile afişează adesea un gen de „gelozie
organizaţională” şi-şi concentrează atenţia şi eforturile mai ales pe aspectele individuale şi pe
competenţele specifice. Climatul instituţional actual nu favorizează legăturile, sinergiile, munca în
reţea şi abordările sistemice.
Situaţiile regionale sunt considerate potenţial mai puţin dificile, chiar dacă şi acolo există
probleme.
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Câţiva reprezentanţi se plâng de dificultatea de a găsi puncte de contact cu instituţiile. Ei cred
că în această perioadă este preferabil să se renunţe la orice pretenţie de ordonare în interior a
sistemelor care, date fiind caracteristicile lor intrinsece, nu pot fi decât dezordonate şi confuze; din
acest punct de vedere, trebuie consolidate experienţele din reţea, mai mult sau mai puţin formale,
între subiecţi şi organisme care operează în contexte diferite şi care asigură o integrare de facto,
noninstituţională mai vizibilă.
Alţii consideră că apariţia dispozitivului şi eventuala sa experimentare ar putea conduce la
rezultate notabile; totuşi, ei nu ignoră dificultăţile pe care aceste „noi structuri le-ar putea întâlni”.
Chiar dacă ele rezultă din procese concertate şi împărtăşite, noile dispozitive produc efecte
inevitabile asupra identităţii de rol, de poziţie şi de putere a subiecţilor care lucrează în reţeaua de
orientare.
Aceasta sprijină opinia celor care consideră că dificultăţile potenţiale ale dispozitivului GIRC
decurg din conflicte care, inevitabil caracterizează sistemele şi mai general, din incertitudinea
privitoare la resursele care vor fi afectate în perspectivă de programarea FSE. Toată lumea este de
acord că, în cazul Italiei, orientarea şi-a putut totuşi consolida rolul datorită numeroaselor
administraţii care au decis să sprijine proiectele şi activităţile experimentale în cadrul unui proces
mai vast de reorganizare a serviciilor de ocupare, utilizând în acest scop resurse provenind din
programe comunitare. Incertitudinile asupra viitorului determină noi rivalităţi între actori.
Alţi intervievaţi afirmă că o structură la nivel regional sau interregional având funcţiuni de reţea
şi/sau de cercetare şi dezvoltare, poate fi percepută ca o ameninţare pentru că ar putea antrena o
redefinire a echilibrelor şi proceselor de luare a deciziilor.
Dificultăţile pot proveni de asemenea din lumea academică. Aceasta este concepută ca un
sistem care preconizează dispozitive de reţea şi de conexiuni presupunând că, în orientare „nu
există metode, nu există abordări, ci trebuie investigare şi practică”, dar care, în acelaşi timp, nu le
favorizează.
Mulţi pun accent pe pluralitatea actorilor care consideră că orientarea cere pricepere, chiar
dacă misiunea lor specifică nu este neapărat legată de acest domeniu. Varietatea subiecţilor din
teren, ale căror experienţe şi competenţe s-au dezvoltat deja în contexte specifice, nu doresc să-şi
extindă experienţa la alte categorii de servicii, ceea ce face dificilă orice muncă în reţea.
Este important de făcut şi o altă remarcă. Cei care au un rol legat de organismele prestatoare
de servicii de orientare se întreabă ce perspective concrete ar putea avea asemenea structuri şi
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orientarea, în general. Ei afirmă că intervenienţii se neliniştesc în legătură cu propriul lor viitor
profesional. Astfel de nelinişti influenţează negativ calitatea serviciilor.
Alţii prevăd că viitorul acestor servicii va fi limitată. După ei, structurile de orientare italiene
aproape au dispărut sau întâmpină mari dificultăţi. Nu există decât un mic număr dintre ele care şiau putut inova şi diferenţia propunerile de acţiune, desfăşura activităţi de cercetare şi dezvoltare,
consolidarea poziţiei lor pe piaţă, utilizarea resurselor profesionale care fac lobby în dezbaterile
asupra orientării. În ciuda acestor puncte forte şi a influenţelor lor în teritoriu, viitorul acestor
structuri apare labil şi incert.

Annexe 1

Lista persoanelor intervievate

Persoane intervievate

Funcţie

Cristina CASTELLI

Profesor Università Cattolica di Milano

Giorgio SANGIORGI

Profesor Università di Cagliari
Vice-Preşedinte al Società Italiana Orientatori (société italienne des
opérateurs de l'orientation)

Giancarlo TANUCCI

Professeor Università di Bari

Antonio CAPONE

Director ISFOL

Anna GRIMALDI

Persoană de contact pentru orientare la ISFOL

Alessandro FERRUCCI

Directorul Structurii de assistenţă tehnică şi de coordonare a
Regiunilor

Andrea ROCCHI

Responsabil CNROP Italia

Alberto VERGANI

Şeful departamentului de formare profesională al Provinciei
din Milano

Pier Giovanni BRESCIANI

Expert national et lector la Università di Genova
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Piero VATTOVANI

Responsabil al Serviciului de orientare - Région du Frioul
Vénétie Julienne

Mauro GHIROTTI

Responsabil al Centrelor de Ocupare - Province autonome de
Trento

Giorgio BOZZEDA

Director régional al unui organism de formare professionala

Claudio OLIVA

Responsabil al unei structuri de orientare teritorială

Federico MANFREDDA

Persoană de contact - domeniu de orientare - al revistei
“Professionalità”

Leonardo EVANGELISTA

Persoană de contact la Associazione nazionale professionisti
di orientamento (Association nazionale des professionnels de
l'orientation)

7.

Schema ansamblului

Marea Britanie
Majoritatea persoanelor intervievate au identificat dificultăţi în crearea GIRC.
Un organism care ar putea juca acest rol: centul Euroguidance existent.
Funcţii posibile ale GIRC:
•

formare continuă şi formare specifică;

•

determinarea nevoilor de orientare;

•

cercetare;

•

luarea deciziilor asupra posibilităţilor de finanţare;

•

ajutor la punerea în practică a politicilor şi practicii de orientare;

•

ajutor în diseminarea practicilor experimentate.

96

Spania
8 din 10 persoane intervievate consideră că crearea GIRC este un fapt pozitiv sau foarte
pozitiv.
Toţi intervievaţii consideră că GIRC este util.
Funcţiile propuse:
1. Observarea nevoilor:


Identificarea principalelor nevoi de orientare ale diferitelor tipologii de utilizatori



Evaluarea nevoilor diferitelor sectoare, domenii şi destinatari

2. Intermediere / Coordonare


Politică, tehnică, actori ai orientării



Raport între organismele de decizie la nivel politic şi operaţional



Administraţia centrală - regională - locală



Raport inter-institutional şi intra-institutional



Servicii de orientare în diferite domenii (şcolar, profesional, social)



O bună integrare a serviciilor şi reţelelor de informare şcolară şi socio-profesională

3. Consiliere


Consiliere şi consultare

4. Producere şi distribuire regulată a informaţiilor


Evoluţia absolvenţilor pe piaţa muncii naţionale şi europene



Gestiunea informaţiilor obţinute



Transferul informaţiilor către organismele competente

5. Realizarea, coordonarea şi promovarea cercetării


Evoluţia absolvenţilor pe piaţa muncii naţionale şi europene
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La nivel regional



Nevoi de orientare în diferite contexte şi sectoare



Crearea grupurilor de cercetare



Promovarea şi întărirea procesului de cercetare

6. Elaborarea, producerea şi gestiunea instrumentelor şi resurselor


Baze de date accesibile profesioniştilor de nivel 1, cu privire la cererea şi oferta în
plan european



Bănci de date



Pentru accesarea datelor sociale, academice şi profesionale



Pentru identificarea nevoilor



Pentru ameliorarea competenţelor profesionale



Furnizarea instrumentelor de ajutor şi de sprijin diferitelor sectoare sociale care
favorizează accesul la angajare şi la mobilitate profesională



Exploatarea optimă a resurselor disponibile



Ameliorarea competenţelor profesionale a actorilor orientării



Proiect de formări



Formare cu caracter permanent



Definirea normelor de calitate pentru o prestaţie satisfăcătoare a serviciilor de

7. Formare

8. Calitate
orientare


Gestiunea calităţii serviciilor de orientare

9. Definirea principiilor directoare


Principii directoare ale realizării

10. Evaluare


Eliberarea certificatelor



Acreditarea specialiştilor în orientare



Activitate derulată de fiecare din serviciile existente
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Evaluarea externă a serviciilor sau evaluare încrucişată



Controlul şi evaluarea programelor în curs

11. Difuzare


Campanii de diseminare a evenimentelor sau serviciilor



Asigurarea unui nivel de etică profesională satisfăcător



Încurajarea activităţilor în domenii mai puţin dezvoltate (de exemplu, noile

12. Etică
13. Inovare
tehnologii aplicate în orientare)


Promovarea şi consolidarea procesului de inovare

România

Toţi respondenţii au evaluat pozitiv utilitatea GIRC, ca resurse de coordonare, promovare şi
susţinere a dezvoltării activităţilor / serviciilor de orientare care operează în prezent în România.
În România există deja organisme care ar putea să-şi asume rolul GIRC.
Evaluarea construirii acestei noi resurse a fost apreciată pozitiv, ca o bună iniţiativă.
În context naţional, centrele GIRC pot mai întâi să exerseze rolul unui observator care să
promoveze serviciile, iar după aderarea României la UE, ele pot deveni centre autonome.
Funcţiile GIRC :
▪ asistenţă tehnică


asigurarea interfeţei între politicile educative şi practică (nivelul politic tehnic),



punerea în practică a macro-politicilor ministerelor de profil (educaţie / muncă),



armonizarea politicilor naţionale în orientare şi consiliere cu politicile ţărilor din UE;

▪ identificarea nevoilor


identificarea la nivel regional şi local de educaţie, orientare, consiliere, formare,
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mobilitate a diferitelor categorii de public,


descoperirea oportunităţilor locale / regionale de educaţie şi muncă suscitând interesul
cetăţenilor din alte ţări europene;

▪ formarea continuă a practicienilor


identificarea nevoilor de formare profesională continuă a practicienilor,



asigurarea formării, certificării şi supervizării practicienilor,



organizarea evenimentelor: conferinţe, seminarii internaţionale, stagii de practică în
străinătate,



elaborarea publicaţiilor, revistelor asupra cercetărilor teoretice, bune practici în
orientare şi consiliere,



derularea proiectelor transnaţionale în domeniul orientării şi consilierii,



organizarea muncii în echipe;

▪ dezvoltarea calităţii serviciilor de orientare şi consiliere


definirea standardelor etice şi de calitate a serviciilor de consiliere,



crearea / adaptarea instrumentelor de orientare şi consiliere,



dezvoltarea dimensiunii europene a serviciilor de consiliere şi orientare,



promovarea bunelor practici în orientare şi consiliere,



asigurarea calităţii serviciilor de orientare şi consiliere prin inter-evaluare,



evaluarea serviciilor oferite de centrele de asistenţă psiho-pedagogică sau de centrele
de informare şi orientare,



furnizarea informaţiilor de specialitate actualizate asupra standardelor formării
profesionale în ţările UE.
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Malta

Ideea de a crea centre de reţea pentru orientare şi inovare

(GIRC) apare bună. Există un

consesns general asupra faptului că serviciile oferite în prezent nu are toate calităţile necesare în
ceea ce priveşte tipul de ofertă ca şi calitatea informaţiilor oferite, ca şi în materie de piaţa muncii.
Noţiunea de Centre de Reţea pentru Orientare şi Inovare (GIRC) este în general
considerată foarte utilă.
Există astăzi structuri similare în Malta ?
S-a recunoscut că expertul cel mai calificat în orientare în Malta est, astăzi profesorul Ronald
Sultana. Actorii cei mai importanţi ai acestui sector i-au recunoscut experienţa, dar el a profesat
totdeauna la Universitatea din Malta (l'Université de Malte).
Funcţiile GIRC


ameliorarea infrastructurii serviciilor de orientare actuale



promovarea calităţii serviciilor de orientare



colectarea informaţiilor pertinente, pentru a fi distribuite ulterior



încurajarea şi organizarea conferinţelor şi a altor activităţi, pentru un public care numără nu
numai operatori, dar şi utilizatori.



Definirea standardelor calitative în distribuirea sfaturilor de orientare.

Italia
Interlocutorii consideră interesantă şi complicată ideea unui dispozitiv favorizând coordonarea şi
difuzarea serviciilor / activităţilor.
Funcţiile GIRC :
Cele două macrofuncţii se por clasifica în funcţie de actorii predominanţi care pot fi implicaţi, în
funcţii instituţionale, care se referă la politicile şi instituţiile reprezentative, şi funcţii specifice, care
pot obiectul dispozitivului GIRC dar şi al altor iniţiative la nivel teritorial, regional sau naţional.
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Două funcţii instituţionale particulare:


un parcurs instituţional vizând adoptarea unei legi-cadru asupra orientării;



un parcurs de reglementare a profesiilor în orientare.

Cele două cazuri comportă un dialog între stat şi regiuni pentru definirea clară a competenţelor
diferitelor niveluri şi stabilirea principiilor generale de referinţă în funcţie de specificităţile locale.
Funcţiile specifice, independent de dezvoltarea lor ulterioară în cadrul dispozitivului GIRC, trebuie
definite la nivel regional sau sub-regional, în strânsă legătură cu instituţiile de referinţă.
Au fost identificate următoarele funcţii specifice:
-

Organizarea serviciilor de orientare. Obiectivul său este acela de a defini şi a înţelege
exact cine şi ce face în lumea eterogenă a orientării, care sunt ocupaţiile prezente, care
sunt serviciile furnizate şi cu ce bază legală. Când este vorba de diferenţa între servicii şi
pluralitatea actorilor implicaţi, nu se dispune de o „fişă a postului”. Identificarea actorilor şi
definirea activităţilor şi funcţiilor diferitelor împrejurări constituie o condiţie esenţială pentru
a asigura o muncă în reţea şi pentru a orienta cererea.

-

Muncă în reţea. Necesitatea unei munci în reţea rezultă adesea din experienţele multiple
care caracterizează orientarea, din nevoia de a înţelege mai bine identităţile, de a valoriza
punctele forte, de a ţine seama de perspectivele economice puţin optimiste care vor
caracteriza următoare programare comunitară a FSE.
A munci în reţea presupune de asemenea să coordoneze diferitele componente ale
orientării pentru a putea defini o abordare globală care să capete senes şi să poată fi
identificabilă de utilizatorii serviciilor.

-

Cercetare şi dezvoltare. Este vorba de o funcţie la care se pot asocia mai multe sub funcţii,
atât orizontal cât şi vertical. Subfuncţiile orizontale se referă la cercetarea / dezvoltarea
modelelor metodologice care contribuie la consolidarea globală a bunelor practici în
serviciile de orientare. Alţii sugerează oportunitatea unei dezbateri aprofundate asupra
fundamentelor teoretice, viziunilor, obiectelor muncii, produselor, nu totdeauna clare, care
caracterizează activităţile şi procesele de orientare diversificate. Alţii afirmă chiar
necesitatea unei funcţii de formare a actorilor de primă linie (front office) şi de rol secundar
(back office).
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8.

Consideraţii finale
Datorită acestei anchete, a fost posibilă confruntarea diferitelor experienţe europene şi

considerarea diferitelor opinii ale experţilor şi ale reprezentanţilor semnificativi ai sectorului în
ipoteza creării dispozitivului CIRC.
Un prim aspect de subliniat priveşte reprezentarea orientării la care fac aluzie persoanele
intervievate, unele explicit, altele implicit. Rămân câteva diferenţe de sens asupra noţiunii şi asupra
practicilor profesionale în orientare, fie în interiorul diferitelor ţări partenere fie în momentul
comparaţiei. Putem spune că nu se poate vorbi încă de o cultură a orientării extinsă la un sistem
realizat printr-un ansamblu de resurse diferite. Este încă predominantă ideea unui sistem sau unui
subiect instituţional în raport cu altele. Probabil că de aici provin diferenţele cele mai semnificative
pe care le-am întâlnit şi diferitele puncte de vedere asupra dispozitivului GIRC.
Se pare că răspunsurile oferă posibilitatea comparării a patru perspective diferite asupra
orientării, nu neapărat antitetice.

 Orientarea ca sarcină prioritară a sistemelor de instruire şi formare. Conform acestei
perspective,

orientarea

apare

ca

o

funcţie

socială

la

acelaşi

nivel

cu

instruirea/formarea, un drept de cetate care nu poate fi obţinut numai în funcţie de
resursele disponibile.
Dacă orientarea aparţine drepturilor persoanei, este dificil de conceput un organism
sau o instituţie care şi-ar asuma sarcina să formeze o reţea cu celelalte sau să
gestioneze această reţea. Orientarea se dezvoltă din punct de vedere practic în diferite
feluri şi diversitatea este văzută ca un punct forte, nu ca o fragmentare şi dispersare.
Pentru a face orientare, trebuie cultivate resursele personale şi consolidate
competenţele de bază în orientare.

 Orientarea ca politică de protecţie statală . Această perspectivă plasează
orientarea ca o funcţie de susţinere a persoanelor, pe cât posibil corelată /
integrată politicii de protecţie statală.
Pentru mulţi dintre indivizi, problemele orientării nu sunt separate de cele de altă
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natură : sociale, de asistenţă, economice, de identitate individuală.
Mai explicit, această idee asupra orientării pune în centrul propriilor sale acţiunimai
ales persoanele în dificultate.. În ce le priveşte pe acestea, nu este suficient să faci « o
bună orientare », ci trebuie să o asociezi altor servicii, să o faci sincronică şi
negociabilă de către utilizator.
În consecinţă, o abordare de acest gen accentuează orientarea ca experienţă de sprjin
oferit lucrătorilor adulţi în situaţii de schimbare profesională, având legături puternice
cu dimensiuni locale (micro), considerate, mai mult ca altele, coerente cu dezvoltarea
reţelelor informale.

 Orientarea ca dezvoltare a carierei. Ea reprezintă un punct de vedere interpretativ
fundamental opus celui anterior.
Cei care se aliniază acestei poziţii sunt înclinaţi să considere activităţile de orientare,
chiar şi cele care se referă la dezvoltarea şi consilierea carierei legate de întreprinderi
şi de contextele producţiei şi organizării.
Ei exclud ipoteza că orientarea ar putea fi realizată numai prin activităţi de suport
pentru grupurile defavorizate, concepţie predominantă şi tradiţională foarte răspândită,
ci consideră că ea trebuie să înglobeze tot ceea ce priveşte schimbările în plan
profesional şi funcţiile de adaptare a persoanelor, la diferite nivele profesionale şi de
competenţă.
În realitate, cu cât persoanele trebuie să se dovedească mai flexibile şi să-şi dezvolte
capacitatea de adaptare la contextul muncii, cu atât formarea implică nu numai
aspecte de tip tehnic şi operaţional , dar mai ales practici operaţionale, atitudini
consolidate în timp, modalităţi de a înfrunta problemele, de a comunica şi de a se
raporta la ceilalţi.

 Orientarea slab identificată. Această idee caracterizează orientarea ca o disciplină şi o
zonă de activitate care se situează undeva dincolo de un statut, deci neavând încă
autonomie şi legitimitate.
Ca şi pentru alte zone disciplinare, orientarea are dificultăţi în a-şi găsi propria
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autonomie ştiinţifică şi un ordin conceptual de referinţă; ea încă nu s-a maturizat ca o
situaţie teoretică, un model de care să se ataşeze, nu a dezvoltat atandarde
profesionale pentru cei care operează, criterii împărtăşite pentru distribuţia serviciilor.
Orientarea nu este încă o profesie; există diferite profile ocupaţionale propuse pentru
ea, dar nu este foarte clar la ce contribuie ele. Într-adevăr, este un punct comun pe
care-l are cu alte profesii care sunt pe cale să apară sau care se prezintă în acest fel.
Deci orientarea se află în dificultate în a-şi defini propriul produs sau mai degrabă noi ne găsim
în faşa unui produs care poate fi (şi este) definit diferit. Un produs/serviciu cere, pentru a fi
recunoscut astfel, o reprezentare a obiectului suficient de articulată pentru a fi recunoscut ca atare
şi pentru a fi perceput similar de către cel care acţionează pentru distribuirea lui ca şi de cel care
interacţionează şi solicită acest produs.
Aceste servicii care au aceeaşi denumire formală, aceea de orientare, pot avea obiecte
(scopuri) diferite şi pot produce servicii diferite.
Această primă consideraţie incită, contrar aşteptărilor, să se ţină seama mai puţin de acordul
difuz în ceea ce priveşte obiectul orientării.
Putem deci înţelege de ce, în momentul când este discutată ideea unui dispozitiv GIRC,
anumite fundamentări importante totuşi nu pot lipsi.
Fundamentări ca:


recunoaşterea titulaturii diferiţilor subiecţi operând în acest sector



valorizarea specificităţilor, înţelese ca misiuni instituţionale şi competenţe profesionale
diferite



diferenţierea nevoilor de orientare de-a lungul diferitelor faze ale ciclului vieţii şi la
diferite grupuri sociale de referinţă



cultivarea muncii de reţea la nivel local şi funcţii de coordonare inter şi intra
instituţionale



împărtăşirea unei logici a sistemului teritorial de orientare şi identificarea instrumentelor
de guvernare orizontală

În absenţa acestor fundamentări, apare puţin probabil să fie semnalată şi valorizată
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necesitatea unui dispozitiv GIRC; într-adevăr, nu întâmplător diferitele evaluări exprimate în timpul
anchetei exprimă parţial diferite nivele ale anumitor fundamentări pe care le-am menţionat deja, fie
comparând diferitele ţări partenere, fie pe baza unei comparaţii (interne asupra diferitelor
experienţe europene) a diferitelor domenii / subiecte / sisteme care operează în acest sector.
Ancheta a confirmat câteva indicii deja discutate între ţările partenere cu ocazia primei întâlniri
care a avut loc la Bologna în octombrie 2005. Dezvoltarea diferitelor aspecte ale orientării prezintă
cu siguranţă trăsături specifice la nivel local (în termeni de difuzare, responsabilităţi instituţionale,
structuri operaţionale etc) dar şi problematici comune ca :
a)

fragmentarea competenţelor legislative între diferiţi subiecţi instituţionali (în
primul rând Ministerul Educaţie/Instrucţiei şi Ministerul Muncii) ;

b)

dificultăţi de coordonare între politicile naţionale şi politicile locale ;

c)

prezenţa unui număr intersectant de subiecţi (suprapuneri) care livrează
servicii/intervenţii de orientare în teritoriu ;

d)

carenţa standardelor de referinţă pentru distribuirea serviciilor şi garantarea
insuficientă a calităţii vis-a-vis de client ;

e)

diversificarea profilelor ocupaţiilor celor care desfăşoară activitate de orientare
în diferite contexte(şcoală şi universitate, servicii de ocupare, centre
specializate de orientare etc.) ;

f)

problema formării permanente a operatorilor şi, în anumite cazuri, problema
recunoaşterii calificărilor câtorva profesionişti care distribuie servicii de
orientare ;

g)

difuzarea unei pluralităţi de informaţii provenind din surse foarte diferite şi
controlarea insuficientă a credibilităţii lor ;

h)

dificultatea de a răspunde eficace la anumite nevoi de orientare exprimate de
grupuri sociale specifice ;

i)

absenţa unei culturi a evaluării orientării.

Aceste probleme diverse sunt prezente în mod diferit în fiecare ţară parteneră dar au fost
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totuşi identificate de toţi ca fiind noduri critice pentru dezvoltarea viitoare a sectorului orientării
pentru că ele provin în special din câteva confuzii mai generale de ordin politic şi cultural.
Dimensiunea istorică a scenariilor în interiorul cărora se dezvoltă, constrâng orientarea să îmbine
exigenţele planificării (studiilor şi carierei) cu condiţiile imprevizibilităţii sau incertitudinii sistemelor
socio-economice şi politice instituţionale. Această cotitură este punctul cheie al orientării în
societatea globalizată.
Controlul incertitudinii pieţei muncii şi complexitatea traiectoriilor de dezvoltare profesională
cere noi calităţi personale (în termeni de cunoştinţe şi abilităţi) şi alte resurse sociale (sisteme de
informaţie adecvate şi sisteme de suport personal în măsură să intervină preventiv) pentru a
garanta cetăţeanului posibilitatea de a recunoaşte, alege şi urmări oportunităţile atunci când ele se
prezintă sub diferite momente în diferite forme. Esenţa acestei probleme are o influenţă directă
asupra politicilor orientării (adică sistem de orientare ca sistem de tutelă socială) ca şi asupra
tehnicilor profesionale de ajutor a fiecărui cetăţean în măsura în care ea exprimă necesitatea
dezvoltării unor noi abordări şi metodologii finalizate atât pentru a responsabiliza persoana cât şi
pentru a-i da sfaturi.
A judeca în termeni de competenţe diversificate ale sistemelor şi operatorilor este utilă
garantarea specificităţii orientării permanente şi diferenţierea răspunsurilor în funcţie de nevoile
diferitelor grupuri sociale şi de diferitele misiuni ale sistemelor (şcoală, universitate, servicii de
ocupare). Pentru a realiza acest lucru, este necesară prefigurarea unei anumite forme de
guvernare a sistemului de orientare, a formelor posibile de racord/coordonare a diferitelor nivel de
organizare naţional, supraregional, regional) şi a resurselor tehnice şi profesionale care ar putea
facilita realizarea acestui obiectiv.
Aceste consideraţii confirmă validitatea unui dispozitiv ca acela preconizat prin proiectul GIRC, cel
puţin pentru majoritatea respondenţilor semnificativi. Din contră, este mai dificil de identificat
concret cine şi cum poate materializa din punct de vedere practic această idee pozitivă. Cel puţin 5
elemente de dificultate au fost relevate în acest sens:
a) teama că rolul acestui dispozitiv în diferite împrejurări (nu neapărat aceleaşi în toate ţările
partenere) a executat deja – chiar dacă parţial şi incomplet – o parte din sarcinile şi funcţiile
identificate ca specifice de GIRC;
b) evaluarea diferită atribuită rolului pe care l-ar putea avea universitatea în această operaţie;
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în anumite cazuri identificată ca principal subiect de referinţă (şi poate singurul în măsură să
îndeplinească o sarcină în mod imparţial, având calificări pentru a o face) şi în alte cazuri
considerată ca unul din numeroasele subiecte de distribuire a serviciilor şi deci ca nod de reţea.
c) prezenţa centrelor de resurse europene şi locul lor în raport cu GIRC; într-adevăr, unul din
punctele de aprofundat este articularea nivelelor la care se creează diferite instituţii ale sistemului
de orientare. În interviuri s-a făcut aluzie la cel puţin trei nivele, dar în timp ce structurile primului
nivel sunt bine identificate (servicii de bază pentru orientare), nu se face o distincţie clară între al
doilea şi al treilea nivel. În anumite cazuri, GIRC este plasat la nivelul doi (în eventualitatea că
primele două nivele sunt în orice caz tehnice şi profesionale şi al treilea politic şi instituţional) şi în
altele la nivelul trei (tot tehnic şi profesional, într-o clasificare care diferenţiază structurile care
livrează serviciile persoanelor (primul nivel), structurile care distribuie servicii pentru servicii (nivelul
doi) şi structurile care desfăşoară funcţii de cercetare, modelare, formare şi evaluare (nivelul trei).
Această dezbatere merită aprofundată;
d) problema diminuării resurselor financiare care, pe de o parte, pare să apese greu asupra
dezvoltării oricărui sistem de orientare, şi pe de alta, determină creşterea stării conflictuale între
diferiţii subiecţi care au deja probleme în distribuirea fondurilor şi care consideră periculoasă
apariţia unui nou subiect pretendent la o parte din aceste fonduri…
Ancheta pare, din contră, să confirme articularea potenţială a dispozitivului GIRC în zone
funcţionale de natură diferită dar strâns interconectată; în particular:
a) o primă zonă face aluzie la funcţiile de asistenţă tehnică

a guvernării sistemului de

orientare ( la diferite nivele posibile, de la naţional la local), este vorba de activităţi de asistenţă
tehnică de-a lungul fazei de planning a direcţiilor de orientare (responsabilitate revenind
decidenţilor politici); instrumentul este cel al observatorului permanent asupra nevoilor (înţeles ca
cerere socială şi individuală de orientare) şi acela al monitorizării de-a lungul derulării (înţeles ca
proiecte şi servicii distribuite);
b) a doua zonă face aluzie la funcţiile de cercetare şi dezvoltare a orientării, în termeni de
analiză a procesului, de inovare a metodelor şi instrumentelor, experimentării noilor direcţii de
intervenţie şi evaluării impactului;
c) a treia zonă face aluzie la funcţiile de formare permanentă a operatorilor din sector
(recunoaşterea ocupaţiilor şi funcţiilor specifice, analiza nevoilor de formare, promovarea
intervenţiilor de formare etc);
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d) a patra zonă face aluzie la funcţiile de control al calităţii serviciilor, în termeni de
participare, de standard de distribuţie, producţie a materialelor, monitorizarea intervenţiilor şi/sau
activităţi de evaluare a eficienţei/eficacităţii;
În concluzie, putem afirma că ancheta întreprinsă în cele 5 ţări partenere a trasat ulterior
situaţia conţinuturilor, dar în acelaşi timp, a dificultăţilor de care trebuie să se ţină seamă la
modelarea unui dispozitiv GIRC. Pentru a proceda la a treia fază a proiectului, este necesară
schiţarea unei prime mize ipotetice/propuneri operaţionale specifice pentru fiecare ţară, adică în
măsură să ţină seama de aspectele următoare:
1) articularea nivelurilor (primul, al doilea, al treilea) prezente în fiecare ţară pentru
a descrie „sistemul de orientare” şi identificarea subiecţilor aflaţi la diferite nivele; se pune deci
problema construirii unei hărţi de reprezentare grafică a sistemului potenţial în interiorul fiecărei ţări
partenere;
2)

evaluarea fezabilităţii în raport cu două alternative:

i. identificarea/propunerea unui subiect deja activ care şi-ar putea asuma rolul şi funcţiile GIRC şi
evaluarea gradului de acceptabilitate socială a acestei candidaturi la nivel local;
ii. crearea unei structuri GIRC complet nouă şi posibilităţile/modalităţile de funcţionare (spaţiu,
finanţări, personal etc);
3) detalierea funcţiilor concrete care în fiecare ţară ar fi îndeplinite de GIRC în
interiorul unui evantai de subfuncţii descrise ca potenţiale ar fi în mod necesar legată de definirea
nivelelor (cu referire specială la distincţia între nivelul doi şi trei) şi de reconstruire a structurilor
(hartă) prezente în cele 5 ţări partenere.
Prezentarea acestei prime ipoteze cu privire la GIRC va constitui obiectul unui focus grup la
care vor participa reprezentanţii instituţiilor şi serviciilor şi care va fi organizată în cursul fazei a
treia a proiectului.

109

