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Introducere
Problema recunoaşterii şi validării învăţării non-formale şi informale reprezintă
un aspect important al politicilor privind învăţarea permanentă pentru toate ţările
europene angrenate în procesul Educaţie şi formare 2010.
Principalele documente europene1 referitoare la modalităţile de recunoaştere şi
validare a învăţării non-formale oferă un cadru comun de susţinere a sistemelor
naţionale de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite în context nonformale şi informale şi un set de recomandări privind validarea acestor competenţe.
Aceste recomandări includ:
- testele şi examinările pentru identificarea şi validarea rezultatelor învăţării
non-formale şi informale prin sau cu ajutorul sistemelor naţionale de evaluare;
- metode declarative bazate pe identificarea şi înregistrarea de către individ a
propriilor competenţe, într-un document semnat, de obicei, de o a treia parte care va
verifica auto-evaluarea;
- metoda portofoliului care presupune utilizarea unui mix de metode şi
instrumente utilizate în stagii consecutive pentru a produce un set coerent de
documente care să ateste abilităţile unui individ dobândite în diferite moduri;
- metoda observaţiei presupunând extragerea evidenţelor asupra competenţelor
unui individ în urma activităţilor pe care le realizează în sarcinile obişnuite;
- simulări şi evidenţe pe baza muncii în care individul este plasat într-o situaţie
asemănătoare unui scenariu real de viaţă pentru a-i putea fi evaluate competenţele. Pot
fi colectate evidenţe fizice sau intelectuale cu privire la rezultatele învăţării.
Simulările pot fi legate de situaţii de muncă, activităţi de voluntariat, activităţi
realizate în familie etc.
În scopul recunoaşterii şi validării învăţării non-formale şi informale la nivelul
sistemului de învăţământ preuniversitar din România a fost introdus prin Legea
învăţământului 84/1995, cu completările şi modificările impuse prin legea 268/2003
Portofoliul de educaţie permanentă.
Cercetarea a pornit de la “Priorităţile şi direcţiile de dezvoltare pentru perioada
2008-2010” cuprinse în „Raportul asupra stării sistemului naţional de învăţământ
1

Conclusions of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States
meeting within the Council on Common European Principles for the identification and validation of
non-formal and informal learning şi Inventarul european pentru validarea învăţării non formale şi
informale

2008”, mai exact de la prioritatea 8: „Dezvoltarea educaţiei permanente şi a formării
profesionale”, şi de la obiectivul strategic “Diversificarea modalităţilor de promovare,
prin unităţile şi instituţiile de învăţământ, a educaţiei şi formării de-a lungul întregii
vieţi: manifestări naţionale şi locale, parteneriate, campanii de presă” care să conducă
la “Conştientizarea şi schimbarea atitudinii persoanelor şi instituţiilor implicate, în
favoarea creşterii motivării participării la formare profesională continuă şi a învăţării
pe tot parcursul vieţii”.
De asemenea, pornim de la premisa existenţei unor disfuncţii (policy gap) între
nivelul declaraţiilor politice (intended policy), nivelul consecinţelor decizionale
(actual policy) şi acela al practicilor curente (policy in use) în ceea ce priveşte
aplicarea/implementarea Portofoliului.
Lucrarea de faţă prezintă rezultatele cercetării care a urmărit să evalueze stadiul
implementării Portofoliului de educaţie permanentă, precum şi actualizarea acestuia în
vederea:
-

valorificării învăţării nonformale şi informale,

-

întăririi rolului serviciilor de consiliere şi orientare în planificarea carierei şi
tranziţia tinerilor de la şcoală la piaţa muncii,

-

sprijinirii mobilităţii internaţionale pentru studiu, formare, muncă,

-

încurajării reflectării asupra procesului de învăţare şi a (auto)evaluării,

-

sprijinirii studiului individual şi a autonomiei tinerilor şi

-

stimulării unei culturi a învăţării permanente.
Lucrarea este structurată astfel:

Capitolul 1. Contextul social, economic, politic şi educaţional actual
-

Cerinţe actuale ale societăţii şi pieţei muncii

-

Politici în domeniul educaţiei permanente la nivel internaţional, european şi
naţional

-

Rolul şcolii în societatea cunoaşterii

Capitolul 2. Rolului serviciilor de consiliere şi orientare în planificarea carierei şi
tranziţia tinerilor de la şcoală la piaţa muncii
Capitolul 3. Mecanisme de recunoaşterea şi validarea învăţării non-formale şi
informale

Capitolul 4. Portofoliul de educaţie permanentă
- Studii de caz la nivel internaţional/european
- Analiza situaţiei implementării Portofoliului de învăţare permanentă la nivel naţional
Capitolul 5. Metodologia cercetării
Capitolul 6. Rezultatele cercetării
-

Evaluarea situaţiei curente privind implementarea Portofoliului de învăţare
permanentă la nivelul învăţământului liceal din România

-

Identificarea disfuncţiilor întâmpinate în implementarea Portofoliului în
România.

-

Propunere de actualizare a Portofoliului

-

Recomandări/propuneri pentru politicile de învăţare permanentă – cu privire la
implementarea Portofoliului

Anexe
- Grila interviu semistructurat elevi (profesori, consilieri, decidenţi, ONG, manageri
resurse umane)
- Chestionar cadre didactice
- Chestionar elevi
- Chestionar consilieri
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I.

Contextul social, economic, politic şi educaţional actual

I. 1. Cerinţe ale societăţii postmoderne
În societatea industrială, şcoala avea rolul de a pregăti tânăra generaţie pentru
viaţa profesională, oferind tinerilor cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru
exercitarea cu succes a profesiei pe parcursul întregii vieţi. Societatea cunoaşterii se
caracterizează prin schimbarea continuă a cerinţelor pieţei muncii şi prin diminuarea
producţiei industriale în favoarea sectorului serviciilor. În acest context, şcoala nu se
mai poate adresa uniform tuturor elevilor şi trebuie să înzestreze fiecare elev cu acele
cunoştinţe şi abilităţi care îi vor permite să îşi realizeze potenţialul propriu în vasta
gamă a serviciilor existente.
Una dintre caracteristicile principale ale societăţii actuale este globalizarea care
spre deosebire de formele de globalizare parţială din trecut date de marile expansiuni
teritoriale, explorările şi comerţul transcontinental, în prezent se evidenţiează patru
tendinţe nemaiîntâlnite până acum: schimbul de amploare al bunurilor de consum pe
întregul glob; mobilitatea transnaţională a persoanelor pentru studiu, muncă şi trai;
schimbul de informaţii prin reţelele electronice; mişcarea fără restricţii şi continuă a
formelor de expresie culturală: îmbăcăminte, creaţii culinare, muzică sau filme.
Postmodernismul apare în pedagogie ca urmare a „necesităţii resimţită de
comunictatea pedagogică de a se revolta împotriva totalitarismelor de tot felul:
externe (ideologia dominantă), sau interne (rigiditatea disciplinară); ontologice
(concepţia despre luma ca un întreg ordonat), epistemologice (raţionalitatea clasică de
tip determinist), sau axiologice (valori universale)” (L. Ciolan, 2007).
Această etapă este descrisă de H. Kupffer (în Sliwerskz B, 1996, apud L. Ciolan,
2007) prin trei schimbări radicale de perspectivă pentru educaţie:
-

dispare logica unică a cauzalităţii şi certitudinea că anumite acţiuni, decizii şi

stiluri ale educaţiei conduc spre scopurile dorite;
-

dispariţia unor repere clare pentru pedagog care nu mai stă pe un teren stabil şi

nu mai are certitudinea lucrului „adevărat”, „teoria” nu mai este „dat teoretic”, iar
discursul pedagogic se desfăşoară în spiritul ştiinţei înţeleasă ca paralogie, vizând mai
multe adevăruri, favorizând jocul diferenţelor, se acceptă faptul că nu există o singură
soluţie corectă, ci mai multe soluţii posibile şi temporare, se concentrează atenţia
asupra noului, ineditului, neobişnuitului încearcându-se astfel să evite dominanţa
discursurilor singulare sau chiar taxonomice şi îngheţarea ideologică a cunoaşterii;

-

inexistenţa unei realităţi infailibile; ceea ce facem astăzi, poate fi mâine

perimat.
În plus societatea actuală suferă de trei deformări care se constituie în adevărate
provocări în calea educaţiei de mâine (Gardner, 2006):
-

„superoccidentalizarea” care fetişizează anumite valori culturale în defavoarea
altora poate fi depăşită dacă şcoala răspunde şi reconsideră scopul educaţiei în
perspectiva societăţii cunoaşterii şi a tipurilor de performanţe dezirabile. Astfel,
promovarea dezvoltării unor indivizi creativi reprezintă o orientare diferită de
educarea unor indivizi prodigioşi sau de formarea unor experţi pe domenii;

-

„supertestarea” care reflectă predispoziţia de a ne concemtra asupra acelor
capacităţi sau abordări care se pretează testării, poate fi depăşită printr+o
schimbare esenţială de optică a şcolii viitorului şi anume prin renunţarea la
etichetarea/ierarhizarea/orientarea elevilor în funcţie de capacităţile prezente şi
„adoptarea unei abordări pentru dezvoltare” care să recunoască diferenţele
individuale şi să propună parcursuri individualizate ale curriculumului;

-

„superexcelenţa” referitoare la convingerea că toate răspunsurile la o problemă
dată se află într-o abordare unică poate fi evitată prin promovarea unor modele
educaţionale multiple.
După cum arată acelaşi autor „este mai uşor să blochezi tinerii înzestraţi şi

creativi, decât să încurajezi înflorirea lor”, de aceea prima grijă a şcolii ar trebui să fie
mai degrabă una de educaţie negativă în sensul lui Rousseau, şi anume grija de a oferi
şanse reale de dezvoltare conform potenţialului propriu al fiecărui elev. Din
perspectiva stadialităţii dezvoltării psihice „este inadecvat să supui un copil de cinci
ani criticilor branşei, precum şi să blochezi asemenea critici către un ucenic sau un
maestru aspirant” (Gardner, 2006).
În planul educaţiei, societatea cunoaşterii ridică o serie de provocări după cum
urmează (Cristea, 2004): adâncirea inegalităţii sociale şi economice, riscul controlului
social sporit, accentul pe cantitate şi infomaţie în detrimentul calităţii şi pertinenţei în
contextul informatizării societăţii. În societatea postmodernă raportul dintre
autoritatea profesorului şi libertatea elevului, cât şi statusul şi rolul specifice ale
acestora se modifică în favoarea celui din urmă, “în pedagogia postmodernistă nu mai
există apelul la ascultare, la respectarea normelor sau la imperativul anumitor modele
comportamentale” (B. Sliwersky, 1996, apud L. Ciolan).

Locul şi rolul profesorului nu mai sunt suficiente pentru a-i justifica o poziţie de
autoritate şi de decizie unilaterală în ce priveşte diferitele aspecte ale procesului
educaţional. “Rolul său devine mai ales unul de consultant, de interpret şi susţinător al
dialogului celui educat cu diferitele instanţe psihice şi sociale … nu mai deţine un loc
privilegiat într-o ierarhie dată, în care trebuie să inculce anumite cunoştinţe; noul său
rol este de a dezvolta capacităţi şi atitudini, mijloace de investigaţie, spirit critic ... de
a folosi strategii didactice care să prezinte cât mai multe faţete ale aceleiaşi probleme,
să ofere variante şi interpretări posibile ale aceluiaşi eveniment sau fenomen” (L.
Ciolan, 2007).
În şcoala postmodernă elevul este văzut într-o lumină cu totul nouă trecându-se
de la accentul pe memorare şi internalizarea unor modele prestabilite la valorizarea
obiectivelor educaţionale superioare şi la o formare adecvată pentru o societate
complexă, caracterizată de incertitudine şi care solicită şcolii personalităţi deschise,
creative, critice, multidimensionale, deschise şi flexibile. Negocierea devine un proces
definitoriu pentru noua relaţie profesor-elev. Se acordă un credit sporit elevului
crescând autonomia individuală, posibilităţile de alegere şi responsabilitatea pentru
propriul parcurs şcolar. Imperativul categoric îşi pierde din autoritate şi legitimitate
făcând loc unei culturi a comunicării deschise, iniţiativei personale, autonomiei. În
educaţia postmodernă se modifică şi poziţia valorilor şi normelor care nu mai
reprezintă o măsură instituită de autoritatea sau de tradiţie.
Programele de instruire în acest context se diversifică, dobândesc un caracter
mai degrabă orientativ şi se definesc prin pluralism, sensibilitate, creşterea şi
diversificarea ofertei de învăţare, prioritatea obiectivelor cu caracter transdisciplinar,
abordările constructiviste centrate pe proiecte semnificative pentru viaţa cotidiană
care caută să creeze situaţii motivante care să genereze curiozităţi epistemice. Acestea
sunt preponderent interactive, se bazează pe dispoziţia naturală către joc şi urmăresc
dezvoltarea spiritului critic şi crearea unor viziuni cognitive diferenţiate apelând la
metode didactice caracterizate de pluralism, contextualism, interpretare. Metodele
şcolii postmoderne pun accentul pe trairile participanţilor, exprimarea personală,
dezvoltarea atitudinii reflexive şi critice şi încurajarea autonomiei individuale şi de
grup, pe empatie, emoţie, intuiţie, emiterea de judecăţi subiective, stimularea
imaginaţiei, a creativităţii şi a gândirii divergente. Caracterul contextualizat permit
adaptarea procesului educaţional şi dezvoltarea la individ a gradului de implicare şi a
creativităţii. Interpretarea se referă la „primatul înţelegerii subiective asupra

cunoaşterii obiective” (P. Slattery 1885 apud l. Ciolan, 2007). În predare se urmăreşte
renunţarea la funcţia tradiţională de control, punându-se accent pe procesul de
învăţare, pe reîntoarcerea elevilor către lume, promovând investigaţiile, interogaţiile,
discuţiile; integrarea şi valorizarea tuturor formelor învăţării (formale non-formale şi
informale), sporirea experienţelor extraşcolare de învăţare, invitarea la clasă de
persoane relevante pentru temele în discuţie, vizite în muzee, vizionarea de filme.
Utilizarea mijloacelor didactice vizuale favorizează o receptare globală, emoţională,
instantanee şi intuitivă a mesajului.
Pedagogia postmodernă se defineşte prin câteva caracteristici de bază (L.
Ciolan, Oprea. C, 2007):
-

autoreflexivitatea care presupune supunerea continuă a anumitor teme ale
pedagogiei reinterpretării, reevaluării şi revizuirii;

-

decentrarea şi interculturalitatea care urmăreşte reconsiderarea culturilor
marginale, iar la nivelul clasei răsturnarea raportului putere-cunoaştere din
relaţia profesor-elev ca urmare a pierderii privilegiului informaţional şi al
sursei unice, cât şi promovarea interacţiunilor dintre toţi participanţii la
procesul educaţional;

-

deconstrucţia presupune abordarea din perspective noi, variate, reinterpretarea
şi reconsiderarea construcţiilor teoretice, ideilor; fragmentarea acestora pentru
relevarea posibilelor contradicţii şi prezumţii;

-

nonuniversalismul/ nonesenţialismul/ nontotalitarismul ce revalorizează
diferenţele locale, interpretările alternative şi perspectivele multiple;

-

utilitatea se referă la importanţa însuşirii acelor cunoştinţe relevante pentru
viaţa individuală şi socială, astfel şcoala cât şi indivizii trebuie să răspundă la
întrebări referitoare la relevanţa studiilor şcolare pentru rolul de viitor angajat,
cetăţean şi pentru propria dezvoltare personală, cât şi despre modalităţile
concrete de utilizare a cunoştinţelor după ieşirea de pe băncile şcolii;

-

dialogul şi democraţia cultivă toleranţa faţă de o diversitate de idei, trăiri,
sentimente, opinii, interpretări, favorizând procesele de negociere şi implicare;

-

promovarea

alternativelor

metodologice/

educaţionale,

învăţarea

prin

cooperare, metodele interactive de grup;
-

renunţarea la graniţa între ştiinţe, ambivalenţă, discontinuitate, descentralizare,
fragmentare, toleranţă, incertitudine, globalism, indeterminare, imanenţă,

individualism,

umanizarea

tehnologiei,

promovarea

valorilor

noi,

diversificarea comunicării (Joiţa Elena, 2002).
În viziune postmodernistă, se modifică însăşi scopul educaţiei, cunoaşterea
nemaifiind un scop în sine, ci aplicarea acesteia, „înveţi nu doar pentru ‘a şti’ şi a
stoca o serie de informaţii din diferite domenii pentru a demonstra cât de ‚educat eşti’,
ci înveţi pentru ‚a face’, pentru ‚a folosi’ ceea ce ştii, pentru ‚a aplica’ ceeea ce ai
acumulat în folosul tău şi al celorlalţi. A şti ce să faci cu ceea ce ai învăţat este
dezideratul major al educaţiei postmoderniste” (Oprea. C, 2007).
Profesorul are rolul de facilitator al cunoaşterii, el încurajează şi sprijină elevii
să devină autonomi, capabili de problematizare, de a-şi pune întrebări şi de a căuta
alternative, el învaţă elevii modalităţi de gândire, el acceptă, clarifică şi sprijină ideile
şi sentimentele lor, laudă, încurajează şi stimulează participarea elevilor în luarea
deciziilor în clasă, „să le „descătuşeze gândurile”, să le trezească curiozitatea şi să le
„aprindă minţile”... „să le provoace, întreţină şi dezvolte curiozitatea şi bucuria
descoperirii” (Dave Pushkin, 2001 apud Oprea. C, 2007). Profesorul se află în relaţie
de parteneriat cu elevii săi, negociind obiectivele învăţării, precum şi formele şi
modalităţile de evaluare
În postmodernism cea mai importantă teorie a învăţării este constructivismul,
întrucât sarcinile didactice trebuie să includă situaţii relevante pentru subiect şi
încurajează

dialogul

profesor-elev

şi

elev-elev.

Valorificând

principiile

constructivismului şi în special a celui social, clasa de elevi este privită ca o lume
reală, se respectă şi se valorifică particularităţile individuale şi motivaţionale, clasa
devenind o adevărată „comunitate de cercetare” (Appelbaum. P, 2001 ibid). Accentul
nu se mai pune pe formularea de răspunsuri unice, ci mai degrabă pe formularea de
noi întrebări şi pe analiza critică a problemelor.
Spre deosebire de abordarea tradiţională a curriculumului şcolar care acorda
prea puţină atenţie spaţiului clasei de elevi, perspectiva postmodernistă asupra
educaţiei consideră că ceea ce se petrece în spaţiul clasei reprezintă cel mai important
lucru, mesajul principal fiind acela că „la nivel clasei, nu avem de a face doar cu
transmiterea unui curriculum dat şi prefabricat, ci mai ales cu elaborarea şi construirea
cotidiană şi negociată a acestuia” (Păun, E. 2002).
În postmodernism (Mathew. Weinstein, 2001) scopul nu mai este acela de a
memora şi înţelege ştiinţa, ci de a simţi emoţia de a o studia. Se promovează
cultivarea unei continue stări problematizante la elevi, în care permanent să îşi pună

întrebări şi să caute răspunsuri în care educatorul „crează şi menţine un context de
problem-solving în care elevii să îşi construiască propria lor cunoaştere avându-l pe
educator ca ghid” (E. Noveanu, 1999).
Elevii trebuie să fie „stimulaţi să se îndoiască de lucrurile aparent indiscutabile
şi să propună o schimbare de perspectivă”, se admite faptul că multe lucruri pot fi
privite şi din alte perspective şi că învăţarea este întotdeauna şi o deschidere de noi
posibilităţi. Siebert continuă în acelaşi stil al „didacticii incitative” afirmând că
„scopul muncii de formare este acela de a stimula curiozitatea” (H. Siebert, 2001,
Oprea. C, 2007).
În practica educativă postmodernismul se defineşte prin o serie de principii:
„sensibilizarea şi conştientizarea elevilor de la cea mai fragedă vârstă în direcţia
formării şi aplicării conceptelor despre viaţă şi realitatea înconjurătoare ... accentuarea
caracterului aplicativ al învăţării şcolare, îmbinând teoreticul cu practicul, concretul
cu abstractul .... crearea de oportunităţi de a face conexiuni între cunoştinţele învăţate
în şcoală şi cele pe care le dobândeşte pe căi non-formale şi formale, înţelegând
utilitatea lor ... dezvoltarea autonomiei elevilor şi autoconducerii grupului clasă,
cultivarea motivaţiei instrinseci şi a plăcerii de a învăţa; negocierea rolurilor şi a
regulilor ‚jocului didactic’, evitarea etichetărilor şi a ierarhizărilor, activarea
imaginaţiei, a creativităţii, elaborarea de jurnale reflexive, cercetarea sentimentelor,
elaborarea de portofolii, realizarea de proiecte, accentul pe analiză şi ameliorare şi
mai puţin pe sancţiune şi control, crescând responsabilitatea personală” (Oprea. C,
2007).
În consecinţă postmodernismul poate reprezenta, aşa cum arată Emil Păun în
lucrarea „O lectură a educaţie prin grila postmodernistă”, o soluţie posibilă de a face
şcoala mai atractivă pentru elevi (Păun, 2002):
-

revalorizarea dimensiunii subiective a actului educaţional;

-

educaţia centrată pe elev în calitate de persoană cu caracteristici specific
diferenţiatoare;

-

relaţia educaţională este văzută ca o interacţiune cu o dimensiune simbolică şi
interpretativă dominanntă, o relaţie în care profesorul şi elevul sunt „constructori”
de sensuri şi semnificaţii şi care generează şi se bazează pe o puternică investiţie
cognitivă şi afectivă.

-

o nouă modalitate de abordare a curriculumului, în termeni de cultură, care pleacă
de la analiza contextelor culturale în care se structurează şi se instituţionalizează
curiculumul-ul;

-

abordarea în termeni de curriculum „construit” şi reinventat de profesor şi elev
într-un proces de negociere cotidiană”.

Pedagogia tradiţională vs. postmodernă (Oprea. C, 2007)
Pedagogia tradiţională
- Cunoaşterea înseamnă putere şi este
transmisă de educator care reprezintă o sursă
unică, veritabilă de cunoaştere, autoritatea
profesorului fiind definitorie.
-Abordare curriculară monodisciplinară.
- Accentuează excesiv funcţia informativă, de
instruire.
- În procesele didactice profesorul este cel care
decide cum, cât şi de ce transmite cunoştinţele.
- Focalizarea pe dimensiunea instrumentală a
educaţiei, existând riscul rigidităţii, al
rutinismului şi al raţionalizării extreme.
- Strucutră standardizată a lecţiei, orientată de
o perspectivă detemrinist-mecanicistă.
- Lipsă de deschidere faţă de diferenţele
culturale.
- Educaţie în spriritul valorilor universale.
Profesorul îi ajută pe elevi să le înţeleagă şi să
le susţină. Valorile importante sunt
raţionalitatea şi progresul.
- Predarea-învăţarea se defăşoară în sala de
clasă, iar profesorul este cel care domină,
controlează şi ierarhizează elevii.
- Evaluarea este standardizată. Profesorul
decide cum, când şi din ce se realizează
evaluarea.

Pedagogia postmodernă
- Educatorii facilitează construirea unei cunoaşteri
relevante pentru elevi. Relaţiile educator-educat sunt
deschise, bazate pe sprijin reciproc, pe dialog
constructiv şi pe cooperare.
Favorizarea
legăturilor
şi
abordărilor
transdisciplinare şi pluridisciplinare.
- Important este cum foloseşte elevul ceea ce a
învăţat, accent pe formativ şi pe dezvoltarea
proceselor cognitive.
- accent pe dialog, pe procesele de negociere,
învăţarea autonomă. Elevul intervine permanent în
deciziile privind conţinuturile şi modelităţile de
evaluare.
- Accent pe dimensiunea structurală a educaţiei
promovând colaborarea strânsă a şcolii cu
comunitatea educativă.
- Organizare dinamică a lecţiei ţinând cont de
specificul nevoilor, preferinţelor, rezistenţelor şi
participării elevilor.
- Culturile minoritare sunt respectate. Elevii care
aparţin minorităţii culturale sunt stimulaţi să îşi
păstreze valorile.
- Elevii sunt sprijiniţi să îşi construiască propriile
valori care să le fie utile în contextul propriei culturi.
Valorizate sunt toleranţa, diversitatea, libertate,
promovarea creativităţii şi accentul pe emoţie, pe
intuiţie.
- Învăţarea se realizează atât în clasă ci şi în
comunitate. Predarea presupune asigurarea sinergiei
dintre informaţiile provenite pe căi formale cu cele
din surse non-formale şi informale.
- Evaluarea favorizează negocierea dintre elevi şi
profesor şi vizează munca realizată împreună şi
efectele reale ale formării.

I. 1.2. Rolul şcolii în societatea cunoaşterii
În mod tradiţional, atenţia pe care o acordau sistemele de învăţământ
diferenţelor individuale şi a modului cum s-ar fi putut adecva intervenţia educativă
acestora era foarte redusă sau chiar inexistentă. Noile teorii pedagogice de factură
constructivistă consideră esenţială luarea în considerare a caracteristicilor individuale
care determină unicitatea persoanei pentru eficienţa şi eficacitatea procesului

educaţional. Practica pedagogică indică însă faptul că chiar şi într-o clasă omogenă
fiecare elev acţionează în mod unic în funcţie de propriul profil de personalitate
definit de interese, aptitudini, motive, obiceiuri specifice.
Paradigma educaţiei centrată pe elev
Ideile centrării procesului educaţional pe copil deşi se întâlnesc încă în
antichitate, primele aplicaţii pe o scară mai largă în cadrul sistemelor de învăţământ se
fac abia la sfârşitul secolului XIX odată cu John Dewey şi educaţia progresivistă din
SUA definită de învăţarea acţiune, experienţele reale de viaţă şi semnificaţia învăţării
pentru viaţa reală a subiecţilor. La sfârşitul anilor ‘60 un alt gânditor care
revoluţionează din perspectiva psihologiei modul în care este perceput individul şi
modalităţile de intervenţie este Carl Rogers care susţine ideea de a oferi elevilor un
control sporit al mediului propriu de învăţare.
În urma unui studiu de sinteză asupra problematicii centrării pe elev Asociaţia
Psihologilor Americani (APA) publică în 1993 un raport care identifică douăsprezece
principii directoare ale centrării pe elev, la care mai adaugă în 1997 încă două.
Acestea vizează patru dimensiuni (APA, 1997):
-

Factori cognitivi şi metacognitivi (natura procesului de învăţare, obiectivele
procesului

de

învăţare,

construirea

cunoaşterii,

gândirea

strategică,

metacunoaşterea, contextul învăţării);
-

Factori afectivi şi motivaţionali (influenţele motivaţionale şi emoţionale asupra
învăţării, motivaţia intrinsecă de a învăţa, efectele motivaţiei asupra efortului);

-

Factori sociali şi de dezvoltare/maturizare (influenţa specificului stadiilor de
dezvoltare asupra învăţării, influenţele sociale asupra învăţării);

-

Diferenţe individuale (diferenţe individuale în învăţare, învăţare şi diversitate,
standarde şi evaluare).
După cum arată Gardner (2005) deşi curricula şcolilor din întreaga lume sunt

convergente şi discursul pedagogic este orientat de aceleaşi idei cheie precum
standarde de competenţă, transdisciplinaritate, economia cunoaşterii, „educaţia
formală curentă pregăteşte elevii mai degrabă pentru lumea trecutului, decât pentru
posibilele lumi ale viitorului. Şcoala actuală nu trebuie să sacrifice localul pentru
global, tot aşa cum nu trebuie să sacrifice artele şi ştiinţele umaniste pentru a rămâne
la curent cu noutăţile din domeniul ştiinţific şi tehnologic”.

În lucrarea „Mintea umană – cinci ipostaze pentru viitor” Gardner propune ca
provocare şcolii cultivarea a cinci tipuri de minte la elevi:
- o minte disciplinată în sensul de cunoaştere aprofundată a uneia sau mai
multor discipline care să asigure tinerilor reuşita la locurile de muncă solicitante ale
secolului XXI;
- o minte sintetică care să permită persoanei să selecteze şi prelucreze un volum
mare de informaţii pentru a lua decizii juste în probleme personale şi profesionale;
- o minte creatoare prin cultivarea imaginaţiei creatoare într-o lume din ce în ce
mai automatizată;
- o minte respectuoasă care să asigure armonia relaţiilor sociale diverse;
o minte etică care să cultive responsabilitatea cetăţenilor faţă de problemele
societăţii actuale.
Noul curriculum naţional centrat pe competenţe se încadrează în paradigma
educaţiei centrate pe elev acordând prioritate: „procesului de învăţare şi intereselor
elevului, […] implicării directe şi permanente a elevului în construirea propriului
traseu de învăţare, […] centrării profesorului pe comportamentele specifice rolurilor
de organizator şi moderator al experienţelor de învăţare, […] implicării liceului în
viaţa comunităţii locale” (CNC, 2002). Finalităţile educaţionale specifice ciclului
liceal includ: formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi rezolva
probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii; valorizarea propriilor
experienţe; dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale
diferite; dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială:
comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a
unor informaţii complexe; cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul
împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate; formarea autonomiei morale
(idem).
Aplicaţii ale teoriei inteligenţelor multiple
Cercetările clasice asupra inteligenţei considerau că aceasta rămâne constantă
de-a lungul vieţii individului şi că poate fi măsurată prin teste validate şi standardizate
pentru o anumită populaţie, evidenţiate prin corelaţii strânse între scorurile obţinute la
teste.
O serie de cercetări recente (Gardner, 2006) evidenţiează modificări consistente
ale nivelului coeficientului de inteligenţă (QI) chiar pe parcursul şcolarităţii. Pornind

de la aceste constatări, cunoscutul psiholog american Howard Gardner lansează în
1983 ipoteza existenţei unor multiple facultăţi omeneşti, numite inteligenţe
(matematică, lingvistică, muzicală, socială etc.).
Acestea sunt într-o măsură semnificativă independente unele de altele, un nivel
destul de ridicat al unei inteligenţe la o anumită persoană, nu condiţionează în mod
determinist vreo altă inteligenţă. Conform teoriei inteligenţelor multiple persoanele nu
dispun de întreaga gamă a inteligenţelor, ci de o anumită combinaţie a acestora
definitorii diferitelor roluri socio-profesionale (arhitect, profesor, muzician, tâmplar,
etc); fiecare individ dispunde de un profil unic al inteligenţelor; şi nu este suficient ca
cineva să dispună de o anumită inteligenţă, pentru a acţiona în mod inteligent, acea
inteligenţîă trebuie să fie şi valorificată şi cultivată.
Inteligenţele sunt înţelese în sensul de „capacitate de procesare specifică unui
anumit domeniu, orice elev posedănd un anumit profil de inteligenţă” (ibid),
distingându-se astfel de înzestrarea, prodigiozitatea, expertiza, creativitatea şi geniul
care sunt determinate de alţi factori ai devenirii umane.
Identificarea profilurilor individuale de inteligenţă ale elevilor reprezintă şi un
fator important pentru consilierea carierei şi alegerea profesiei: un înalt nivel al
inteligenţei lingvistice asigură succesul în profesii precum jurnalismul, profesia
didactică; inteligenţa logico-matematică în inginerie, cercetarea ştiinţifică şi
economie; inteligenţa spaţială în arhitectură, proiectare grafică taximnetrie; inteligenţa
personală în vânzări, management, consiliere psihologică; inteligenţa corporal
chinestezică în atletism, munci necalificate; inteligenţa muzicală în compoziţiile
muzicale şi industria reclamei; inteligenţa naturalistă ştiinţele naturii, medicina
veterinară; iar inteligenţa existenţială în filosofie şi religie.
Conceptul de inteligenţe multiple are trei implicaţii majore în domeniul
educaţiei: individualizarea predării şi a evaluării, necesitatea unor scopuri
educaţionale articulate şi avantajele unor reprezentări multiple ale conceptelor cheie:
- Educaţia centrată pe individ. Şcoala tradiţională, gândită pentru a
profesionaliza tânăra generaţie, asigura o instruire şi evaluare uniformă, în care elevii
erau învăţaţi aceleaşi lucruri, în acelaşi mod. Ţinând cont de teoria inteligenţelor
multiple, deşi în această abordare toţi elevii erau trataţi în mod egal, ea privilegia
elevii cu inteligenţe lingvistice şi logico-matematice puternice, în timp ce nedreptăţea
majoritatea elevilor cu profiluri intelectuale definite de alte dominante pentru care
această abordare făcea şcoala un loc scolastic şi nemotivant. În noua abordare

educatorii ţin cont, în măsura posibilului, de capacităţile de învăţare şi tendinţele
fiecărui elev şi îşi modelează intervenţia în funcţie de acestea. La nivel sistemic nu
este necesară şi nici posibilă evaluarea diferenţiată a fiecărui elev în parte, dar în cazul
elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare, este imposibilă reglarea procesului de
predare-învăţare fără a înţelege modurile lui specifice de procesare a informaţiilor.
Şcoala are şi sarcina de a intermedia între elev şi curriculumul propus prin
recomandarea unor cursuri opţionale şi a unor modalităţi de evaluare adecvate, care
fie cât mai adecvate profilului intelectual al copilului, iar pentru obiectivele
curriculumului impus ar trebui să ajute elevul să găsească cea mai bună prezentare
pentru curriculum. O altă sarcină a şcolii este aceea de a intermedia relaţia cu
societatea şi lumea muncii prezintând elevului şi părinţilor posibilităţile de realizare
profesională şi socială adecvate şi atractive diferitelor profile intelectuale ale elevilor.
Nu oricine poate ocupa o anumită nişă profesională. După cum arată Gardner (2006)
„şansa unui copil de a explora opţiuni care pot fi congruente cu calităţile şi interesele
lui poate însemna diferenţa dintre o experienţă educaţională frustrantă şi una care are
finalitate”;
- Prioritatea obiectivelor educaţionale. O importanţă deosebită o are clarificarea
şi prioritizarea obiectivelor educaţionale urmărite. Educatorul nu poate îndeplini în
acelaşi timp toate obiectivele prevăzute în documentele de politică educaţională: spirit
critic,

creativitate,

cetăţenie

activă,

antreprenoriat,

gândirea

disciplinară/interdisciplinară etc. caci, „dacă cineva încearcă să ofere totul pentru toţi,
sunt şanse să nu deservească bine pe nimeni” (Gardner, 2006).
- Reprezentări multiple ale conceptelor cheie. Şcoala ar trebui să urmărească să
dezvolte pe lângă capacitatea elevilor de înţelegere autentică în diferite discipline, şi
capacităţi transversale de gândire critică, ştiinţifică, artistică etc. O înţelegerea
autentică se poate realiza prin centrarea pe un număr gestionabil de concepte cheie,
dar care să fie explorate într-o anumită profunzime şi prin modalităţi diverse de
prezentare “ar fi un caz de malpraxis ca un profesor să declare John unu poate învăţa
în felul meu aduceţi-mi alt copil” (Gardner, 2006). Pentru a ajunge la să stăpânească
cunoştinţele elevii necesită o expunere repetată şi într-o varietate de forme şi contexte
a conţinuturilor. Pentru a se realiza aceasta trebuie „să se recurgă la toate inteligenţele
care sunt relevante pentru acel subiect, în cât de multe moduri legitime posibile […]
abordâbnd subiecte în mai multe moduri legitime se asigurîă că ele vor ajunge la mai
mulţi elevi, […] unii elevi vor învăţa utilizând căi de acces lingvistice, alţii puncte de

intrare personale sau logice; de fapt unii vor învăţa un subiect printr-un punct de
intrare şi alt subiect prin alt punct de intrare […] aceste abordări multiple ale unui
subiect arată elevilor ce înseamnă să fii un expert (care) se distinge prin faptul că se
poate gândi la tema lui într-o mulţime de moduri şi conduc la o reprezentare mentală
solidă şi de durată a subiectului în chestiune” (Gardner, 2006).
Educaţia orientată spre formarea înţelegerii conduce la o reducere
semnificativă a conţinuturilor. Viziunea curriculară a lui Gardner este una similară
proiectării în spirală a curriculumului şi încorporării elementelor de metacunoaştere:
„elevilor ar trebui să li se prezinte explicit aceste concepte şi performanţa într-un
stadiu timpuriu, având şansa de a le revedea de numeroase ori în timpul şcolii”
(Gardner, 2006). Conform acestei viziuni asupra unei educaţii semnificative şi
relevante profesorii trebuie să ţină cont de nivelul actual al cunoaşterii elevilor şi
implicit de ce s-a predat-învăţat în etapele anterioare şi în paralel la alte discipline.
Metode şi instrumente complementare de evaluare
Deşi docimologia clasică şi-a servit scopurilor inerente ale sistemelor

de

învăţământ tradiţionale, noile cerinţe ale societăţii cunoaşterii impun o regândire a
metodologiei evaluării didactice. Standardizarea probelor şcolare şi separarea actului
evaluării de procesul învăţării curente a condus la o serie de critici faţă de metodele
tradiţionale de evaluare care vizează incapacitatea de a oferi rezultate valide pentru o
prognoză de acurateţe a activităţii viitoare a elevilor. Metodele complementare de
evaluare susţin individualizarea procesului educaţional depăşind astfel limitările
tradiţionale, dar au la rândul lor limitări specifice, fapt care face ca acestea să fie
angajate în procesul educaţional în funcţie de scop şi de situaţie.
Printre metodele complementare de evaluare se numără: observarea sistematică
a activităţii şi a comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul,
autoevaluarea, studiul de caz, fişa pentru activitatea independentă. Prin informaţiile pe
care le oferă acestea îmbogăţesc semnificativ practica evaluativă oferind profesorului
informaţii suplimentare necesare pentru o formularea unor judecăţi de valoare mai
întemeiate, mai obiective şi mai relevante.
Aceste metode complementare au un potenţial formativ crescut care este dat de
(Radu. I.T., Liţoiu. N, 2007):
-

fundamentarea judecaţilor de valoare despre progresele şi performanţele
elevilor pe informaţii relevante;

-

posibilitatea elevilor de a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile în condiţii şi
situaţii diferite;

-

oferirea unei imagini permanent actualizate asupra performanţelor elevilor;

-

posibilitatea de a creşte gradul de interactivitate a actului de predare-învăţare,
de individualizare a sarcinilor de lucru pentru elevi şi de valorificare şi
stimulare a potenţialul creativ şi a originalităţii acestora;

-

caracterul practic şi aplicativ al instrumentelor complementare prin care elevii
realizează o mai bună clarificare conceptuală şi un potenţial de crescut de
aplicare şi de transfer în noi situaţii;

-

procesul de evaluare este integrat organic în procesul de instruire/
învăţarea;

-

privesc rezultatele şcolare obţinute într-o perioadă mai îndelungată
(capacităţi, competenţe, interese, atitudini).
După cum arată I. T. Radu (2007) pentru a asigura validitatea evaluării

performanţelor elevilor este foarte importantă precizarea şcopului urmărit şi a rolului
îmndeplinit în contextul procesului didactic, cu caracter diagnostic (evidenţiînd gradul
de asimilare a cunoştinţelor, de formare a unor capacităţi, de realizare a obiectivelor
pedagogice), cu caracter prognostic (clarificând posibilităţile de asimilare a noilor
conţinuturi), sau cu caracter de bilanţ (evidenţiînd achiziţiile la finalul unei perioade
de instruire). În funcţie scopul evaluării se alege un tip adecvat de instrument.
Evaluarea sumativă constă în evaluarea globală, de bilanţ a elevilor pe baza unor
verificări punctuale, vizând precumpănitor rezultatul final şi realizarea unui inventar
global, de sinteză a efectelor procesului didactic. Întrucât ea se realizează la sfârşitul
unui ciclu, ea nu oferă informaţii sistematice şi complete privind performanţele
elevilor, şi nu oferă un feedback oportun constând în sugestii ameliorative necesare
pentru reglarea şi ameliorarea în timp real a procesului de instruire. Creşterea
frecvenţei şi ritmicitatea verificărilor punctuale conduce la o relevanţă sporită a
rezultatelor. Pe de altă parte, evaluarea finală oferă la încheieera unui ciclu de învăţare
o recunoaştere a realizărilor elevilor şi o certificare a competenţelor dobândite şi poate
fi utilizată în scopul selecţiei elevilor pentru programe compensatorii sau de
excelenţă.
Alternativa propusă de Gardner la testarea standardizată este o evaluarea în
context care să fie organic integrată îbn procesul de predare-învăţare. Astfel se pot
depăşi limitele sistemelor tradiţionale de evaluare care sunt deficitare în ce priveşte

relevanţa şi nu permite o motivare şi reglare în timp real a procesului de instruire.
Dacă modelul modern de testare formală reprezintă o formă de evaluare obiectivă,
decontextualizată care poate fi adoptată şi implementată pe scară largă şi care permite
compararea performanţelor unor mase mari de elevi, la polul opus al mijloacelor de
evaluare se află modelul uceniciei. Acesta apare în contextul real al practicării unei
profesii, iar evaluarea, deşi poate fi viciată de factori subiectivi, ţine în mai mare
măsură cont de aptitudinile personale. Ţinând cont de faptul că unele aspecte ale
modelului de ucenicie sunt congruente cu noile teorii ale învăţării şi evaluării
psihologul american propune revenirea la şi integrarea acestui model tradiţional al
uceniciei într-o măsură cât mai mare în practica şcolară fără să conteste utilitatea
relativă şi conteztuală a testării formale care este în prezent utilizat într-un grad
excesiv. (Collins, Brown şi Newman, 1989, apud Gardner, 2006).
Noua abordare a evaluării detronează testarea tradiţională rămasă incompatibilă
cu cerinţele societăţii cunoaşterii punând accent pe tehnicile prin care se obţin
informaţii în cursul activităţii obişnuite şi pe activităţi semnificative pentru viaţa
individului, urmărind „obţinerea de informaţii despre aptitudfinile şi potenţialul
indivizilor, cu scopul dublu de a oferi un feedback util acestpora şi date utile
comunităţii din jur”. Această evaluare este simplă, naturală, are loc din mers, ca parte
a angajării naturale a individului într-o situaţie de învăţare şi nu este ocazională şi
impusă de vreo autoritate externă.
Instrumentele formalizate de evaluare păcătuiesc şi din punctul de vedere al relevanţei
pentru profilul inteligenţelor favorizând puternic inteligenţa lingvistică şi pe cea
logico-matematică şi ignorând pe celelalte. O evaluare pertinentă ar trebui să utilizeze
materiale intrinsec interesante şi motivante întrucât instrumentele tradiţionale de
evaluare sunt caracterizate cel mai adesea de monotonia materialelor; „un bun
instrument de evaluare poate fi o experienţă de învăţare, […] evaluarea să aibă loc în
contextul elevilor care lucrează asupra unor probleme, proiecte sau produse ce îi
implică în mod autentic, le trezesc interesul şi îi motivează să aibă rezultate bune […]
poate să nu fie la fel de uşor de proiectat precum un test standard cu răspunsuri
multiple, dar are mai multe şanse de a antrena întregul repertoriu de aptitudini şi de a
genera informaţii utile pentru recomandări şi plasamentul ulterior […] evaluarea ar
trebui întreprinsă în primul rând pentru a-i ajuta pe elevi, psihologii petrec mult prea
mult timp clasificând indivizii şi nu destul timp ajutându-i” (Gardner, 2006). Şcoala
trebuie să îi ofere elevului „un feedback care să îl ajute în prezent, identificând zonele

forte şi slabe, dând sugestii cu privire la ce să studieze sau la ce să lucreze, arătând
care obişnuinţe sunt productive şi care nu, indicând ce se poate aştepta de la
evaluăruile viitoare, o parte din evaluare să ia forma unor sugestii concrete şi să indice
atuurile pe care se poate clădi, indiferent de poziţia în cadrul unui grup comparabil de
elevi” (Gardner, 2006).
Instrumente alternative de evaluare
Portofoliul educaţional al elevului - Unul dintre cele mai utilizate instrumente de
evaluare alternativă este în prezent portofoliul educaţional care constă într-o colecţie a
celor mai reprezentative produse ale activităţii elevului (eseuri, referate, teme pentru
acasă, proiecte etc.) care urmăreşte să evalueze progresul în pregătirea şcolară şi
profesională a elevului, să sporească gradul de conştientizarea de către elev a evoluţiei
propriei învăţări sau să indice nivelul de dezvoltare din punct de vedere cognitiv,
afectiv şi psihomotor al elevului.
Încă din cea de-a doua jumătate a anilor ’80 portofoliul începe să se afirme şi să
aibă o popularitate tot mai mare în rândul profesorilor ca o alternativă la instrumentele
de evaluare standardizate utilizate în sistemele de învăţământ din SUA, Canada,
Australia, Marea Britanie şi parţial din Franţa şi Germania.
Portofoliul reprezintă un instrument predilect al curentelor constructiviste din
educaţie incluzând reuşitele activităţii educatului şi oferind informaţii pertinente
profesorului pentru evaluarea potenţialului de creştere al elevului într-un anumit
domeniu.
Poortofoliul se afirmă printr-o serie de calităţi categorice în comparaţie cu
instrumentele tradiţionale cum ar fi (Smith and BirdShaw, 1992, apud Mihail. R,):
-

implicarea elevului în procesul de evaluare;

-

conştientizarea abilităţilor metacognitive;

-

sprijinirea elevului în evidenţierea şi recunoaşterea unor obiective educaţionale
importante;

-

acceptarea responsabilităţii pentru propria învăţare;

-

ridicarea nivelului de interacţiune pozitivă profesor–elev;

-

evidenţierea şi recunoaşterea relaţiilor subtile dintre instruire şi atingerea
obiectivelor de învăţare;

-

creşterea gradului de conştientizare a criteriilor ca şi a procesului de evaluare, în
ansamblu creşterea nivelului de autoapreciere.

Aceste valenţe evaluative deosebite (permisivitate, stimulare, caracter analitic,
potenţial metacognitiv valorizator etc.) portofoliul este văzut, alături de celelalte
metode de evaluare alternativă, ca „o adevărată schimbare de paradigmă în evaluarea
educaţională” (Mihail, 2007).
Procesul de elaborare a documentelor portofoliului conduce la creşterea
autoreflecţiei, gândirii critice, responsabilităţii faţă de activitatea de învăţare şi la o
înţelegere mai profundă a materialului studiat.
Portofoliul de educaţie, are ca scop controlul şi autoevaluarea învăţării,
certificarea anumitor competenţe, selecţia pentru programe speciale, demonstrarea
unor anumite deprinderi, evaluarea curriculumului şi a procesului de instruire.
Portofoliile elaborate cu scop preponderent de susţinerea procesului de evaluare,
necesită o structură elaborată, şi explicitarea criteriilor de apreciere a performanţelor
şi va include o componentă de eautoevaluare a elevului.
Portofoliile elaborate cu scop preponderent de sprijinire a învăţării, sunt mai
puţin structurate şi dispun doar de criterii de autoaprecierea performanţelor, punând
mare accent pe autoreflecţie şi pe implicarea constantă a elevului în completarea şi
actualizarea documentelor, în utilizarea criteriilor de autoevaluare (Judith. Arter,
1995).
Dacă în urmă cu 15 ani Calfee şi Perfumo (1993, apud Mihail. R.) imaginau trei
posibilităţi de evoluţie a portofoliului educaţional (dispariţia sa ca urmare a volumului
foarte mare de muncă solicitat profesorului pentru menţinerea acestuia, transofrmarea
lui într-un instrument de evaluare standardizat; începutul unei veritabile revoluţii în
evaluare) se constată în prezent o evoluţie preponderentă spre cea de-a treia direcţie,
deşi volumul de muncă rămâne un obstacol important în condişţiile supraîncărcării cu
sarcini a profesorilor. Această revoluţie emergentă în evaluare este puternic susţinută
şi de amploarea şi de aplicaţiile educaţionale ale tehnologiilor informatice şi de
comunicare moderne.
Portofoliul profesorului - Portofoliul nu reprezintă un instrument de
susşinere şi de consemnare doar a activităţii elevului, ci acesta a fost preluat în
practica şcolară şi ca instrument de mamagementul dezvoltării profesionale a
profesorului.
A fost introdus şi portofoliul profesorului care să susţină şi să ateste activitatea
şi dezvoltarea profesională a profesorului. După cum îl descrie K. P. Wolf (1991,
apud Noveanu) acesta reprezintă: „o colecţie structurată ilustrând cea mai bună

activitate a unui educator care ... demonstrează opţiunile efectuate, reflecţia şi
colaborarea, ... confirmă realizările profesorului în timp şi într-o varietate de contexte,
... conţine exemple ale realizărilor acetuia (ex. planurile de lecţii, programe, lucrări ale
elevilor), ... cuprinde reflecţiile educatorului cu privire la semnificaţia acestor produse
şi care este structurat în jurul dimensiunilor cheie ale învîăţământului: planificarea,
predarea propriu-zisă, evaluarea şi celelalte activităţi profesionale”.
Acest portofoliu poate fi structurat pe următoarele secţiuni (The Center for
Teaching Excellence, 1995, apud Noveanu): roluri, responsabilităţi şi scopuri;
materiale reprezentative; materiale care ilustrează dimensiunile învăţării la elevi;
evaluarea predării; contribuţii la dezvoltarea instituţiei sau profesiei; activităţi pentru
perfecţionarea instruirii şi diplome, certificări. Orice portofoliu trebuie pe de altă
parte să răspundă la şase întrebări esenţiale (J. P. Murray, 1995, apud Noveanu): ce se
predă, cui i se predă, de ce li se predă cursul/disciplina respectivă, cum influentează
propria filosofie a educaţiei designul cursurilor şi alegerea strategiilor de predare;
aprecierea eficacităţii predării; un plan pentru sporirea eficacităţii predării.
Există o multitudine scopuri în care poate fi utilizat acest instrument: ca
instrument de autoevaluare şi autoreflecţie, pentru facilitarea discuţiilor profesionale
despre procesul de instruire, pentru evidenţierea propriului nivel profesional
(concursuri, promovări, proiecte), ca instrument alternativ de evaluare, pentru
stimularea cercetării şi ca instrument pentru o evaluare distanţată (în timp) pentru care
nu există alte forme de evaluare.
Tendinţe ale pieţei muncii
Uniunea Europeană s-a confruntat în 2008 cu cea mai mică creştere economică
din 2002 până în prezent aceasta fiind de numai 1,4%. Rata şomajului a crescut în
aceste condiţii cu 0,7% (cu 3.5 milioane, atingând un total de 32.3 milioane) până la
6,4% în 2008 (Global Employment Trends, 2009). Rata şomajului crescând fiind uşor
superioară celei a bărbaţilor. Scăderea ratei de ocupare a forţei de muncă reprezintă
doar una dintre provocările pieţei muncii din Europa precum: îmbătrânirea populaţiei,
progresele tehnologice care necesită recalificare continuă, creşterea acerbă a
competitivităţii şi implicit a nevoii de formare şi de a face faţă unui stres crescut.
În Europa se estimează că în prezent aproximativ o treime din totalul forţei de
muncă este slab calificată (72 milioane de persoane), iar rata abandonului şcolar este
de aproximativ 8,4%, procentul persoanelor nealfabetizate funcţional fiind mult mai

mare. Această stare de fapt este departe de a răpunde nevoilor reale ale pieţei muncii.
Aşa cum indicau prognozele referitoare la piaţa muncii din Europa, până în 2010 doar
15% din locurile de muncă nou create vor fi pentru persoane slab calificate, în timp ce
50% din locurile de muncă nou create vor necesita calificare de nivel universitar.
Structura demografică a Europei cunoaşte în prezent o creştere rapidă a ponderii
populaţiei vârstnice şi implicit la reducerea fluxului de tineri care intră pe piaţa
muncii. Se estimează că în următorii 30 de ani totalul tinerilor de până în 24 de ani va
scădea cu 15%, nu mai puţin de o treime din totalul populaţiei se va încadra în
intervalul de vârstă de peste 60 de ani, iar aproximativ o zecime va avea peste 80 de
ani. Acest fapt determină o nevoie acută de a atrage tinerii şi de a creşte rata includerii
în rândul populaţiei adulte pe piaţa forţei de muncă. (Comunicat al Comisiei
Europene: Nu este niciodată prea târziu să înveţi, 2006).
Ţările care au implementat programele de ocupare a forţei de muncă tinere
implementate în unele ţări europene au dat roade (Olanda atingând în 2007 un nivel al
şomajului de 5,1%, iar Danemarca de 8,3%.) în timp ce România (cu 25,9% şomaj în rândul
persoanelor sub 25 de ani) se afla pe penultimul loc în rândul statelor Uniunii Europene,
şansele angajării absolvenţilor pe piaţa muncii fiind foarte reduse (Dima, Ana-Maria, 2009).

I.4. Politici în domeniul educaţiei permanente la nivel naţional
Acest capitol îşi propune să ofere o analiză a cadrului legislativ specific la nivel
naţional pe tematica investigată: aria educaţiei permanente cu extindere sferele
conexe: învăţare pe tot parcursul vieţii, formare profesională iniţială şi continuă,
instrumente de validare a învăţării nonformale şi informale: portofoliul personal de
educaţie permanentă, certificat Europass adaptat în varianta românească, standarde,
competenţe, cadrul naţional al calificărilor, certificări.
Există trei categorii de documente care reglementează domeniul:
-

documente programatice fără forţă juridică dar cu caracter normativ (planuri
naţionale, strategii, rapoarte, studii, regulamente) aflate în conexiune cu sau
care explicitează legile-cadru;

-

legislaţia cadru, care sta la baza reglementărilor activităţilor şi planurilor
strategice de domeniu;

-

legislaţia pilot, în(că) fază de proiect, (de lege ferenda).

DOCUMENTE PROGRAMATICE
Educaţia permanentă a constituit şi constituie o prioritate pentru documentele de
politică educaţională, a formării continue şi ocupării forţei de muncă prin care se
urmăreşte realizarea obiectivelor Lisabona. Avem în vedere:
-

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND)

-

Programul Operaţional în domeniul Dezvoltării Resurselor Umane (POS
DRU)

-

Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de muncă 2004-2010 (MMSSF,
2004),

-

Strategia pe termen scurt şi mediu privind formarea profesională continuă
2005-2010 (MMSSF, ANOFM, MEC, CNFPA cu sprijinul Comitetelor
sectoriale, 2005),

-

Direcţii strategice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru perioada
2006-2008 (2005).

-

Raportul asupra stării sistemului naţional de învăţământ pe anul 2009

-

Concluziile Consiliului Uniunii Europene asupra cadrului strategic pentru
cooperare europeană în domeniul educaţiei şi formării (”ET 2020”)

-

Raport Naţional privind implementarea în România a programului de lucru
Educaţie şi Formare 2010, ISE, Bucureşti, 2008.

Conform ultimului studiu menţionat, la sfârşitul anului 2006 în România existau
dificultăţi care persistă şi în prezent :


existenţa unor decalaje istorice faţă de prevederile strategiei Lisabona, dublate
de insuficienta dezvoltare a unei culturi a învăţării permanente la nivelul
populaţiei;



lipsa unei dezbateri sistematice şi coerente, care să implice ministerele,
instituţiile publice, societatea civilă şi sectorul privat în elaborarea,
implementarea şi monitorizarea politicilor în domeniul educaţiei permanente;



inexistenţa abordărilor globale în politicile privind educaţia permanentă, care
să privească întregul parcurs de educaţie şi formare al unui individ şi care să
înglobeze într-o viziune unitară atât învăţământul preşcolar, obligatoriu şi de
formare profesională iniţială, dar şi educaţia şi formarea continuă a adulţilor;



distanţa uneori semnificativă între prevederile legislative cu referire la
educaţia permanentă şi punerea în practică a acestora la nivel regional şi local;



lipsa de concordanţă între priorităţile stabilite în documentele de politică
educaţională şi resursele financiare alocate pentru îndeplinirea acestora;



implicarea redusă a partenerilor sociali în dezvoltarea şi implementarea
politicilor de dezvoltare a resurselor umane.

Raportul asupra sistemului naţional de învăţământ elaborat în 2008 de
MECT, precum şi cele două documente strategice elaborate de Comisia Prezidenţială
pentru Analiza

şi Elaborarea Politicilor în domeniile educaţiei şi cercetării,

„România educaţiei, România cercetării” (2007), respectiv „Educaţie şi Cercetare
pentru Societatea Cunoaşterii” (2008) diagnostichează o serie de lipsuri care
favorizează funcţionarea paralelă a unor sisteme (sistemele de asigurare a calităţii, de
consiliere şi orientare în carieră, de evaluare şi validare a competenţelor dobândite în
contexte non-formale şi informale de educaţie).
Printre acestea se numără:



inexistenţa unor abordări globale, integratoare şi coerente, referitoare la
întregul parcurs de educaţie şi formare al unui individ, care să înglobeze într-o
viziune unitară atât învăţământul preşcolar, obligatoriu şi de formare
profesională iniţială, dar şi educaţia şi formarea continuă a adulţilor;



lipsa unei viziuni unitare asupra educaţiei permanente, care să asigure coerenţa
şi flexibilitatea unui parcurs individual de învăţare de-a lungul întregii vieţi,
prin corelarea educaţiei şi formării iniţiale cu formarea continuă;



nivelul înalt de generalitate al unor obiective referitoare la educaţia
permanentă, care fac dificilă evaluare şi monitorizarea rezultatelor aşteptate;



slaba implicare a partenerilor sociali, a societăţii civile şi a sectorul privat în
validarea şi implementarea obiectivelor strategice;



lipsa de concordanţă între priorităţile stabilite în documentele de politică şi
resursele financiare alocate pentru îndeplinirea acestora.

Strategia „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” (2008) , este
„al treilea pas într-un demers sistematic la care s-a angajat Preşedenţia României”, şi
care „conţine soluţii operaţionale pentru perioada 2009 – 2015”.
Acest document propune ca obiectiv specific „Transformarea educaţiei permanente
într-o practică curentă la nivelul fiecărei instituţii, publice sau private. Creşterea până
la 20% a ratei de participare a adulţilor la educaţia permanentă”.
În viziunea acestei strategii, principalele acţiuni ce trebuie întreprinse ar fi:
1. Elaborarea unei legi a educaţiei permanente
2. Lansarea unor campanii media pentru stimularea participării la educaţia
permanentă şi crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii
3. Crearea unui cont bancar personal de educaţie permanentă pentru fiecare nounăscut din România
4. Acreditarea şcolilor ca centre de educaţie permanentă
5. Lansarea programului „Şcoală după şcoală”.
LEGISLAŢIA DEJA EXISTENTĂ
Legea Învăţământului Nr. 84/1995 actualizată, dedică educaţiei permanente un
întreg capitol (Cap. IV, Titlul III, Conţinutul învăţământului) care reglementează

autorităţile responsabile (MEC şi alte ministere interesate), asistenţa de specialitate,
factorii care pot organiza cursuri în cadrul sistemului de formare continuă, condiţiile
şi modul de certificare a competenţelor profesionale, facilităţi acordate cursanţilor,
cheltuieli.
“ Art. 133. - Pentru asigurarea educatiei permanente Ministerul Educatiei, Cercetarii
si Tineretului colaboreaza cu Ministerul Culturii si cu alte ministere interesate,
precum si cu mijloacele de informare in masa, cultele religioase, universitatile
populare, fundatiile culturale, alte societati si institutii, pentru a facilita accesul la
stiinta si cultura al tuturor cetatenilor, indiferent de varsta, in vederea adaptarii lor la
mutatiile majore care survin in viata sociala. “
Un alt capitol (Cap. II, Titlul V, Resurse umane) explicitează condiţiile de realizare a
perfecţionării, conversiei profesionale, formele de evaluare, acreditarea şi finanţarea,
instituţiile îndreptăţite să organizeze astfel de cursuri.
“Formarea continua a personalului didactic
Art. 159. - (1) Formarea continua a personalului didactic constituie un drept care se
realizeaza, in principal, prin perfectionare si conversie profesionala.
(2) In cadrul sistemului national de invatamant perfectionarea personalului didactic
din invatamantul preuniversitar se realizeaza, in principal, prin formele prevazute de
Statutul personalului didactic.
(3) Conversia profesionala in sistemul de invatamant vizeaza extinderea pregatirii
initiale in vederea obtinerii dreptului de a preda si alte discipline sau de a ocupa alte
posturi didactice.
Art. 160. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului stabileste obiectivele si
coordoneaza

formarea

continua

a

personalului

didactic

din

invatamantul

preuniversitar, evalueaza, acrediteaza si finanteaza programele de formare continua,
inclusiv de conversie profesionala.”

Legea privind formarea profesională continuă prin sistemul educaţional Nr. 133
/ 2000 este o lege specială care completează legea-cadru. Sunt reglementate condiţiile
de realizare a educaţiei permanente prin sistemul educaţional, specificitatea

programelor,

finanţarea

cheltuielilor,

instituţiile

responsabile.

”Art. 1. - Educatia permanenta si promovarea sociala a persoanei se realizeaza, in
conditiile prezentei ordonante, prin institutii educationale, in corelare cu nevoile
individuale si cu cerintele si exigentele economiei de piata si ale practicii sociale intro

societate

democratica.

Art. 2. - (1) Educatia permanenta prin sistemul educational se realizeaza prin
programe specifice, initiate si organizate de institutii publice si private cu activitate in
domeniu, in spiritul parteneriatului social, utilizandu-se metode interactive cu accent
pe demersurile multimedia: educatie prin corespondenta, educatie la distanta,
videoconferinte,

instruire

asistata

de

calculator

si

altele.

(2) Finantarea cheltuielilor legate de derularea acestor programe se asigura din
alocatii de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, contributii ale participantilor,
organizatii sindicale si patronale, din Fondul national al formarii profesionale,
constituit in conditiile legii, din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, din fonduri
existente
Art.

3.

cu
-

(1)

aceasta

destinatie,

precum

Educatia

permanenta

prin

si

din

sistemul

alte

surse.

educational

asigura:

a) completarea educatiei de baza, prin educatie recurenta sau compensatorie;
b) formarea profesionala continua prin: perfectionarea pregatirii profesionale si
dobandirea

unor

noi

calificari

profesionale;

c) educatia civica prin dobandirea competentelor si a atitudinilor necesare exercitarii
drepturilor

si

asumarii

responsabilitatilor

sociale

ale

fiecarui

cetatean;

d) educarea, cultivarea aptitudinilor si a intereselor individuale ale cetateanului pentru
indeplinirea

unui

rol

social

activ.

(2) Educatia permanenta prin sistemul educational se poate realiza prin participarea
celor interesati la programele organizate in cadrul institutional sau prin studiu
individual. Examinarea finala si certificarea se realizeaza in conditiile legii.
Art. 4. - Educatia permanenta prin sistemul educational se realizeaza prin institutii
educationale organizate ca persoane juridice de drept public sau privat, in conditiile
legii:
a) unitati si institutii de invatamant din sistemul preuniversitar si superior;
b) scoli populare de arta, universitati populare, case de cultura, camine culturale,
centre de cultura, biblioteci, muzee, case si cluburi ale tineretului sau sindicatelor, alte
institutii

publice

si

private;

c) centre pentru formare profesionala continua din sistemul Ministerului Educatiei
Nationale, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Culturii, al altor
ministere

ori

din

subordinea

autoritatilor

publice

locale;

d) organizatii neguvernamentale, asociatii profesionale.”
Aspectul de noutate îl constituie detaliile cu privire la metodologia, furnizorii de
formare, autorizarea şi eliberarea actelor de studii:
”Art. 5. - Metodologia, criteriile de autorizare a institutiilor in domeniul educatiei
permanente prin sistemul educational, precum si modalitatile de examinare finala si
certificare a pregatirii profesionale sunt elaborate, in conditiile legii, de catre:
a) Ministerul Educatiei Nationale, pentru programele mentionate la art. 3 alin. (1) lit.
a);
b) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, pentru
programele

mentionate

la

art.

3

alin.

(1)

lit.

b);

c) Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Culturii si institutiile interesate, pentru
programele

mentionate

la

art.

3

alin.

(1)

lit.

c)

si

d);

d) Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pentru
programele

de

formare

profesionala

continua.

Art. 6. - (1) Institutiile educationale prevazute la art. 4 pot elibera, in conditiile
prevazute la art. 5 si ale celorlalte prevederi legale in vigoare, diplome educationale
sau certificate de absolvire, dupa caz, cu evidentierea competentelor dobandite.
(2) Diplomele educationale si certificatele de absolvire pot avea, dupa caz, valabilitate
nationala

sau

locala.

Art. 7. - Educatia permanenta prin sistemul educational este asigurata de catre
formatori, specialisti pe domenii, din tara sau din strainatate, remunerati conform
legislatiei

in

materie.”

Legea privind formarea profesională a adulţilor Nr. 375/2002 (modificată şi
completată prin OU Nr. 76/2004)
Constituie o altă lege specială care aduce completări în domeniu, reglementând
procesul de formare realizat în afara sistemului educaţional. Astfel, sunt formulate
principalele obiective şi modalităţi ale formării profesionale a adulţilor, sunt definite

competenţele profesionale şi căile de dobândire a acestora, sunt definiţi termenii de
iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare, recalificare (Cap.I, Dispoziţii generale):
„Art. 3. - Formarea profesională a adulţilor are ca principale obiective:
a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor
profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;
b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii
forţei de muncă;
c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de
bază, precum şi în ocupaţii înrudite;
d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea
socială sau de modificări ale capacităţii de muncă;
e) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru
îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
Art. 4. - (1) Formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială
şi formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice
sistemului naţional de învăţământ.
(2) Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură pregătirea necesară pentru
dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de
muncă.
(3) Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor
fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi
competenţe.
Art. 5. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, competenţa profesională reprezintă
capacitatea de a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ
specificat în standardul ocupaţional.
(2) Competenţele profesionale se dobândesc pe cale formală, non-formală sau
informală care, în sensul prevederilor prezentei ordonanţe, se definesc astfel:
a) prin calea formală se înţelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de
formare profesională;
b) prin calea non-formală se înţelege practicarea unor activităţi specifice direct la
locul de muncă sau autoinstruirea;

c) prin calea informală se înţelege modalităţile de formare profesională
neinstituţionalizate, nestructurate şi neintenţionate - contact nesistematic cu diferite
surse ale câmpului socio-educaţional, familie, societate sau mediu profesional.
(3) Formarea profesională a adulţilor se organizează pentru iniţiere, calificare,
perfecţionare, specializare, recalificare, definite astfel:
a) iniţierea reprezintă dobândirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi minime
necesare pentru desfăşurarea unei activităţi;
b) calificarea reprezintă ansamblul de competenţe profesionale care permit unei
persoane să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii;
c) perfecţionarea constă în dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiaşi
calificări;
d) specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmăreşte
obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a
unei ocupaţii;
e) recalificarea constă în obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii sau
profesii, diferită de cele dobândite anterior.”
LEGE privind asigurarea calităţii educaţiei Nr. 87 / 2006
Este o lege conexă, o premieră pentru sistemul de învăţământ românesc, care permite
aplicarea principiilor unei corecte evaluării a calităţii procesului educativ după criterii
de standarde, competenţe şi performanţă promovate la nivel european.
Prin cele cinci capitole ale ei, legea defineşte termenii de bază (Cap I, Dispoziţii
generale), metodologia asigurării calităţii educaţiei (Cap. II), evaluarea interna a
calităţii (Cap. III), evaluarea externă (Cap. IIV) şi acreditarea organizaţiilor furnizoare
de educaţie / a programelor de studiu. (Capitolul V).
De interes pentru tematica lucrării noastre sunt definiţiile şi diferenţele realizate la
nivel de criteriu, standard, standard de referinţă, indicator de performanţă, calificare.
(Cap. II, art. 9).
Literatura de specialitate aduce şi unele corecţii cu speranţa că vor fi introduse prin
modificări într-un text de lege viitor:
„Nu sunt precizate în mod pertinent deosebirile existente între “standarde” (utilizate
pentru acreditare) şi “standarde de referinţă” (utilizate pentru asigurarea calităţii). În

plus, formula “standarde de referinţă” este pleonastică. Propunem înlocuirea lor cu
“standarde minime” şi respectiv “standarde optimale”.
Prevederile legii ar fi trebuit corelate cu legislaţia şi structurile pre-existente în
România pentru evaluarea conformităţii ( “infrastructura calităţii”) (In: Asigurarea
calităţii educaţiei in românia - între necesitate, confuzii şi obstacole
Prof.univ.dr.ing. Nicolae DRĂGULĂNESCU www.frpc.ro)
LEGISLAŢIA ÎN FAZĂ DE PROIECT
Arhitectura
Legislaţia propusă este formată din două legi sectoriale: - Legea învăţământului
preuniversitar şi Legea învăţământului superior şi o lege-cadru: - Legea educaţiei
permanente.
Legea-cadru are funcţia de a conferi un fundament stabil şi de a asigura
corespondenţa dintre cele două legi sectoriale prin aşezarea educaţiei permanente la
baza sistemului educaţional (conform punctului 8 din Pactul Naţional pentru
Educaţie), precum şi de a pune în valoare educaţia non-formală şi cea informală care
au loc dincolo de sistemul de învăţământ. Îndeosebi după apariţia Internetului,
oportunităţile de învăţare în afara şcolii au crescut exponenţial; ele trebuie
recunoscute legislativ şi valorizate.
Alternativa unei legi unice pentru învăţământul preuniversitar, superior şi educaţia
permanentă este neviabilă, aşa cum ne-a demonstrat-o actuala Lege a învăţământului.
Ea a fost modificată de 34 de ori, iar aceste modificări repetate, chiar şi atunci când au
vizat numai un sector, au decredibilizat toată legea, inclusiv părţile ei bune, şi au
creat confuzie legislativă.
Din pachetul legislativ propus lipseşte deocamdată Statutul personalului didactic,
din două motive bine întemeiate:
(1) legea salarizării unice a bugetarilor va avea efecte majore, inclusiv asupra
statutului personalului didactic, ca atare, reglementarea acestuia în acest moment este
inoportună;

(2) trebuie mai întâi să cădem de acord asupra finalităţilor, structurii, organizării şi
funcţionării sistemului de învăţământ şi abia apoi să definim statutul personalului
didactic care operează în cadrul acestui sistem.
Considerăm că după adoptarea prezentului pachet legislativ şi a legii salarizării unice,
o lege referitoare la statului personalului didactic devine de stringentă actualitate.
Opţiunile legislative majore
A.

Legea învăţământului preuniversitar
1) Învăţământul preuniversitar se centrează pe formarea şi evaluarea
competenţelor. La nivelul educaţiei timpurii, centrarea este pe dezvoltarea
competenţelor emoţionale, cognitive şi sociale şi pe intervenţia precoce pentru
remedierea rapidă a deficienţelor de dezvoltare (art. 34). La nivelul
învăţământului obligatoriu, educaţia ţinteşte cele opt categorii de competenţe
cheie, aşa cum sunt ele agreate şi la nivel european (art. 35). Disciplina
„Tehnologia informaţiei şi comunicării” devine obligatorie din clasa a V-a.
Învăţământul liceal se centrează pe dezvoltarea şi evaluarea competenţelor
cheie dobândite în învăţământul obligatoriu şi pe formarea competenţelor
specifice, în funcţie de filieră şi profil.
2) Se reorganizează nivelurile de învăţământ, aşa cum se prevede în raportul
„România educaţiei, România cercetării”, şi se crează cadrul pentru
consorţiile şcolare.
Clasa pregătitoare devine obligatorie şi intră în structura învăţământului de
bază (clasă pregătitoare – clasa a IX-a). Liceul (clasele X-XII ) este
generalizat şi gratuit (art. 10). Liceele au autonomie în organizarea admiterii
(art. 42, alin. 1). Sunt specificate clar finalităţile fiecărui nivel de învăţământ
(art. 10 alin 2 – art. 10 alin. 5). Pentru gestionarea fluctuaţiilor de personal
didactic şi lărgirea oportunităţilor de învăţare oferite elevilor se înfiinţează
consorţiile şcolare (art. 17).
3) Evaluarea elevilor dobândeşte în mod prioritar funcţia formativă de a
optimiza învăţarea prin intervenţii remediale sau planuri individualizate

de învăţare (art. 40, 41, 42). La fiecare final de ciclu curricular sunt evaluate
competenţele dobândite.
4) Calitatea educaţiei contează mai mult decât tipul furnizorului (public sau
privat) de educaţie. Finanţarea de bază pentru învăţământul preşcolar şi
învăţământul obligatoriu se acordă tuturor unităţilor de învăţământ, publice
sau private, dacă ele sunt acreditate şi se supun evaluării periodice. Odată cu
transferul preşcolarului/elevului, se transferă şi resursele financiare alocate
şcolarizării acestuia (art. 81).
5) Învăţământul se reconstruieşte pentru „generaţia digitală”. În termen de
un an de la promovarea legii, toate şcolile vor fi conectate la Internet. Se
înfiinţează şi se finanţează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Biblioteca Şcolară Virtuală şi Platforma Şcolară de e-learning, astfel încât
toate conţinuturile ce trebuie învăţate în şcoală, lecţiile celor mai buni
profesori, vor exista şi în format digital şi vor fi accesibile oricărui elev, din
orice şcoală (art. 45-47).
6) Se susţine competiţia în sistem şi se premiază câştigătorii (art.83,85).
Unităţile de învăţământ sunt evaluate anual pe două axe: performanţă şi
incluziune. Sunt premiate atât excelenţa în incluziune cât şi excelenţa în
performanţă. Se instituie concursul „Profesorul anului” şi se recompensează
financiar performanţele de excelenţă ale elevilor.

B.

Legea Învăţământului Superior
1) Se întăreşte autonomia universitară, concomitent cu introducerea şi
consolidarea răspunderii publice. Structura, organizarea şi funcţionarea
internă se reglementează complet la nivelul universităţilor prin Carta
universitară.

Înfiinţarea

facultăţilor

se

face

prin

decizia

Senatului.

Dimensiunea şi organizarea catedrelor sunt decise de Senat. Se fac rapoarte
anuale asupra asigurării calităţii şi respectării eticii universitare, atât din partea
furnizorilor (prin rector), cât şi din partea beneficiarilor (prin cancelarul
studenţilor) (art. 73-81).

2) Se înăspresc măsurile pentru asigurarea calităţii şi respectarea eticii
universitare. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin organisme
abilitate, realizează diferenţierea universităţilor şi ierarhizarea programelor de
studii (art. 91).
3) Cercetătorul şi cercetarea universitară devin prioritare (art. 36-38).
Universităţile îşi asumă public poziţia faţă de cercetarea ştiinţifică, iar
evaluarea lor se realizează în funcţie de tipul de universitate pentru care au
optat.. Titularii de grant au autonomie şi responsabilitate personală în
achiziţiile publice şi gestionarea resurselor umane implicate în grant.
Mobilitatea interinstituţională după principiul grantul urmează cercetătorul e
garantată. Titularii de grant beneficiază de an sabatic (art. 40).
4) Universitatea se centrează pe student. Studenţii sunt consideraţi parteneri
(art. 63). Universităţile adoptă un cod al îndatoririlor, drepturilor şi libertăţilor
studenţilor (art. 16, alin.2) Evaluarea prestaţiei cadrelor didactice de către
studenţi este obligatorie.
5) Se flexibilizează programele de studii şi se centrează pe rezultate ale
învăţării. Programele de studii se centrează pe dobândirea unor calificări
relevante, iar concordanţa dintre curriculum şi calificarea propusă devine un
criteriu esenţial de calitate (art. 29, alin. 4).
6) Se promovează universitatea de tip managerial şi antreprenorial (art. 7179). Rectorii sunt selecţionaţi prin concurs organizat şi validat de Senat.
Rectorul îşi numeşte prorectorii. Universităţile sunt stimulate să aibe iniţiative
antreprenoriale.
Se înfiinţează centrul naţional de pregătire a managerilor şi administratorilor
din învăţământul superior (art. 83).
7) Se asigură finanţarea multianuală şi flexibilă (art. 94-98). Finanţarea de
bază se acordă multianual, pe toată durata unui ciclu de studii, sub formă de
granturi de studii, bazate pe echivalentul costului mediu per student pentru
fiecare domeniu şi ciclu de studii. Granturile de studii sunt gestionate de către
universităţi în baza autonomiei. Se acordă sprijin învăţământului privat

performant. Finanţarea suplimentară, care premiază excelenţa, se oferă celui
care o produce (pe programe şi instituţii) indiferent dacă este furnizor public
sau privat de învăţământ superior (art. 95, alin. 4). Guvernul, cu acordul
Senatului universitar, poate înfiinţa şi finanţa programe de studii sau facultăţi
pentru domeniile prioritare, atât în universităţi publice cât şi în universităţi
private.

C.

Legea educaţiei permanente.
1) Educaţia permanentă este o responsabilitate a persoanelor şi instituţiilor
şi este stimulată de către stat. Pentru educaţie se alocă anual un buget
minim de 7% din PIB, fonduri publice. Educaţia permanentă se realizează în
contexte formale, nonformale şi informale (art. 1-5). Statul garantează accesul
egal la educaţie şi servicii de informare, consiliere şi orientare în carieră (art.
4). Sunt stabilite atribuţiile fundamentale ale instituţiilor statului în
domeniul educaţiei.
2) Se înfiinţează Centrele Comunitare de Învăţare Permanentă pentru a oferi
educarea şi formarea continuă a membrilor comunităţii. Se înfiinţează Muzeul
Naţional al Ştiinţei, pentru învăţarea nonformală şi informală a realizărilor
ştiinţei şi tehnologiei contemporane.
3) Se pun bazele legislative pentru recunoaşterea şi certificarea învăţării
non-formale şi informale

indiferent de contextul în care ea a fost

dobândită. Nu vor mai exista competenţe necertificate şi diplome fără
competenţe. Toţi furnizorii de educaţie şi formare sunt acreditaţi şi evaluaţi
periodic.
4) Educaţia permanentă este susţinută financiar. Guvernul înfiinţează un cont
bancar în valoare de 500 Euro pentru fiecare nou-născut din România. Anual,
părinţii/reprezentanţii legali pot depune în contul de educaţie permanentă o
sumă de până la 500 Euro pe an, care va fi scutită de impozit. Contul de
educaţie permanentă poate fi utilizat de titular doar în scopuri strict
educaţionale, după finalizarea învăţământului obligatoriu.

Fiecare instituţie publică este obligată să utilizeze minimum 2% din buget
pentru formarea şi perfecţionarea personalului. Societăţile comerciale sunt
scutite de impozitarea profitului reinvestit în formarea resursei umane în limita
a 5% din valoarea acestuia.
5) Mass-media este folosită în scopuri educaţionale. Un post public de
televiziune şi un post public de radio vor fi dedicate exclusiv educaţiei.
Guvernul va finanţa, prin programe speciale, emisiunile educative din massmedia private.

Reţinem că acest proiect ridică educaţia permanentă la rang de finalitate „supremă”:
Art. 4. (1) Învăţământul românesc are următoarele finalităţi:
(a) asigurarea unei educaţii de calitate şi promovarea egalităţii de şanse;
(b) formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie specifice societăţii bazate pe
cunoaştere, care oferă o bază pentru învăţarea permanentă şi motivează pentru
participarea activă la viaţa socială şi culturală;

Educaţia permanentă este promovată ca principiu de organizare la nivel naţional.
„Art. 5. (3) Statul promovează principiile educaţiei permanente.
Art. 8. (1) Învăţământul preuniversitar este organizat şi funcţionează cu respectarea
următoarelor principii:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului copilului;
b) egalitatea de şanse;
c) asigurarea calităţii în educaţie;
d) nepolitizarea sistemului de învăţământ;
e) continuitatea;
f) nediscriminarea;
g) descentralizarea sistemului naţional de învăţământ;
h) educaţia permanentă.”

Standardele de pregătire profesională, standardele ocupaţionale, calificările,
certificarea, atestarea, portofoliul personal pentru educaţie permanentă, certificatul
format EUROPASS sunt stipulate şi reglementate expres în acest proiect de lege.
„Art. 29.
(2) Pregătirea prin învăţământul liceal filiera tehnologică se realizează pe baza
standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educaţiei, în urma
consultării partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională precizează
nivelul de calificare şi sunt realizate pe baza standardelor ocupaţionale validate de
comitetele sectoriale.
Art. 30. (1) Absolvenţii liceului primesc certificat de absolvire, care atestă finalizarea
studiilor liceale şi care conferă dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul
terţiar non universitar, dreptul de a susţine examenul de bacalaureat, respectiv a
examenului de certificare/atestare a competenţelor profesionale.
(2) Absolvenţii liceului primesc portofoliu personal pentru educaţie permanentă şi, la
cerere, foaia matricolă.
(3) Absolvenţilor de liceu care susţin şi promovează examenul de certificare/atestare
a competenţelor profesionale li se eliberează certificat de calificare profesională şi
suplimentul descriptiv al certificatului, respectiv atestat de competenţe profesionale.
Formatul suplimentului descriptiv al certificatului respectă formatul instrumentului
EUROPASS şi se defineşte prin metodologie specifică de Ministerul Educaţiei.
Eliberarea certificatului de calificare profesională, respectiv a atestatului de
competenţe profesionale nu este condiţionată de promovarea examenului de
bacalaureat.”
În schimb, formarea adulţilor şi referirile la educaţia permanentă se reduc la un singur
articol (Cap. IV, art. 70)
„Art. 70. (1) Ministerul Educaţiei, prin unităţile şi instituţiile sale, acordă, pe bază de
contract, asistenţă de specialitate unităţilor şi instituţiilor care organizează diferite
programe de instruire pentru adulţi în sistemul educaţiei permanente sau poate
organiza asemenea programe din proprie iniţiativă.
(2) La cererea factorilor interesaţi şi pe bază de contract, unităţile şi instituţiile de
învăţământ pot organiza cursuri de formare profesională continuă, cursuri de educaţie
a adulţilor, precum şi alte servicii educaţionale, cu respectarea legislaţiei specifice
formării continue a adulţilor.

(3) Ministerul Educaţiei organizează şi

finanţează

programe pentru educaţia

adulţilor, în scopul reconversiei şi formării profesionale continue a personalului din
învăţământ.”
Resurselor umane li se alocă de asemenea un singur articol ( TITLUL VI, art. 101),
făcându-se trimitere la documente conexe.
„Art. 101. (1) Ministerul Educaţiei organizează şi finanţează prin instituţii
specializate acreditate perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice,
inclusiv reconversia acestora, în funcţie de nevoile sistemului de învăţământ
preuniversitar.
(2) Perfecţionarea şi formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
se realizează în conformitate cu prevederile metodologiilor specifice elaborate de
Ministerul Educaţiei.”

Proiectul legii privind statutul personalului didactic propune un nou capitol
intitulat „Dezvoltarea carierei profesionale a personalului didactic” (Partea I, Titlul I,
Cap. III)
Demne de interes sunt: introducerea în lege a sistemului de credite transferabile,
definirea perfecţionării (şi a formelor ei) şi conversiei ca moduri de realizare a
formării continue a personalului didactic, instituţiile organizatoare şi finanţarea
acestor activităţi:
„
Art. 1.

Profesionalizarea pentru cariera didactică reprezintă procesul de formare şi

dezvoltare a ansamblului de competenţe care permit asumarea de roluri şi realizarea
de sarcini profesionale specifice, la un nivel corespunzător de performanţă.
Art. 2.

(1) Dezvoltarea carierei personalului didactic are la bază sistemul de credite

profesionale transferabile.
(2) Personalul didactic de predare, de conducere, de consiliere şi evaluare trebuie să
acumuleze într-un anumit interval de timp un număr de credite corespunzător fiecărei
etape de carieră.

(3) Modalitatea de obţinere a creditelor profesionale se stabileşte prin metodologia
elaborata de Ministerul Educaţiei.
(4) Personalul didactic care nu realizează, din motive imputabile lui, numărul de
credite stabilit conform alin. 3, nu poate fi trecut la următoarea tranşă de vechime şi
este planificat în anul şcolar următor, să parcurgă un program de perfecţionare.
(5) Condiţia prevăzută la alin. (2) se consideră îndeplinită, dacă persoana în cauză a
obţinut, în intervalul amintit, definitivarea în învăţământ, un grad didactic sau
doctoratul.
Art. 3.

Formarea iniţială a personalului didactic reprezintă dobândirea de cunoştinţe

şi competenţe, pe domenii de studii, prin învăţământ universitar, în vederea ocupării
posturilor didactice.
Art. 4.

(1) Formarea continuă a personalului didactic are ca scop înnoirea şi

perfecţionarea practicilor profesionale, precum şi schimbarea orientării profesiei prin
dobândirea de noi competenţe.
(2) Formarea continuă se realizează prin perfecţionare şi conversie profesională.
(3) Perfecţionarea se poate realiza prin:
a) definitivare în învăţământ şi grade didactice;
b) activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii
de învăţământ sau pe grupuri de unităţi - comisii metodice, catedre şi cercuri
pedagogice;
c) sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane şi schimburi de
experienţă pe probleme de specialitate şi psihopedagogice;
d) stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor
educaţiei;
e) forme de perfecţionare prin învăţământ la distanţă;
f) cursuri organizate de societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii profesionale ale
personalului didactic;
g) cursuri

de

perfecţionare

a

pregătirii

de

specialitate,

metodice

şi

psihopedagogice sau pentru obţinerea definitivării în învăţământ ori a gradelor
didactice, în conformitate cu prevederile legii;
h) cursuri de pregătire şi de perfecţionare pentru personalul de conducere, de
monitorizare şi evaluare, potrivit unor programe specifice;

i) burse de perfecţionare şi stagii de studiu şi de documentare, realizate în ţară şi
în străinătate;
j) cursuri postuniversitare, masterate în ştiinţe ale educaţiei, management
educaţional, managementul organizaţiei, studii administrative, europene;
k) doctorat;
l) alte forme de perfecţionare stabilite prin metodologia elaborată de Ministerul
Educaţiei.
(4) Prin metodologia de perfecţionare aprobata de minister se vor stabili numărul de
credite ce pot fi alocate fiecărei forme de perfecţionare.
Art. 5. (1) Perfecţionarea pregătirii personalului didactic se realizează în instituţii
specializate prin forme şi programe, aprobate/avizate de Ministerul Educaţiei sau de
structurile sale abilitate, în raport cu exigenţele asigurării calităţii în educaţie, cu
evoluţia diferitelor discipline/module de studiu, cicluri de învăţământ şi profiluri,
precum şi în funcţie de necesităţile şi de interesele de perfecţionare a diferitelor
categorii de personal didactic.
(2) În perfecţionarea personalului didactic de predare, de conducere, monitorizare,
evaluare şi control din învăţământul şcolar se aplică sistemul unităţilor de credite
transferabile conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei.
(3) Formarea continuă a personalului didactic este coordonată de Ministerul Educaţiei
şi se realizează în:
a) instituţii de învăţământ superior, prin facultăţi, departamente şi catedre;
b) case ale corpului didactic;
c) Palatul Naţional al Copiilor;
d) centre, institute şi alte organisme acreditate în acest scop de Ministerul
Educaţiei.
(4) Direcţiile judeţene de învăţământ şcolar şi casele corpului didactic, împreună cu
instituţiile şi unităţile prevăzute la alin.(3), asigură organizarea şi realizarea
perfecţionării personalului didactic, potrivit metodologiei Ministerul Educaţiei.
Art. 6.

Conversia profesională în sistemul de învăţământ vizează extinderea

pregătirii iniţiale în vederea obţinerii dreptului de a preda şi alte discipline sau de a
ocupa alte posturi didactice şi se organizează conform legii.
Art. 7.

Activităţile de formare continuă obligatorii prevăzute la art. se finanţează de

la bugetul de stat.

Art. 8.

Modalităţile de organizare, de desfăşurare, de evaluare şi de finanţare a

activităţilor de formare continua a personalului didactic şi de obţinere a definitivării şi
a gradelor didactice sunt stabilite prin metodologia aprobata de Ministerul Educaţiei”.

II. Rolului serviciilor de consiliere şi orientare în planificarea carierei şi tranziţia
tinerilor de la şcoală la piaţa muncii

II.1. Aspecte legate de consilierea permanentă
În anul 2000, la Lisabona Consiliul European concluziona asupra necesităţii
însoţirii învăţării permanente (LLL) de o tranziţie reuşită spre economia şi societatea
bazată pe cunoaştere. (Memorandumul). Dezvoltarea domeniilor educaţiei şi formării
este considerată ca fiind prioritară la nivel european, iar în acest sens, raportul
referitor la obiectivele concrete în aceste două domenii cheie, prezentat Consiliului
European în februarie 2001, propune trei obiective concrete necesare a fi dezvoltate în
următorii 10 ani (The concrete future objectives of education and training systems,
Bruxelles, 2001):


Creşterea calităţii şi eficienţei proceselor de educaţie şi formare în
cadrul UE;



Facilitarea accesului tuturor persoanelor la educaţie şi formare;



Deschiderea sistemelor de educaţie şi formare.

Pentru a susţine realizarea acestor trei obiective, un comunicat al Comisiei
Europene din acelaşi an accentuează rolul pe care îl au în facilitarea accesului la
învăţare şi motivare în această direcţie serviciile de informare, consiliere şi orientare,
care ar trebui să promoveze egalitatea de şanse, să fie accesibile tuturor şi să fie
adaptate nevoilor diferitelor grupuri ţintă. (Making a european area of lifelong
learning a reality, Bruxelles, 2001).Rezoluţia Consiliului European din iunie 2002, a
evidenţiat faptul ca LLL este principul fundamental în realizare politicilor de educaţie
şi formare. Noile cerinţe pentru LLL necesită o reformă radicală şi implementarea
coerentă a strategiilor naţionale în contextul european actual. Principalele domenii de
interes ţin de dezvoltarea competenţelor necesare fiecărei persoane, deoarece
dezvoltarea personală, profesională şi socială depind în mare măsură de achiziţionarea
competenţelor de bază pe parcursul învăţământului obligatoriu, până la absolvirea
acestuia (Jigău et all, 2009). Aceste competenţe sunt: comunicarea în limba maternă şi
în limbi străine, competenţe de bază în domeniul matematicii, ştiinţelor şi
tehnologiilor, ICT, a învăţa să înveţi, competenţe interpersonale, iniţiativă şi spirit
antreprenorial, deschiderea spre alte culturi şi se pot dobândi prin crearea unor medii
de învăţare deschise, atractive şi accesibile tuturor ("Education & training 2010" the
success of the Lisbon Strategy hinges on urgent reforms; Joint interim report of the
Council and the Commission on the implementation of the detailed work programme
on the follow-up of the objectives of education and training systems în Europe,
Bruxelles, 2004).
Memorandumul asupra învăţării permanente elaborat de Comisia Europeană
în octombrie 2000, are drept scop lansarea unei dezbateri largi la nivel european
bazată pe o strategie comprehensivă pentru implementarea învăţării permanente la
nivel individual şi instituţional şi în toate sferele vieţii publice şi private.

Comisia şi Statele Membre au definit învăţarea permanentă în cadrul
Strategiei Europene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ca activitate intenţionată de
învăţare realizată continuu, cu scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor, deprinderilor
şi competenţelor, ca punct de pornire în cadrul acestei largi dezbateri. Educaţia de
bază urmată de educaţia şi formarea profesională iniţială ar trebui să înzestreze toţi
tinerii cu noile competenţe de bază cerute de o economie fondată pe cunoaştere
însoţite de o atitudine pozitivă faţă de învăţare şi motivaţia individuală pentru acest
proces precum şi varietatea posibilităţilor de a învăţa sunt factori care influenţează în
mod pozitiv învăţarea pe tot parcursul vieţii. Sistemele de educaţie şi formare trebuie
astfel să se adapteze la nevoile şi cererile individului şi nu invers.
Memorandumul asupra învăţării permanente subliniază că ”până acum,
învăţarea formală a dominat politicile educaţionale, influenţând modalităţile în care
educaţia şi formarea sunt oferite şi modul de înţelegere al oamenilor asupra a ceea ce
înseamnă învăţarea. Aspectul continuu al învăţării permanente aduce în prim plan
învăţarea non-formală şi informală. Învăţarea non-formală se realizează, prin
definiţie, în afara şcolilor, a colegiilor, a centrelor de instruire şi a universităţilor. Ea
nu este văzută de obicei ca o învăţare "reală", iar rezultatele sale nu au prea mare
valoare pe piaţa muncii. Învăţarea non-formală este, prin urmare, în mod tipic
subevaluată. Învăţarea informală este, cu atât mai mult, pusă în situaţia de a fi
exclusă în totalitate, deşi ea este cea mai veche formă de învăţare şi rămâne
componenta de bază a educaţiei primei copilării.” (Memorandumul asupra învățării
permanente, Bruxelles, 2000)
Pentru a defini procesul de învăţare şi durata acestuia se impun distincţii între
ceea ce se întâmplă de-a lungul întregii vieţi a persoanei, învăţarea ca un continuum şi
ceea ce se întâmplă într-un segment definit al dezvoltării unei persoane. Această
secvenţialitate introduce conceptul de lifewide learning (LWL) care accentuează mult
mai puternic complementaritatea învăţării formale, non-formale şi informale, ne
permite să înţelegem că predarea şi învăţarea sunt ele însele roluri şi activităţi
dinamice şi interşanjabile.
Memorandumul introduce şase mesaje cheie necesare unei strategii coerente şi
comprehensive la nivel european:


să garanteze accesul universal şi continuu la învăţare în scopul dobândirii şi
reînnoirii capacităţilor necesare pentru o participare susţinută într-o societate
cognitivă;



să crească vizibil nivelul investiţiilor în resursele umane pentru a da prioritate
celei mai importante valori a Europei - oamenii săi;



să dezvolte efectiv metodele de predare şi învăţare şi să încurajeze situaţiile
care asigură continuum-ul învăţării permanente;



să îmbunătăţească semnificativ modalităţile în care participarea şi rezultatele
învăţării sunt înţelese şi apreciate, cu precădere învăţarea non-formală şi
informală;



să se asigure că oricine poate accesa cu uşurinţă informaţii şi sfaturi de bună
calitate despre posibilităţile de învăţare, peste tot în Europa şi pe toată durata
vieţii;



să ofere posibilităţi de învăţare permanentă cât mai aproape de cei care doresc
să înveţe în propriile lor comunităţi, sprijinite prin facilităţi ICT, oriunde este
nevoie.
Educaţia şi formarea sunt extrem de importante pentru schimbările necesare la

nivel economic şi social. Posibilitatea de avea o slujbă mai bună presupune
dobândirea competenţelor cheie de către toţi cetăţenii şi dezvoltarea abilităţilor pe
parcursul întregii vieţi. LLL susţine creativitatea şi inovaţia şi posibilitatea cetăţenilor
de participare activă la viaţa economică şi socială.
Pe baza rapoartelor naţionale din 2007 ("Progress towards the Lisbon
objectives în education and training. Indicators and benchmarks 2007.") se desprind
trei direcţii de acţiune în care sunt necesare eforturi sporite:
1. Creşterea nivelului abilităţilor persoanelor pentru evitarea riscului de
excluziune socială, deoarece rata mare a abandonului şcolar, slaba
participare la procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii a persoanelor
vârstnice încadrate în muncă şi slaba dezvoltare a abilităţilor mai ales în
cazul populaţiilor migrate, sunt un motiv de îngrijorare în multe dinte ţările
europene.
2. Strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii.
3. Triunghiul educaţie – cercetare – inovaţie.

Stabilirea obiectivelor cu privire la educaţie în anul 2000, în cadrul Strategiei
Lisabona a dus la elaborarea în 2002 a Programului ”Educaţie şi formare 2010”, prin
care se stabilesc mijloacele concrete de atingere a acestor obiective. De asemenea au
fost puse în discuţie modalităţi de măsurare a îndeplinirii acestor obiective, precum şi
nevoia stabilirii unor ţinte comune de atins până în anul 2010 şi o serie de iniţiative cu
privire la învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Aceste iniţiative includ şi cadrul general al competenţelor cheie pe care fiecare
cetăţean ar trebui să le dobândească pentru a reuşi în societatea actuală, alături de
Cadrul European al Calificărilor şi documente de politică în domeniul învăţământului
superior, formarea profesorilor şi provocarea de a face sistemul de învăţământ
european

eficient

şi

echitabil

(http://ec.europa.eu/education/at-a-

glance/about141_en.htm)
În decembrie 2006 au fost stabilite o serie de recomandări cu privire la
competenţele cheie pentru LLL (Recommendation of the European Parliament and of
the Council on key competences for lifelong learning, Bruxelles, 2006), cu
următoarele recomandări:


educaţia şi formarea iniţială pun tinerilor la dispoziţie mijloace de dezvoltare a
competenţelor cheie necesare în viaţa adultă ca bază pentru formarea
ulterioară şi pentru viaţa activă;



acordarea suportului în realizarea potenţialului educaţional mai ales acelor
tineri care sunt dezavantajaţi în plan personal, social, cultural sau economic;



sunt necesare: realizarea unei infrastructuri adecvate pentru continuarea şi
formarea adulţilor, inclusiv a profesorilor şi formatorilor; proceduri de
validare şi evaluare; măsuri care au drept scop asigurarea accesului în mod
egal atât la LLL cât şi pe piaţa forţei de muncă şi acordarea suportului acestora
în recunoaşterea diferitelor nevoi şi competenţe;



coerenţa procesului de educaţie şi de formare este realizată în strânsă legătură
cu politicile de angajare, sociale, de inovare şi alte politici care vizează tinerii
şi colaborarea cu parteneri sociali şi alţi factori de decizie.
În anul 2004 apare ”Career Guidance:Hanbook for policymakers”, realizat de

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – OECD, în care sunt
prezentate aspecte care ţin de dezvoltarea politicilor şi implicit a procesului de
dezvoltare a carierei în diferite ţări. Informaţiile strânse pe parcursul a mai multor ani

(2001-2003), iar România a făcut obiectul a două rapoarte realizate de ETF –
European Training Foundation şi Banca Modială, rapoarte în care este descrisă
contribuţia serviciilor de consiliere la implementarea politicilor de educaţie
permanentă şi a politicilor de ocupare activă. Ideea de bază de la care se porneşte este
aceea că serviciile bine organizate de orientare în carieră sunt foarte importante mai
ales în contextul implementării strategiilor şi politicilor de învăţare permanentă, având
drept obiectiv creşterea ratei de ocupare, iar pentru acest lucru este nevoie ca cetăţenii
să poată fi capabili să îşi gestioneze propriul traseu de educaţie, formare şi implicare
în viaţa activă. Acest lucru este posibil numai printr-o informare corectă şi de calitate,
consiliere educaţională şi a carierei.
Astfel că, principalele domenii care favorizează dezvoltarea sistemelor
comprehensive de consiliere pe toată durata vieţii presupun: condiţii pentru
satisfacerea nevoilor de consiliere profesională ale tinerilor şi adulţilor, acces la
serviciile de consiliere profesională, informare profesională, investiţia în formarea
personalului şi finanţarea serviciilor de consiliere şi leadership-ul strategic.
Două provocări importante se conturează de aici: una se referă la schimbarea
accentului în oferirea serviciilor, de la acţiuni de susţinere a unei decizii imediate la o
abordare mai amplă în susţinerea persoanei în procesul de gestionare a propriei cariere
şi cealaltă priveşte găsirea unor modalităţi eficiente din punct de vedere al costurilor
pentru a extinde accesul cetăţenilor la consilierea carierei pe toată durata vieţii.
Caracteristicile unui sistem care poate să vină în întâmpinarea unor astfel de
provocări, sunt:


transparenţa şi uşurinţa accesării pe tot parcursul vieţii, inclusiv capacitatea de
a îndeplini nevoile diferitelor grupuri ţintă;



centrarea pe principalele momente de tranziţie ale traseului individual de
dezvoltare;



flexibilitate şi inovaţie în oferta de servicii pentru a răspunde nevoilor şi
situaţiilor unor grupuri dverse;



programe pentru dezvoltarea abilităţilor de managementul carierei ale
persoanei;



posibilităţi de a investiga şi a experimenta oportunităţile existente de învăţare
şi muncă, înainte de a decide asupra lor;



accesul la informaţii complete şi diverse din sfera educaţională, de ocupare şi
a pieţei muncii;



accesul la servicii de consiliere individuală, oferite de practicieni bine pregătiţi
în domeniu;



asigurarea accesului la servicii, independent de interesele unor instituţii sau
organizaţii;



stimularea revizuirii şi planificării în mod regulat;



implicarea factorilor de decizie.
Agenda de lucru a Uniunii Europene referitoare le Educaţie şi Formare 2010

prevede un set de scopuri şi principii comune referitoare la consilierea permanentă,
finalităţi şi principii reluate în cadrul Rezoluţiei Comisiei Europene din mai, 2004 ,
privind întărirea politicilor, sistemelor şi practicilor de consiliere permanentă.
Priorităţile descrise în cadrul Rezoluţiei situează individul în centrul serviciilor de
consiliere şi susţine reformularea ofertei pentru dezvoltarea competenţelor
profesionale ale persoanei; îmbunătăţirea calităţii şi accesului la servicii.
Tot conform OECD, consilierea permanentă vizează să:


abiliteze cetăţenii să îşi gestioneze şi planifice propriul traseu de educaţie şi
muncă, în concordanţă cu scopurile, competenţele şi interesele în raport cu
educaţia, formarea şi oportunităţile pieţei de muncă etc.;



asiste instituţiile care oferă servicii de educaţie şi formare în motivarea
elevilor/ studenţilor/ persoanelor aflate în proces de formare în preluarea
responsabilităţilor şi stabilirea propriilor scopuri;



asiste companiile şi organizaţiile în motivarea personalului în accesarea
oportunităţilor de învăţare din cadrul şi din afara locului de muncă;



asigure un instrument de intervenţie în politicile publice;



susţină economiile locale, regionale, naţionale şi europene prin dezvoltarea
forţei de muncă şi adaptarea la cerinţele şi schimbările din această sferă;



asiste dezvoltarea societăţilor in care cetăţenii contribuie activ la dezvoltarea
socială, democratică şi durabilă.
Principiile care stau la baza oferirii serviciilor de consiliere:
-

Centralitatea beneficiarului: independenţă, imparţialitate,
confidenţialitate, egalitatea de şanse, abordarea holistică;

-

Abilitaterea

cetăţeanului

prin:

implicarea

activă,

responsabilizarea;
-

Îmbunătăţirea accesului prin: transparenţa serviciilor, apropiere şi
empatie,

continuitatea

suportului

acordat,

disponibilitate,

accesibilitate; adresarea diferitelor necesităţi;
-

Asigurarea calităţii prin: adecvarea metodelor de consiliere,
îmbunătăţirea continuă, dreptul la replică, personal competent.

Din această perspectivă consilierea carierei se referă la serviciile şi activităţile
care asistă persoanele de orice vârstă şi în orice moment al existenţei lor, să facă
alegeri în sfera educaţională, de formare sau muncă şi să îşi gestioneze cariera. Aceste
servicii pot fi disponibile în şcoli, universităţi, în instituţii de formare, în cadrul
servciilor de ocupare a forţei de muncă, la locul de muncă, în serviciile sociale şi în
sectorul privat; pot fi oferite individual sau în cadrul unor grupuri, faţă în faţă sau la
distanţă şi implică folosirea de instrumente, interviuri, programe de dezvoltarea
carierei, programe de testare, programe de căutare a unui loc de muncă şi servicii
axate pe procesul de tranziţie (Sultana & Watts 2004, apud Jigău et all, 2008).
Astfel că, termenul de “consilierea şi orientarea carierei” a înlocuit termenul de
“orientare profesională”. Acesta din urmă se referea la alegerea profesională pe care
un individ trebuia să o facă într-un moment punctual al vieţii sale. Pe de altă parte,
orientarea profesională era diferită de “consilierea şi orientarea educaţională” – proces
focalizat pe alegerea rutelor ocupaţionale. Consilierea şi orientarea carierei le
însumează pe cele două, subliniind importanţa interacţiunilor dintre muncă şi învăţare
(Jigău et all, 2008).
Tot din perspectiva OECD, consilierea şi orientarea carierei includ 5 tipuri de
activităţi:
1. Informarea cu privire la carieră (“career information”) care se referă la toate
informaţiile necesare pentru a planifica, obţine şi păstra un anumit loc de
muncă.
2. Educaţia cu privire la carieră (“career education”) este oferită în instituţii cu
profil educaţional (şi uneori în cadrul diferitelor organizaţii) de către profesori
şi consilieri. Activitatea îi ajută pe elevi/ studenţi să înţeleagă motivaţia,
valorile şi felul în care ei pot avea o contribuţie activă în cadrul societăţii. Sunt
oferite cunoştinţe despre piaţa muncii, abilităţi de a face alegeri privind
educaţia, formarea, munca şi viaţa în general, oportunităţi de a experimenta

diverse roluri din viaţa comunităţii sau din viaţa profesională, instrumente
pentru planificarea carierei. Educaţia cu privire la carieră promovează
întelegerea universului ocupaţiilor şi al lumii profesionale prin intermediul
curriculum-ului şcolar.
3. Consilierea carierei (“career counseling”) – îi ajută pe indivizi să îşi clarifice
scopurile şi aspiraţiile, să îşi înţeleagă propria identitate, să ia decizii
informate, să fie responsabili pentru propriile acţiuni, să îşi gestioneze cariera
şi procesul de tranziţie în diferite momente.
4. Consilierea pentru angajare (“employment counseling”) – îi ajută pe indivizi
să îşi clarifice scopurile imediate privind angajarea, să înţeleagă şi să acceseze
un job şi stagiile de formare necesare, să înveţe despre abilităţile necesare
pentru a căuta şi obţine un loc de muncă (ex: redactarea unui CV, participarea
la un interviu pentru angajare).
5. Plasarea (“job placement”) – sprijinul acordat indivizilor pentru găsirea unui
loc de muncă. Aceasta este în multe cazuri atât responsabilitatea unor instituţii
guvernamentale, cât şi a unor instituţii private. Uneori şi universităţile oferă
astfel de servicii pentru studenţi.
Depăşind aşa cum spuneam perspectiva punctualităţii intervenţiei în
consilierea şi orientarea carierei în favoarea unei abordări axată pe continuitate şi în
acelaşi timp pe complexitatea planurilor de dezvoltare ale individului, nu putem lăsa
la o parte diferitele categorii de factori care intervin în această relaţie odată liniară
(educaţie-muncă). Toate acestea ne fac să ne orientăm atenţia spre abordarea
procesului de consiliere şi orientare ca etape ale managementului carierei care impune
o serie de paşi:


Planificarea a carierei (“career planning”), evaluarea iniţială a
intereselor şi competenţelor, elaborarea unui CV şi dezvoltarea unui
plan (iniţial) de angajare. Scopul evaluării sau testării este de a-l ajuta
pe individ în autocunoaşterea propriului potenţial şi a propriilor limite
pentru a putea face alegeri realiste cu privire la viaţa profesională. Pot
fi utilizate activităţile de explorare a carierei şi de luare a deciziilor,
pentru a lărgi câmpul de cunoaştere al individului cu privire la
interesele şi abilităţile personale, precum şi asupra oportunităţilor
existente în plan educaţional şi profesional. Putem astfel spune că
planificarea carierei este procesul de identificare a modalităţii optime

de dezvoltare a carierei care presupune stabilirea obiectivelor,
acţiunilor, resurselor, termenelor, responsabilităţilor şi rezultatelor
aşteptate precum şi eliminarea obstacolelor. Planificarea carierei
include aspecte ce ţin strict de locul de muncă, dar şi activităţile de
timp liber, viaţă personală etc. şi se referă la aspecte precum: scopul în
viaţă, imaginea de sine, tipul de muncă dorit, relaţiile cu ceilalţi, tipul
de locuinţă dorită, realizările globale de pe parcursul vieţii.


Strategii de căutare a unui loc de muncă – includ căutarea
oportunităţilor de învăţare şi angajare, abilitaţi de a participa la un
interviu de angajare, tehnici de negociere. Cei aflaţi în căutarea unui
loc de muncă trebuie să fie capabili să ştie unde anume să caute, să îşi
pregătească un CV adaptat respectivului loc de muncă şi o scrisoare de
intenţie, să fie capabili să îşi dezvolte o reţea care îi va ajuta să
găsească locul de munca. Tehnicile de negociere şi de participare la un
interviu implică abilitatea de a convinge potenţialul angajator ca eşti
persoana potrivită şi meriţi să fii angajat pe acel post. Agenţiile de
Ocupare a Forţei de Muncă au un rol foarte important în această
secvenţă.



Dezvoltarea carierei este un proces de învăţare şi adaptare la diferite
roluri exercitate de către o persoană pe parcursul vieţii, include diferite
stadii, aflate în succesiune cronologică şi presupune medierea între
factorii de personalitate şi cerinţele sociale, în beneficiul individului.
Acest proces cuprinde factori psihologici, sociologici, educaţionali,
fizici, economici care influenţează natura şi importanţa muncii pe
parcursul întregii vieţi a unei persoane (Jigău et all, 2009).

Procesul continuu de management al carierei include revizuirea regulată a
planurilor de carieră şi managementul tranziţiei în viaţa personală şi profesională
pentru a ajuta indivizii să ia decizii consecvente cu abilităţile, competenţele, interesele
şi aspiraţiile lor şi să conducă la îmbunătăţirea continuă a vieţii profesionale.
Consilierea şi orientarea educaţională şi profesională acordă asistenţă
persoanelor pentru dezvoltarea talentelor şi potenţialului personal şi pentru
planificarea adecvată a paşilor pentru dezvoltarea abilităţilor esenţiale care vor
conduce la progres în plan personal, educaţional, economic sau social pentru un

individ, o familie, o comunitate sau o naţiune. Consilierea, orientarea şi
managementul educaţional şi profesional de calitate reprezintă un proces continuu, nu
o singură intervenţie. Acompaniază şi susţin învăţarea permanentă şi ajută persoanele
să evite perioadele de şomaj.
Consilierea şi orientarea educaţională şi profesională contribuie la realizarea
dezideratului de egalitate de şanse. Serviciile de înaltă calitate susţin nu numai
dezvoltarea personală şi conştientizarea oportunităţilor de carieră în plan individual,
dar şi aduc contribuţia şi în plan social, economic şi al dezvoltării durabile, în
ansamblu. (International Association for Educational and Vocational Guidance
IAEVG – 2001 apud Jigau et all).
În Clasificarea Ocupaţiilor din anul 2009 este stipulată profesia de consilier de
orientare privind cariera, care este o persoană calificată să asiste clienţii în
managementul propriei cariere: oferă informaţii, acordă consultanţă, consiliere,
orientare, evaluare şi sprijin pentru construirea şi dezvoltarea planului personalizat
pentru carieră, prin activităţi de autocunoaştere, dezvoltare şi diversificare a
strategiilor de învăţare, dezvoltarea abilităţilor de a face faţă tranziţiei de la mediul
educaţional la piaţa muncii, autoevaluare şi luarea deciziilor, conştientizarea şanselor
şi oportunităţilor de (re)integrare socio-profesională, instruire şi formare continuă sau
complementară. Grupurile ţintă vizate de procesul de orientare în carieră includ sunt
variate de la elevi, până la şomeri, persoane defavorizate, persoane cu deficienţe etc.
II. 2. Documente şi iniţiative care susţin şi facilitează procesul de tranziţie
Tot din perspectiva OECD vom încerca definirea procesului de tranziţie de la
şcoală la piaţa muncii. Acest proces este unul important pentru tineri, ei trebuind să
tracă de la un staut de ”dependenţă” la unul de ”independenţă”, de luare a propriilor
decizii şi de responsabilizare şi responsabilitate în acelaşi timp. Tranziţia tinerilor de
la şcoală la viaţa adultă poate însemna că aceştia au finalizat procesul de formare şi
sunt apţi de a aplica pentru şi a-şi găsi un loc de muncă, însă să nu uităm că aceasta nu
este singurul traseu posibil (educaţie-muncă) ci că aceste două trasee interacţionează
şi sunt interconectate.
Tranziţia tinerilor de la formarea iniţială la viaţa activă are loc în context
social, economic şi educaţional: modul în este organizată piaţa muncii, natura şi
structura sistemelor educaţionale, relaţiile instituţionale dintre actorii importanţi
(angajatori, şcoli şi conducere), valorile şi tradiţiile specifice.

De asemenea, tranziţia poate fi analizată în termeni care ţin de proces: tipul
parcursului urmat de tineri de la şcoală la viaţa activă, modul în care se intersectează
educaţia şi munca, modul în care sunt îmbinate activităţile care ţin de educaţie, de
muncă şi altele care nu se încadrează în cele două categorii, timpul petrecut într-una
sau alta din aceste activităţi şi frecvenţa schimbărilor, sunt modalităţi de descriere a
procesului de tranziţie.
Procesul descris poate fi abordat şi din perspectiva rezultatelor, fie în ceea ce
priveşte individul, fie pe cohorte: calificările obţinute în procesul de formare
educaţională, angajarea/ şomajul, venitul. Multe dintre aceste rezultate pot fi folosite
ca şi criterii cheie în descrierea eficienţei procesului de tranziţie: rata abandonului
şcolar, rata şomajului pe categorii de populaţie, gradul de calificare şi de angajare în
muncă. Există însă şi o serie de rezultate care nu sunt la fel de vizibile şi sunt deci mai
dificil de urmărit (ex: este dificil de urmărit compatibilitatea dintre parcursul
educaţional absolvit şi domeniul de activitate - un gard mare de compatibilitate poate
fi dovada unei eficienţe crescute a sistemului sau în caz contrar a lipse de flexibilitate
din cadrul sistemului).
Pornind de la aceste aspecte, Richard Sweet prezintă câteva aspecte care ţin de
un cadru comprehensiv al indicatorilor tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii (A
Comprehensive Framework for Indicators of the Transition from Initial Education to
working Life - Perspectives from the OECD Thematic Review, Richard Sweet, 2000):


Contextul tranziţiei, care variază de la ţară la ţară; durata, procesul şi
rezultatele tranziţiei sunt influenţate de factori care ţin de organizarea pieţei
muncii, natura şi structura sistemelor de educaţie şi formare, modul în care
calificările obţinute de tineri facilitează întrarea lor pe piaţa muncii, modul în
care suportul acordat de organismele din domeniul ocupării forţei de muncă şi
al protecţiei sociale sunt organizate etc.



Durata tranziţiei, care pe lângă simpla descriere a duratei de natură fizică
poate include şi informaţii mai puţin vizibile de tipul: încercările soldate cu
eşec ale tinerilor de a fi admişi în învăţământul superior, întârzierea angajării
pentru a continua studiile, călătoriile etc.



Procesul tranziţiei.



Rezultatele tranziţiei: este propusă nu doar o abordare a tranziţiei din
perspectivă implicării în viaţa activă, ci şi din perspectiva educaţiei, ţinând
cont de tipul acesteia, nivel şi domeniul de studiu.
Rezoluţia Consiliului European cu privire la o mai bună integrarea a orientării

şi consilierii permanente în cadrul strategiilor de învăţare permanentă, din noiembrie
2008, confirmă definiţia consilierii permanente ca proces continuu care susţine
persoanelor de orice vârstă şi în orice moment al vieţii acestora să-şi identifice
capacităţile, competenţele şi interesele şi să ia decizii în ceea ce priveşte educaţia,
formarea şi ocuparea şi în acelaşi timp să îşi gestioneze propriul traseu de viaţă din
perspectiva învăţării, muncii şi altor aspecte în care abilităţile şi competenţele sunt
învăţate şi/ sau puse în aplicare. Consilierea şi orientarea acoperă o serie de activităţi
individuale sau de grup de tipul oferirii de informaţii, consiliere, evaluarea
competenţelor, suport şi dezvoltarea de abilităţi în luarea deciziilor şi planificarea
carierei, toate acestea în contextul globalizării şi nevoii de creştere a perioadei de
ocupare activă pe piaţa muncii. Astfel că este necesară adaptarea abilităţilor persoanei
la aceste schimbări odată cu creşterea posibilităţilor de mobilitate odată cu lărgirea
UE şi numeroasele tranziţii ale traseului personal: de la învăţământul general la cel
profesional, de la învăţământul superior pe piaţa muncii, de la muncă la dezocupare,
formare sau retragere din sfera vieţii active. Astfel că orientarea şi consilierea joacă
un rol important în luarea deciziilor de către indivizi cu privire la propria existenţa şi
pot contribui la susţinerea şi responsabilizarea indivizilor în gestionarea carierei şi în
găsirea echilibrului între sfera personală şi profesională. În acelaşi timp consilierea şi
orientarea au un rol important în a răspunde discrepanţelor dintre rata şomajului şi
dificultăţile de recrutare în anumite domenii (Council Resolution on better integrating
lifelong guidance into lifelong learning strategies, Brussels, 2008).

Această rezoluţie invită statele membre: să întărească rolul consiliereii
permanente în cadrul strategiilor de învăţare pe tot parcursul vieţii în conformitate cu
Strategia Lisabona şi cadrul strategic pentru cooperare europeană în educaţie şi
formare, să revizuiască politicile şi practicile la nivel naţional în ceea ce priveşte
consilierea, să aplice principiile de încurajare a dezvoltării aptitudinilor de
managementul carierei pe toată durata vieţii, să faciliteze accesul tuturor cetăţenilor
la serviciile de consiliere, să dezvolte calitatea acordării acestor servicii, să
încurajeze coordonarea şi cooperarea între diferiţi factori de decizie la nivel naţional/
regional/ local, să aplice proiecte în cadrul programului FSE, în concordanţă cu
priorităţile.
Zonele prioritare sunt:
1. încurajarea dobândirii de abilităţi în ceea ce priveşte managementul carierei,
deoarece acestea joacă un rol important în abilitarea persoanelor de a se
implica în gestionarea propriei educaţii, formări şi cariere. Aceste abilităţi se
bazează pe competenţele cheie şi în special pe ”a învăţa să înveţi”,
competenţele sociale, civice şi antreprenoriale. Acestea sunt: învăţarea despre
mediul economic, mediul de afaceri şi ocupaţii; capacitatea de autoevaluare în
ceea ce priveşte nivelul de competenţă dobândit formal, informal sau nonformal; înţelegerea sistemelor de educaţie, formare şi calificare.
Pentru asta statele membre UE ar trebui: să includă activităţi de predare şi
învăţare care să susţină dezvoltarea abilităţilor de managementul carierei în
cadrul programelor educaţionale la nivel general, profesional şi superior; să
pregătească profesorii şi formatorii să poată realiza astfel de activităţi şi să le
acorde suportul în realizarea acestora; să încurajeze implicarea părinţilor în
problemele legate de consiliere; implicarea organizaţiilor şi partenerilor
sociali; să faciliteze accesul la informaţia referitoare la oportunităţile de
formare; să dezvolte abilităţii de managementul carierei în cadrul programelor
pentru adulţi; să transforme consilierea carierei într-un obiectiv principal în
cadrul şcolilor, învăţământului profesional şi superior.
2. Facilitarea accesului tuturor cetăţenilor la serviciile de consiliere prin:
promovarea activă a serviciilor de consiliere folosind toate căile disponibile
(inclusiv mass-media); oferirea de servicii uşor accesibile bazate pe evaluarea
aspiraţiilor şi nevoilor grupurilor ţintă, ţinând cont de mediul profesional şi de
viaţă; abilitarea persoanelor de a beneficia de susţinere în obţinerea validării

pe piaţa muncii a rezultatelor de învăţare obţinute formal, non-formal sau
informal pentru a-şi păstra continuitatea carierei; promovarea accesului la
resurse informaţionale şi documente asupra serviciilor de consiliere.
3. Dezvoltarea calităţii în acordarea de servicii de consiliere prin: îmbunătăţirea
calităţii şi asigurarea obiectivităţi în oferirea de informaţii cu privire la carieră,
ţinând cont de aşteptările clientului şi realitatea pieţei de muncă; adaptarea
informaţiilor şi suportului diferiţilor clienţi; dezvoltarea de instrumente pentru
planificarea carierei ţinând cont de resursele disponibile le nivel naţional şi
european; adaptarea serviciilor la specificul local; promovarea consilierii
carierei pe parcursul rutelor de educaţie şi formare; măsurarea eficienţei
oferirii de servicii de consiliere prin colectarea de informaţii din perspectiva
clientului şi a beneficiilor obţinute de acesta pe termen mediu; dezvoltarea de
standarde de calitate pentru serviciile de consiliere.
4. Încurajarea coordonării şi cooperării între diferiţi factori de decizie la nivel
naţional/ regional/ local.
La nivel european este pusă în discuţie publică (până pe 15 decembrie 2009)
Cartea Verde pentru promovarea mobilităţii tinerilor în scopuri educaţionale şi deşi
nu se referă în mod explicit la mobilitatea tinerilor pe piaţa muncii, mobilitatea are ca
scop implicit şi această dimensiune. Justificarea prezentului document este dată de
realitatea europeană în ceea ce priveşte mobilitatea, în acest caz mobilitatea tinerilor
cu scopul de a dezvolta noi aptitudini ca modalitate importantă de creştere a şanselor
de angajare şi de dezvoltare personală (GREEN PAPER - Promoting the learning
mobility of young peopl,. Brussels, 2009).
Sunt invocate în acest sens studii realizate cu absolvenţii stagiilor Erasmus şi
care dovedesc că mobilitatea aduce un plus în dezvoltarea capitalului uman datorită
faptului că studenţii au acces la noi cunoştinţe şi dezvoltă noi abilităţi de limbă şi
competenţe interculturale, apreciate de angajatori. Scopul principal al Cărţii Verzi este
acela de a iniţia o dezbatere asupra modalităţilor de sporire a oportunităţilor oferite
tinerilor din Europa de a-şi dezvolta cunoştinţele şi aptitudinile prin studii în
străinătate. Pe de altă parte cresc şansele mobilităţii în muncă şi în deschiderea
sistemelor de educaţie şi formare, în a le face mai accesibile şi eficiente, poate întări
competitivitatea prin susţinerea dezvoltării unei societăţi bazate pe cunoaştere şi astfel
contribui la atingerea obiectivelor Lisabona cu privire la dezvoltare şi ocupare, etc.

În noiembrie 2008, Consiliul European a concluzionat că fiecare tânăr trebuie
să aibă şansa să realizeze o mobilitate, fie în perioada realizării studiilor sau formării,
fie remunerată sau voluntară. Aceste concluzii sunt întărite de Comunicatul de la
Leuven, din aprilie 2009 la care au participat reprezentanţi ai ministerelor educaţiei
(cu referire la învăţământul superior) ţărilor participante la Procesul Bologna şi care
stipulează că până în 2020, cel puţin 20% dintre absolvenţii de învăţământ superior să
realizeze un stagiu de mobilitate în afara ţării. Tot în acest an, în luna iunie,
Comunicatul Comisiei Europene cu privire la angajare susţine importanţa mobilităţii
ca una dintre priorităţile cheie necesare în depăşirea crizei economice actuale şi de
creare a unor noi locuri de muncă.
Scopul principal al Cărţii Verzi este acela de a iniţia o dezbatere asupra
modalităţilor de sporire a oportunităţilor oferite tineretului din Europa de a-şi dezvolta
cunoştinţele şi aptitudinile prin plecarea la studii în străinătate. Cartea Verde doreşte
promovarea mobilităţii în domeniul educaţiei într-un mod organizat în primul rând în
cadrul ţărilor participante la programele realizate de Uniunea Europeană şi nu se
rezumă doar la mobilitatea în cadrul domeniilor de activitate de nivel omolog (intersectorială) ci şi la mobilitatea cors-sectorială, se centrează pe mobilitatea fizică a
participanţilor la stagii, dar în acelaşi timp recunoaşte şi mobilitatea virtuală şi se
adresează în principal tinerilor (16-35 de ani) fără a exclude însă mobilitatea
persoanelor de orice vârstă, conform conceptului şi politicilor de învăţare pe tot
parcursul vieţii.
UE este un vechi susţinător al mobilităţii în sfera educaţională, prin
intermediul diferitelor programe şi iniţiative: Programul de Învăţare pe Tot Parcursul
Vieţii 2007-2013, Erasmus Mundus, Tempus şi în acelaşi timp a ajutat la dezvoltarea
de instrumente care să faciliteze acest proces: Europass, ECTS, ECVET, Youthpass,
Euraxess etc., toate acestea cu scopul de a veni în întâmpinarea nevoilor diferitelor
grupuri ţintă. Chiar şi aşa mobilitatea este încă o excepţie şi accesibilă unor grupuri
mai mult decât altora.
Structura Cărţii Verzi vizează trei secţiuni: 1. Probleme legate de pregătirea
mobilităţii; 2. Realizarea mobilităţii; 3. Propuneri de noi parteneriate în domeniul
mobilităţii tinerilor. Informarea şi orientare au un rol foarte important mai ales în
etapele de pregătire şi efectuare a mobilităţii, contribuind la realizarea cu succes a
stagiului.

II. 3. Serviciile de consiliere existente la nivel naţional şi rolul lor în procesul de
tranziţie de la şcoală la piaţa muncii
II.3.1 Servicii existente la nivel naţional.
În România, activităţile de consiliere şi orientare sunt prezente în cadrul
programelor realizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerul
Municii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Tineretului şi Sportului.
1. Educaţie: Legea Educaţiei nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare,
reglează activităţile de informare, consiliere şi orientare din domeniul
educaţional. În toate judeţele ţării, sub Inspectoratele şcolare funcţionează
Centre de Resurse şi Asistenţă Educaţională, acestea la rândul lor cu rol de
coordonare şi evaluare al activităţii Centrelor de Asistenţă Psihopedagogică şi
al cabinetelor de consiliere din şcoli/ grădiniţe sau din cadrul altor centre
asociate (prin ordinul de ministru 5418/2005). Începând cu anul 1999
consiliere şi orientarea a beneficiat de un loc distinct în cadrul curriculumului
naţional şi începând cu anul şcolar 2005-2006 au intrat în vigoare primele
programe specifice pentru disciplina ca atare (numai pentru clasa a IX din
învăţământul liceal şi IX-X din învăţământul profesional), urmate în 20062007 de programe şcolare aprobate pentru toţi anii de studiu. Aceste
programe sunt centrate pe: autocunoaştere, comunicare şi abilităţi sociale,
managementul informaţiei, planificarea cariere, calitatea stilului de viaţă.
Implementarea Procesului Bologna în România a condus la extinderea reţelei
de consiliere şi creşterea numărului de centre în învăţământul superior
(OMEC nr. 3235/2005). Pentru consilierii din sistemul de educaţie nu există
standarde ocupaţionale specifice, iar Clasificarea Ocupaţiilor din România
(COR) nu include ocupaţia de consilier şcolar, consilierii din învăţământul
preuniversitar fiind asimilaţi profesorilor de ştiinţe socio-umane.
2. Muncă: Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, alături de filialele
judeţene furnizează o serie de servicii pentru persoanele aflate în cautarea
unui loc de muncă, printre care şi medierea muncii, informarea şi consilierea
profesională. Tot în cadrul unor agenţii teritoriale funcţionează şi Centre de
Informare şi Consiliere Privind Cariera şi Centre de Consiliere pentru
Persoanele cu Disabilităţi (http://www.bucuresti.anofm.ro/cc.htm). Serviciile
oferite sunt gratuite şi sunt pentru toate persoanele interesate, indiferent de

statutul lor (şomeri sau nu). De exemplu, obiectivele informării în cadrul
Centrului de Informare şi Consiliere Privind Cariera din cadrul Agenţiei
Municipale de Ocupare a Forţei de Muncă

sunt: creşterea gradului de

ocupare a forţei de muncă, soluţii în rezolvarea problemelor profesionale,
conştientizarea problemelor, conştientizarea importanţei informaţiei, liberul
acces la informaţie. Tot în cadrul acestor centre serviciul de consiliere
profesională permite acordarea asistenţei clienţilor în elaborarea unui plan de
acţiune pentru găsirea unui loc de muncă şi punerea acestuia în aplicare.
Urmând acelaşi exemplu, în cadrul şedinţelor de consiliere profesională se
acordă sprijin persoanelor interesate să se autocunoască, rezolvarea
problemelor profesionale, creşterea gradului de satisfacţie profesională.
3. Tineret: diferite direcţii din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului (în
conformitate cu Art. 16 din Ordonanţa de urgenţă nr. 221/2008 se înfiinţează
Ministrul Tineretului şi Sportului, prin comasarea Autorităţii Naţionale
pentru Tineret cu Agenţia Naţională pentru Sport, instituţii publice care se
desfiinţează) susţin şi încurajează dezvoltarea de programe cu şi pentru tineri,
programe care au şi scopul de a-i ajuta şi susţine pe aceştia în tranziţia lor de
la şcoală la piaţa muncii. Dintre aceste direcţii enumerăm: Direcţia Generala
Programe, Proiecte si Centre Teritoriale pentru Tineret, Direcţia Programe
Comunitare Europene care monitorizează şi controlează implementarea
Programul Youth in Action al Comisiei Europene în România ca responsabil
din partea M.T.S. desemnat de Comisia Europeana, Direcţia Politici pentru
Tineret, Direcţia Generală Programe pentru Studenţi.
4. Alte servicii şi iniţiative:
-

EUROGUIDANCE România oferă informaţii, materiale şi organizează
întâlniri cu profesionişti din domeniul consilierii, facilitează dialogul în
cadrul reţelelor de consiliere oferite de diferite structuri şi organizaţii şi
încurajează participarea activă a acestora pentru îmbunătăţirea calităţii
serviciilor de consiliere şi orientare oferite clienţilor.

-

Servicii private de consiliere şi orientare în carieră.

-

ANOFM oferă servicii de mediere a muncii pentru mobilitatea in cadrul
Uniunii Europeane şi a Spaţiului Economic European, în calitatea de
membru EURES.

Pentru a facilita dialogul între toate aceste structuri în ţara noastră Forumul
Naţional al Consilierii Permanente funcţionează ca un mecanism independent de
asigurare a sincronizării şi complementarităţii eforturilor profesioniştilor din
domeniul serviciilor de informare, consiliere şi orientare din ţara noastră (Jigău,
2009). Din această reţea cu rol consultativ fac parte: reprezentanţi ai institutelor de
cercetare şi universităţilor care asigură formarea iniţială şi continuă a specialiştilor în
consiliere, factori de decizie din domeniul politicilor educaţionale, consilierii şi
reţeaua de muncă, centrele de orientare şi consiliere din universităţi, servicii
specializate din reţeaua de consiliere din sistemul de educaţie de nivel preuniversitar,
cele din domeniul muncii, partenerii sociali, etc. Acest Forum facilitează dialogul
dintre actorii din domeniul consilierii la nivel naţional cât şi în parteneriat cu alte
reţele europene ţi are ca obiective: acordarea sprijinului factorilor de decizie în
proiectarea politicilor din domeniul informării, consilierii şi orientării şi strategiilor
de educaţie, formare şi consiliere; promovarea calităţii acestor servicii şi creşterea
nivelului de conştientizare a importanţei lor la diferite niveluri; sprijinirea accesului
clienţilor la aceste servicii conform legislaţiei în vigoare; stimularea iniţiativei şi
cooperării consilierilor din diferite reţele prin respectarea unor standarde de calitate
şi a unui cod etic etc. În acelaşi timp îşi propune să susţină rolul acestor servicii în
promovarea incluziunii sociale, cetăţeniei active şi dezvoltarea profesională
permanentă a forţei de muncă; promovarea unui sistem de formare continuă a
practicienilor din acest domeniu; stimularea de programe de orientare şi consiliere
pentru facilitarea procesului de tranziţie de la şcoală la piaţa muncii; promovarea
dezvoltării parteneriatelor între instituţiile responsabile în furnizarea de servicii de
consiliere şi orientare în carieră, la diferite niveluri.
II. 3.2. Procesul de tranziţie de la şcoală la viaţa activă în România.
Structura sistemului educaţional din România permite identificarea câtorva
momente de tranziţie vizibile, atunci când tinerii trebuie să facă alegeri cu privire la
propriul traseu educaţional şi/ sau inserţia profesională. Câteva dintre aceste momente
sunt: trecerea de la învăţământul gimnazial la învăţământul liceal/ profesional, după
terminarea învăţământului obligatoriu (la terminarea clasei a X-a); după terminarea
liceului (indiferent de filieră: teoretică, vocaţională sau tehnologică); în timpul şi după
finalizarea studiilor superioare (alegere referitoare la studii şi/ sau inserţia
profesională). Cea mai bine organizată modalitate de ”tranzitare” este cea care vizează

domeniul formării profesionale din învăţământul preuniversitar (ruta SAM), care
oferă elevilor posibilitatea unei rute progresive, după absolvirea primilor doi ani, prin
intermediul unui an de completare şi care poate fi continuat prin încă doi în cadrul
învăţământului liceal tehnologic sau încadrarea pe piaţa muncii prin obţinerea unei
calificări de nivel 1 sau 2 (conform Cadrului Naţional al Calificărilor).
Pentru absolvenţii din învăţământul liceal nu există o rută clar stabilită de tranziţie de
la şcoală la piaţa muncii, ci doar de trecerea prin îndeplinirea unor condiţii de la
învăţământul preuniversitar la învăţământul superior (absolvirea învăţământului
preuniversitar, susţinerea examenului de bacalaureat şi susţinerea examenului
conform condiţiilor impuse de instituţia de învăţământ superior aleasă, fie ea din ţară
sau din străinătate).
Pentru creşterea gradului de participare a tinerilor pe piaţa muncii, angajatorii
sunt stimulaţi de stat prin acordarea unor subvenţii la angajarea tinerilor absolvenţi în
cadrul companiilor/ organizaţiilor lor.
Din ce în ce mai multe acţiuni de informare şi recrutare a tinerilor au loc la
nivel local/ regional, prin organizarea de eveniment de tipul ”târgurilor de job-uri”,
evenimente organizate de Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă împreună cu
autorităţile locale, instituţiile de învăţământ, organizaţii şi reprezentanţi ai societăţii
civile, evenimente în cadrul cărora firmele ofertează locuri de muncă şi/ sau stagii de
formare (internship sau trainee). Necesitatea unei mai bune corelări a formării din
perspectivă educaţională cu nevoile de pe piaţa muncii este reflectată şi de faptul că
cei mai mulţi dintre angajatori oferă persoanelor selectate pentru ocuparea unui loc de
muncă, stagii iniţiale de pregătire.
O iniţiativă care încurajează tranziţia cu succes a tinerilor pe piaţa muncii o
reprezintă firmele de exerciţiu din învăţământul preuniversitar şi întreprinderile
simulate din cadrul învăţământului superior, care permit experimentarea într-un cadru
sigur a unor abilităţi şi competenţe ale acestora: iniţiativă, spirit antreprenorial,
negociere şi comunicare, gestiunea resurselor, planificarea activităţilor etc. Această
responsabilitate revine

ROCT

- Centrala Reţelei

Firmelor de Exerciţiu/

Întreprinderilor Simulate din România (înfiinţată prin Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării

şi

tineretului

nr.

5109/2008,)

conform

procedurilor

organizaţiei

internaţionale EUROPEN (European Practice Enterprises Newtwork şi funcţionează
ca departament în cadrul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic (http://www.roct.ro/ro/gen.php?pg=4), scopul fiind acela de

dezvoltare a competenţelor antreprenoriale ale elevilor şi studenţilor, prin simularea
proceselor interne care se desfăşoară în cadrul unei firme reale.
Conform acestui ordin ROTC are următoarele atribuţii:


Înregistrează firmele de exerciţiu/ întreprinderile simulate din învăţământul
preuniversitar şi superior din România, conform procedurilor de înregistrare a
unei firme reale;



Coordonează activitatea reţelei naţionale a firmelor de exerciţiu/
întreprinderilor simulate din România, prin:
- simularea activităţilor desfăşurate de Camera de Comerţ şi Industrie a
României şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
- simularea activităţilor băncii virtuale pentru activităţi de decontare interne şi
internaţionale;
- simularea activităţilor referitoare la plata asigurărilor sociale şi de sănătate, a
impozitelor şi taxelor, conform legislaţiei în vigoare;
- organizarea de activităţi în scopul formării cadrelor didactice cu privire la
firmele de exerciţiu/ întreprinderile simulate;
- organizarea şi participarea la manifestări şi proiecte internaţionale legate de
activitatea firmelor de exerciţiu/ întreprinderilor simulate;
- dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici;
- elaborarea materialelor didactice pentru firmele de exerciţiu/ întreprinderile
simulate;
- diseminarea informaţiilor cu privire la oportunităţile de parteneriat pe piaţa
internaţională a firmelor de exerciţiu/ întreprinderilor simulate de afaceri din
ţară şi străinătate;
Reprezintă firmele de exerciţiu/ întreprinderile simulate în reţeaua
internaţională EUROPEN;
Monitorizează şi evaluează activitatea firmelor de exerciţiu/întreprinderilor
simulate din reţeaua naţională;
Informează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la
activitatea desfăşurată.
Acelaşi ordin înfiinţează şi un compartiment de asistenţă pentru întreprinderile

simulate din învăţământul superior care funcţionează în cadrul Catedrei de

Management şi Ingineria Sistemelor, Facultatea de Construcţii de Maşini, din cadrul
Universităţii Tehnice Cluj-Napoca. Firma de exerciţiu/ întreprinderea simulată reprezintă o metodă

interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului

antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a
cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru
probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi/ studenţi în
pregătirea profesională. Introducerea metodei de învăţare prin firma de exerciţiu, în
învăţământul profesional şi tehnic din România s-a realizat, începând cu anul 2001,
printr-un proiect iniţiat în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est –
ECO NET şi desfăşurat de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic (CNDIPT) din România în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi
Culturii şi Kulturkontakt din Austria. Pornind de la rezultatele obţinute Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a luat decizia diseminării proiectului în anii
următori în cadrul a 10 şcoli, iar rezultatele obţinute au permis extinderea utilizării
metodei “firmă de exerciţiu” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ cu profil
servicii, prin introducerea conţinuturilor specifice în curriculumul naţional, în anul
şcolar 2006-2007 (în baza Ordinului 3172/2006 ). Revenind la obiectivul general al
învăţării prin intermediul acestei metode şi anume dezvoltarea spiritului
antreprenorial sunt considerate importante: familiarizarea elevilor cu activităţile
specifice unei firme reale, simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice
mediului real de afaceri,

perfecţionarea limbajului de afaceri, dezvoltarea de

competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire
critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în
echipă, iniţiativă, perseverenţă, auto-organizare şi auto-evaluarea resurselor
individuale, flexibilitate.
Obiectivele specifice aplicării acestei metode vizează: dezvoltarea spiritului
antreprenorial al elevilor din învăţământul profesional şi tehnic, facilitarea trecerii
absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic de la şcoală la viaţa activă,
dezvoltarea spiritului antreprenorial al adulţilor prin programele de formare
profesională continuă.
Tot conform ROTC implementarea conceptului de “firmă de exerciţiu” îşi propune
crearea tipului de întreprinzător dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de
producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale

de distribuţie; rezultatele vizate sunt: creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a
absolvenţilor, reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă, o mai buna
adaptabilitate la schimbarea locului de muncă, o mai mare flexibilitate în asumarea
iniţiativei şi a riscului. Aceste firme de exerciţiu se realizează pe trei niveluri,
conform nivelului de pregătire al elevilor.
Începând

cu

anul şcolar

2008/2009 ROCT

autorizează întreprinderi

simulate din învăţământul superior. Întreprinderea simulată facilitează învăţarea şi
dezvoltarea cunoştinţelor economice şi juridice necesare într-o firmă reala, formând
aptitudini şi competente care pot fi aplicate în toate domeniile economice şi în toate
poziţiile din cadrul unei întreprinderi.
Există totodată şi o lege privind practica elevilor şi studenţilor 258/2007,
activitate care se realizează conform planului de învăţământ şi care are drept scop
verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul
programului de instruire. Deşi, există o serie de instrumente de natura legală şi de
organisme care facilitează tranziţia tinerilor către activitatea pe piaţa muncii, acestea
nu acoperă totuşi nevoile lor şi nici nu se referă la întreaga paletă de opţiuni
profesionale ale tinerilor. În acest context, necesitatea unei activităţi coerente de
consiliere şi orientare a carierei îşi demonstrează şi mai mult necesitatea în reducerea
efectelor negative ale slabei informări sau ale deciziilor luate randomizat, în raport cu
grupul de prieteni sau de amânare a deciziei pentru mai târziu. Ideea centralităţii
clientului în cadrul activităţilor de consiliere permanentă permite acestui explorarea
propriului câmp de interese şi aptitudini, dezvoltare de competenţe în raport cu factori
ce ţin de evoluţia job-urilor pe piaţa muncii, dinamica acestora şi duce la luarea unor
deczii informate şi asumate.
Necesitatea adresării problematicii tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii în ţara
noastră este conturată şi prin noile oportunităţi de finanţare prin intermediul Fondului
Social European. Printre priorităţile finanţate prin FSE se numără şi „creşterea
accesului şi a participării pe piaţa muncii”. Pentru perioada de programe 2007-2013,
scopul intervenţiilor FSE este acela de a susţine statele membre să anticipeze şi să
administreze eficient schimbările economice şi sociale. Unul dintre programele de
finanţare pentru această perioadă ale Fondului Social European în România, este
Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane. Obiectivul general
al POS DRU îl reprezintă dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii
acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi

asigurarea participării crescute pe o piaţa a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă.
Obiectivele specifice ale acestui program se referă la: promovarea educaţiei şi
formării iniţiale şi continue de calitate; promovarea culturii antreprenoriale şi
creşterea calităţii şi productivităţii muncii; facilitarea accesului tinerilor la piaţa
muncii; dezvoltarea unei pieţe a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă; promovarea
(re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în mediul rural; facilitarea
accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii.
Axele prioritate ale POS DRU includ aspecte care ţin de procesul de tranziţie
la viaţa activă, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa
muncii” cu trei domenii majore de intervenţie, dintre care unul se adresează „tranziţiei
de

la

şcoală

la

viaţa

activă”

(http://www.fseromania.ro/images/downdocs/axe_posdru.pdf, noiembrie 2009), prin
care se finanţează activităţi care au drept scop facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa
activă prin dezvoltarea de programe integrate de consiliere şi orientare în carieră şi
prin sprijinirea parteneriatelor între şcoli, universităţi şi întreprinderi. Axa prioritara 5
se adresează „Promovării măsurilor active de ocupare”, prin finanţarea unor activităţi
care vizează printre altele şi promovarea de măsuri active pe piaţa muncii pentru
tinerii şomeri şi şomerii de lungă durată, precum: formare profesională, servicii de
mediere a locurilor de muncă, orientare şi consiliere profesională, inclusiv dobândirea
de abilităţi antreprenoriale.
Putem concluziona astfel că problematica tranziţiei de la şcoală la viaţa activă este de
mare importanţă iar resorturile prin care acest proces este facilitat nu sunt încă
suficiente dar există iniţiative care îl susţin.

III. Mecanisme de recunoaşterea şi validarea învăţării non-formale şi informale
III. 1. Introducere
Demersurile de recunoaştere şi validare a învăţării non-formale şi informale au
cunoscut un istoric diferit de la ţară la ţară, primele încercări apărând în anii '80,
pentru a fi introdu-se pe o scala mai largă în anii '90 si începutul anilor 2000.
Preocupările de validare a competenţelor non-formale şi informale şi
mecanismele asociate sunt mediate de o serie de factori, dintre care momentul din
parcursul educaţional al subiectului când se face evaluarea (Pathways towards
validation..., Directoratul Tineret şi Sport, Consiliul Europei, 2004) şi contextul
specific ţării în care se desfăşoară procesul par a avea cel mai mare impact.
Atunci când se pune problema recunoaşterii şi validării competenţelor, mai
ales după etapa studiilor preuniversitare, este necesar să ne referim la „învăţarea
anterioară” (prior learning) care poate cuprinde şi o parte formală, pe lângă cele două
la care ne-am referit mai sus. Deşi se folosesc denumiri uşor diferite de la o ţară la alta
pentru acest proces, ele se concentrează asupra învăţării anterioare indiferent de
contextul în care au fost dobândite cunoştinţele.
În continuare vom urmări mecanismele şi metodele de validare a
competenţelor dobândite non-formal şi informal referindu-ne, pentru a le exemplifica
apoi la trei nivele din parcursul educaţional: preuniversitar, universitar şi tranziţia la
piaţa muncii. Este de notat că nu toate instrumentele au o adresabilitate strict subscrisă
uneia dintre cele trei etape, unele încercând să acopere perioadele de tranziţie dintre
ele (ex. Portofoliul european pentru tinerii lideri şi lucrători în domeniul tineret,
http://www.coe.int/t/dg4/Youth/Source/Resources/Portfolio/Portfolio_en.pdf)

sau

întreg parcursul vieţii (Portofoliul de promovare a învăţării non-formale,
http://www.eucen.org/REFINE/). Referinţele vor avea în vedere practicile din diferite
state, remarcându-se pe de o parte un set de principii comune iar pe de alta un efort
substanţial de adaptare la contextul local.
III. 2. Mecanisme de recunoaştere şi validare
În general se consideră că o persoană poate deţine trei tipuri de competenţe: a)
cele recunoscute formal; b) cele de care este conştientă, dar pentru care nu are o

recunoaştere formală; c) competenţe tacite – de care nu este conştientă (Apud
Collection of methods and best practices , proiectul REACTION, 223855-CP-1-20051-LT-GRUNDTVIGG1,http://reaction.vdu.lt/docs/2_Collection_of_methods_EN_NL_ES_IT

_EE

LT.pdf).

Tipuri de competenţe.
Pentru a oferi recunoaştere pentru aceste competenţe se folosesc o serie de
instrumente şi mecanisme, principalele fiind:


Portofoliul



Interviul



Testarea



Evaluarea la locul de muncă

Este de remarcat că cea mai mare parte a eforturilor diferitelor entităţi care sau preocupat de acest domeniu, s-au concentrat asupra validării competenţelor
dobândite în alte contexte decât cele formale pentru persoanele care se înrolează în
câmpul muncii. Faptul este motivat de necesităţi de natură economică, competenţele
dobândite în afara sistemului formal putând asigura o forţă de muncă suficient de
calificată. Există bineînţeles discuţii în sânul diferitelor profesii privind oportunitate
recunoaşterii formale a experienţei dobândite în alte contexte, unii considerându-se
dezavantajaţi de influxul de persoane care nu au trecut prin sistemul formal. Astfel,
profesiile sunt mai mult sau mai puţin deschise faţă de această abordare în funcţie de
durata studiilor şi gradul de formalizare specific fiecăreia (CEDEFOP, 2000).

2.1 Portofoliul
Acest instrument are ca scop prezentarea cunoştinţelor şi a competenţelor
dobândite în diferite medii de învăţare, dar poate fi folosit – mai ales în mediile
profesionale – pentru analiza şi evaluarea activităţii, a procesului de învăţare în care
se angajează posesorul, sau ca dovadă a diferitelor realizări din zona informală şi nonformală.
Portofoliul este considerat un instrument ideal pentru documentarea
parcursului educaţional. El oferă posibilitatea ca posesorul să reflecteze asupra
propriei evoluţii, fapt care în sine constituie învăţare.
Capitolul următor (Portofoliul de educaţie permanentă) va detalia utilizarea lui
la nivel european, precum şi în alte state industrializate, pentru ca apoi să detalieze
propunerile pentru adaptarea lui la contextul educaţional din România.
2.2. Interviul
Aceasta este o metodă universală de a obţine informaţii referitoare la parcursul
educaţional şi competenţele dobândite în afara sistemului formal. Principalul risc pe
care îl ridică interviul este relaţia umană ce se stabileşte între participant şi
intervievator, ea putând influenţa atât pozitiv cât şi negativ rezultatele interviului.
Este evidentă nevoia unei specializări a intervievatorului în acord cu specificul
metodei, pentru a limita posibilele distorsiuni.
Există două tipuri de interviu: deschis şi structurat, fiecare având
aplicabilitatea lui, existând şi posibilitatea flexibilizării celui structurat pentru a-l
aduce la o formă semi-structurată, în cazul în care situaţia o cere. Indiferent de
varianta aleasă, este importantă utilizarea într-un mod standardizat şi stabilit anterior.
Condiţiile care ar trebui îndeplinite pentru ca interviul să fie de succes sunt:
-

persoana intervievată trebuie să fie motivată pozitiv

-

scopul trebuie să fie stabilit anterior

-

întrebările trebuie să fie clare

-

trebuie să existe un sentiment de încredere reciprocă între cele două
instanţe

-

tematica trebuie să îi fie confortabilă persoanei intervievate

-

conceptele clare pentru una dintre părţi, nu sunt neapărat clare pentru
cealaltă, fiind necesar un limbaj comun

Avantajele interviului sunt: a) obţinerea de informaţii relevante (prin centrarea
lui pe subiecte de interes); b) un expert poate obţine mai multă informaţie; c) oferă o
imagine completă şi nefragmentată a abilităţilor persoanei. Pe de altă parte există şi o
serie de dezavantaje, cum ar fi: a) nevoia de experţi calificaţi; b) nu este aplicabil
oricui şi în orice situaţie; c) poate fi distorsionat de trăsăturile şi opiniile
intervievatorului; d) poate consuma mult timp; e) este lipsit de transparenţă.
2.3 Testarea
Există mai multe tipuri de testări, care permit decelarea a diferite caracteristici
ale subiectului, cum ar fi: a) teste de aptitudini; b) teste de achiziţii; c) teste de
atitudini, personalitate sau interese. Primele două categorii se concentrează asupra
potenţialului persoanei în timp ce a treia ilustrează modalităţi tipice de acţiune.
Avantajele utilizării testării sunt: a) familiaritatea persoanelor testate cu acest
tip instrument; b) obiectivitate; c) economicitate în utilizarea resurselor; d) oferă
rezultate uşor de comparat şi interpretat; e) pot fi utilizate de mai multe instituţii. Pe
de altă parte ele nu pot fi utilizate în orice situaţie, pot fi dificile pentru persoane care
nu sunt obişnuite cu această abordare, iar înţelegere subiectului de către persoana
testată nu este posibilă.
2.4 Evaluarea la locul de muncă
Aceasta este o metodă prin care se stabileşte daca un aplicant posedă
competenţele necesare pentru a ocupa o anumită poziţie. Ea este aplicată de angajator
sau o instituţie desemnată, într-un mediu asemănător cu cel în care candidatul ar urma
să-şi desfăşoare activitatea.
Îndeplinirea sarcinii este urmărită în mod direct pentru a putea evalua
comportamentul şi eficienţa, nefiind recomandabil ca aplicantul să fie întrerupt în caz
că greşeşte, deoarece ar anula posibilitatea de a vedea dacă acesta îşi conştientizează
erorile.

Procesul urmărit este cel de transfer al anumitor abilităţi într-un context nou.
El depinde de capacitatea persoanei evaluate de a identifica competenţa sau grupul de
competenţe care poate asigura îndeplinirea sarcinii.
Pe lângă performanţa propriu-zisă, stabilită prin raportarea la un set de criterii,
este important să fie observat comportamentul aplicantului. Consumul de energie,
conduita

manifestată,

perseverenţa,

sunt

doar

câteva

exemple

de

factori

comportamentali care pot să pună într-o altă lumină rezultatele obţinute la criteriile de
performanţă.
Avantajele evidente pe care le oferă testarea la locul de muncă, cum ar fi
flexibilitatea metodei şi validitatea evaluării efectuate, sunt contra-balansate de o serie
de neajunsuri, dintre care menţionăm: posibila subiectivitate a evaluatorilor, faptul că
aplicantul arată partea sa cea mai bună şi nu o performanţă medie, experienţa
evaluatorului poate genera multe situaţii problematice (o probabilitate înaltă ca acesta
să facă erori de interpretare, posibilitatea ca el să se raporteze comportamentul şi
performanţa celui evaluat la propriile acţiuni li realizări, etc.)
III. 3. Niveluri de aplicare a mecanismelor de recunoaştere şi validare
3.1 Nivelul preuniversitar
Efortul de recunoaştere a învăţării informale şi non-formale la nivel
preuniversitar este cu precădere concentrat pe recunoaşterea activităţilor desfăşurate
în regim de voluntariat şi în cadrul organizaţiilor care oferă programe pentru tineri.
Nota lui definitorie este caracterul opţional şi de oferire a unei recunoaşteri a
competenţelor, ca opus unui obligatoriu şi de evaluare a activităţii desfăşurate. Există
un consens în rândul tuturor actorilor implicaţi – voluntari, organizaţiile în care
activează, angajatori şi decidenţi la nivel de politici educaţionale – asupra riscului
implicat de formalizarea excesivă şi introducerea obligatorie a unor astfel de
instrumente. În general se subliniază echilibrul care trebuie atins între a lăsa în afara
constrângerilor formale activitatea de voluntariat şi necesitatea de a oferi o
recunoaştere pentru competenţele dobândite.
Exemplele europene de propuneri de recunoaştere a competenţelor dobândite
în afara sistemului formal de învăţământ au în mare lor majoritate ca promotori

organizaţiile care beneficiază de munca voluntară a tinerilor sau care le oferă diferite
programe educative, dar se sprijină şi pe aportul unităţilor de învăţământ formal.
O

astfel

de

încercare

a

fost

făcută

în

proiectul

VAEB-AEV

(http://www.eeuropeassociations.net/) care a reunit un parteneriat de 14 organizaţii
din 7 ţări europene şi care în final a propus un portofoliu de abilităţi şi calificări
dobândite prin intermediul voluntariatului. Deşi ţinta principală au fost tinerii fără
experienţă profesională, instrumentul poate fi util şi persoanelor adulte care nu s-au
încadrat din diferite motive în muncă (părinţi care s-au ocupat exclusiv de creşterea
copiilor, deţinuţi care au fost eliberaţi, persoane care s-au recuperat după o boală). O
persoană din cadrul organizaţiei care organizează voluntariatul îl însoţeşte pe voluntar
în trecerea în revistă a experienţei dobândite, pentru a scoate în evidenţă competenţele
relevante pentru trecere la piaţa muncii. Această procedură se doreşte a înlocui
simplul atestat pe care voluntarul îl primeşte de obicei la sfârşitul activităţii. Deşi un
astfel de demers era relativ nou pentru toate ţările participante, posibilităţile de
integrare a lui în practica tranziţiei spre o viaţă activă depind de într-o măsură
considerabilă de cultura fiecărei ţări în raport cu activităţile de voluntariat. În ciuda
limitărilor de natură practică existente în momentul desfăşurării proiectului, atât
voluntarii cât şi potenţialii angajatori au manifestat o atitudine pozitivă şi de
deschidere spre acest instrument.
Nuorten Akatemia din Finlanda, o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată
la iniţiativa mai multor organizaţii sportive şi de tineret, a dezvoltat un instrument de
înregistrare a învăţării din timpul activităţilor de voluntariat, sub numele de Manualul
de Activităţi Recreative (Recreational Activity Study Book). Ca şi alte instrumente, el
are trei direcţii în care îşi propune să acţioneze: 1) să facă vizibile experienţele de
învăţare din afara sistemului formal; 2) să le ofere angajatorilor un mijloc de a aprecia
abilităţile dobândite de candidaţi în activităţile de voluntariat; 3) să ofere instituţiilor
de învăţământ formal, în special universităţi, un mijloc de a aprecia experienţa
relevantă a candidaţilor la o anumită specialitate.
Promovarea recunoaşterii şi validării învăţării non-formale şi informale nu
este apanajul exclusiv al organizaţiilor care se sprijină pe voluntariat.
Proiectul ICOVET (http://www.icovet.eu/)a propus un astfel de instrument de
validare care vizează următoarele arii de activitate în care tânărul poate dobândii
diferite competenţe: a) interese, hobbyuri, sporturi, socializare; b) treburi domestice şi
în familie; c) activităţi şcolare şi vocaţionale; d) implicare civică, socială şi politică; e)

experienţe de lucru; f) sănătate şi starea de bine; g) anumite situaţii de viaţă.
Utilizarea instrumentului implică un intervievator care ajută persoana care doreşte săşi alcătuiască portofoliul de competenţe să treacă în revistă ariile menţionate, pentru a
extrage informaţiile semnificative. În general se consideră suficientă o şedinţă pentru
a completa instrumentul şi o a doua pentru traducerea lui în termenii instrumentelor
EuroPASS. Volumul foarte mare de activităţi pe care persoana vizată le-a desfăşurat,
sau atenţia limitată pe care o poate acorda acestui proces, pot determina o întindere pe
mai multe şedinţe a completării instrumentului.
3.2 Nivelul universitar
Anglia propune assessment of prior learning (APL), făcând diferenţierea între
învăţarea anterioară certificată (certificated - APCL) şi cea experienţială (experiential
- APEL). Sistemul este folosit la nivel universitar şi spre deosebire de Prior Learning
Assessment and Recognition (PLAR) din Canada care prin titulatură pare
similar(vezi. subcapitolul următor), APL nu este proiectat ca să ofere un standard de
validare şi recunoaştere a unei experienţe dobândite în afara sistemului, ci un set de
principii conducătoare pentru actorii din sistemul de învăţământ superior pentru a
integra acest tip de evaluare în programele lor. Studenţii bilingvi sunt un exemplu
asupra căruia s-au concentrat eforturile promotorilor APL (Wood, 1995), întrucât
potenţialul studenţilor din universităţile din Anglia care nu au engleza ca limbă
maternă este subapreciat în multe cazuri.
În SUA unele instituţii de învăţământ superior oferă studenţilor posibilitatea
de a li se recunoaşte învăţarea în alte contexte atât formale cât şi informale, prin
constituirea unui portofoliu de învăţare permanentă. Un exemplu ar fi Charter Oak
State Colledge (http://www.charteroak.edu/), care este o instituţie de învăţământ la
distanţă ce oferă studenţilor posibilitatea de a li se recunoaşte experienţele de învăţare
din afara mediului academic. Studentul trebuie mai întâi să treacă printr-un curs care
îi oferă informaţiile şi tehnicile necesare întocmirii portofoliului, pentru ca apoi să
aibă dreptul de a cere să i se recunoască competenţele ori de câte ori crede că este
cazul. Procedura presupune depunerea portofoliului spre evaluare, o perioadă între 2
şi 4 luni pentru analiză şi apoi o eventuală recunoaştere a relevanţei lui şi a
competenţelor dobândite. Toate portofoliile au trei elemente comune: a) descrierea
unui curs universitar faţă de standardul căruia va fi evaluat studentul; b) o descriere

narativă a activităţilor întreprinse de aplicant, a cunoştinţelor dobândite şi a modului
în care ele au fost utilizate; c) probe din surse variate care demonstrează cele susţinute
de student.
3.3 Tranziţia la piaţa muncii
În Canada procesul este cunoscut ca prior learning assessment and
recognition (PLAR) şi se referă la identificarea, verificarea şi recunoaşterea învăţării
(cunoştinţe şi abilităţi) care nu pot fi recunoscute prin mecanismele tradiţionale de
evaluare.

Institutul

Canadian

pentru

Recunoaşterea

Învăţării

(CIRL,

http://www.cirl.org) propune şi un set de principii care să însoţească aplicarea PLAR:
accesibilitate (acces uşor la mecanisme şi instrumente), responsabilitate (instituţia
care implementează trebuie să poată fi trasă la răspundere), referinţa la criterii
(abilităţile şi cunoştinţele sunt evaluate prin raportare a anumite standarde), eficienţă,
echitate (tratarea egală a celor evaluaţi, indiferent de sursa lor de învăţare),
corectitudine (luarea în calcul a teoriilor de învăţare referitoare la adulţi), legalitate,
calitatea, dreptul al apel, transparenţa (informarea publicului şi a candidaţilor referitor
la mecanismele PLAR), validitatea şi fidelitate (utilizarea în contextele potrivite a
instrumentelor potrivite, pentru a obţine rezultate constante în raport cu diferiţi
evaluatori şi pe perioade de timp lungi).
3.4 Instrumente cu adresabilitate necircumscrisă unui nivel de educaţie
Consiliul Europei a propus un instrument numit „Portofoliul pentru liderii de
tineret şi lucrătorii cu tinerii” prin care grupul lui ţintă să îşi poată urmări dezvoltarea
de competenţe relevante pentru activitatea desfăşurată. Proiectul a identificat o serie
de funcţii pe care lucrătorii cu tinerii să le îndeplinească, facilitând urmărirea lor.
Spre exemplu funcţia de „a contribui la dezvoltarea organizaţională şi a
politicilor de tineret” este descrisă sub raportul următoarelor abilităţi: a) să găsească şi
să administreze resurse, b) managementul echipei şi al muncii eficiente, c) să lucreze
pentru schimbarea şi dezvoltarea organizaţiei, d) a coopera cu alţii pentru a dezvolta
politici de tineret.

Portofoliul îşi propune să promoveze implicit starea mentală şi fizică de bine a
tinerilor, să furnizeze modalităţi adecvate de învăţare, să crească gradul de integrare în
societate a tinerilor, să ofere tinerilor accesul la luarea deciziilor.
Proiectul REFINE (http://www.eucen.org/REFINE/) a venit cu o propunere de
completare la instrumentele Europass pentru a facilita recunoaşterea învăţării nonformale şi informale. Scopurile specifice au fost: a) inventarierea experienţelor
educative din afara şcolii, b) susţinerea identificării, înregistrării şi auto-evaluării
competenţelor dobândite în acele situaţii, c) a ţine evidenţa experienţelor avute.
Întreţinerea lui este văzută ca un proces continuu pe tot parcursul vieţii,
titularul putând să facă adăugiri, modificări sau ştergeri de informaţii în orice moment
ca urmare a unor activităţi de voluntariat, recreative sau formative. O formă
electronică este recomandată pentru a facilita administrarea lui.

IV. Portofoliul de educaţie permanentă
IV. 1. Portofoliului de învăţare permanentă la nivel european
IV. 1.1. Scurt istoric şi Descriere generală
Iniţial portofoliul era un instrument de prezentare al artiştilor, care le oferea
acestora oportunitatea de a arăta dovezi concrete a muncii lor, ceea ce nu putea face
un simplu Curriculum Vitae. A fost transferat mai târziu în domeniul educaţional ca
un instrument de comunicare tripartită între elev, profesori şi părinţi şi ca un
instrument pedagogic. Acum portofoliul este folosit în diferite instituţii implicate în
Învăţarea Permanentă, devenind un instrument de validare a competenţelor
nonformale. (Tool Report Portfolios, 2005). Există o mare varietate în modelele de
portofolii personale pentru educaţie permanentă, dar scopul principal al acestuia
rămâne de certificare a competenţelor dobândite în diverse contexte (studiu, muncă,
altele) şi de autoanaliză pentru dezvoltare personală.
Ca metodă de recunoaştere şi validare a învăţării non-formale, în majoritatea cazurilor
portofoliul este un instrument centrat pe persoana care îl deţine, bazându-se pe
autoanaliză pentru a ilustra progresul în învăţare şi competenţele dobândite. Esenţială
în întocmirea portofoliului este reflecţia personală şi autoevaluarea învăţării şi a
achiziţiilor. (Collection of methods and best approaches, REACTION, 2005). Din
această perspectivă, portofoliul de educaţie permanentă apare ca un instrument
adaptat tinerilor şi adulţilor, şi mai puţin copiilor.
Accentul pus pe reflecţia personală constituie în sine un valoros proces de învăţare,
dar, în acelaşi timp, generează şi anumite dezavantaje. Faptul că elaborarea şi
menţinerea portofoliului implică o evaluare personală, subiectivă a abilităţilor şi
competenţelor nu poate satisface criteriile de validare a unei instituţii formale. Prin
urmare, portofoliul rămâne un instrument personal, care poate să fie folosit ca suport
pentru alte forme de recunoaştere. Apoi, însăşi procesul de reflecţie personală necesită
timp şi anumite abilităţi dezvoltate la nivel superior (analiză, sinteză, introspecţie). Nu
oricine are dezvoltată abilitatea de a reflecta asupra propriilor experienţe de învăţare,
ceea ce face din portofoliu un instrument puţin accesibil unor largi categorii de
populaţie.

În ceea ce priveşte tipologia portofoliilor de învăţare permanentă, în funcţie de modul
în care sunt construite, portofoliile pot fi împărţite în două categorii (Collection of
methods and best approaches, REACTION, 2005):
a)

portofoliile orientate pe procesul învăţării şi

b)

portofoliile orientate pe rezultatele învăţării.
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IV. 1.1.1. FUNCŢII ÎNDEPLINITE
Analizând funcţiile principale ale portofoliilor de învăţare permanentă, se poate
concluziona că în general acestea servesc următoarelor scopuri:
a) Colectare/ certificare a experienţelor de învăţare:
Acestea pot fi generale, începând cu şcoala şi continuând în experienţa de muncă şi în
experienţele nonformale sau pot fi specifice. Portofoliile care servesc unui domeniu
specific sunt alcătuite special pentru acel domeniu sau pentru o experienţă izolată de
învăţare (ex. portofoliul profesorului, care cuprinde strict date referitoare la activitatea
didactică sau portofoliul voluntarului, care se referă doar la experienţa de voluntariat
sau portofoliul unui curs anume, care conţine înregistrarea experienţelor trăite la o
anumită formare, etc.)
b) Autoevaluare şi evaluare

Portofoliul personal de educaţie permanentă este un instrument care permite
posesorului său să reflecteze asupra propriului proces de învăţare, cât şi asupra
rezultatelor învăţării. Astfel, devine un instrument de dezvoltare personală, de
planificare a educaţiei şi a carierei, de suport în luarea deciziilor. În unele cazuri
portofoliul poate fi folosit şi ca instrument extern de evaluare. Acest lucru se întâmplă
în cazul portofoliilor orientate pe rezultatele învăţării, care aduc dovezi suplimentare
faţă de un Curriculum Vitae sau, în cazul elevilor sau studenţilor, faţă de o foaie
matricolă. Evaluarea externă însă nu se face în general doar pe baza portofolilului,
fiind folosite şi alte instrumente formale. (Tool Report Portfolios, 2005)
IV. 1.2. STUDII DE CAZ LA NIVEL EUROPEAN
Vom selecta în continuare câteva exemple de portofolii utilizate în diferite ţări
europene. Selecţia reflectă varietatea modalităţilor de construire a portofoliilor, dar şi
a contextelor în care acestea sunt utilizate. Exemplele vor ilustra diversitatea
portofoliilor şi în acelaşi timp factorii comuni ale acestora. Cazurile exemplificate nu
constituie practici ”bune sau rele”, o asfel de clasificare fiind irelevantă în cazul
portofoliului personal de educaţie permanentă, întrucât în mare parte responsabilitatea
asupra completării şi întreţinerii portofoliului îi revine posesorului, nu neapărat
instrumentului în sine.
a) Planificarea Dezvoltării Personale (Personal Development Planning –
PDP)
Este o practică dezvoltată în şcolile şi universităţile din Marea Britanie, prin care
elevii/ studenţii primesc un cadru structurat de la care să pornească pentru a reflecta
asupra propriului proces de învăţare şi asupra rezultatelor învăţării, pentru a-şi stabili
scopuri realiste şi pentru a-şi planifica dezvoltarea personală, educaţională şi de
carieră. Este considerat un instrument esenţial pentru dezvoltarea autonomiei în
învăţare a elevilor şi a studenţilor, astfel încât aceştia să devină agenţi activi în
dezvoltarea lor educaţională şi a carierei. Portofoliul de planificare a dezvoltării
personale este deja o tradiţie în sistemul britanic de educaţie, fiind susţinut din anul
1984 de Ministerul Educaţiei din Marea Britanie. (JISC, 2006)

b) PLAR (Portfolio Evaluation questionnaire for prior learning assessment
and recognition), dezvoltat de Şcoala de Afaceri din Ostrava, Cehia. (Tool
Report Portfolios, 2005)
PLAR are trei componente:


Evaluarea învăţării anterioare ca rezultat al experienţelor de
muncă (învăţare informală);



Evaluarea învăţării anterioare ca rezultat al învăţării
nonformale;



Evaluarea învăţării anterioare ca rezultat al învăţării formale
(instrument independent - ECTS)

Este un instrument destinat adulţilor, fie persoane angajate, fie studenţi.
În urma testării instrumentului utilizatorii au declarat că PLAR este bine structurat şi
transparent şi uşor de folosit.
Printre beneficiile pe care le-au identificat utilizatorii amintim:


Instrumentul

permite

descrieri

separate

a

diferitelor

competenţe;


Permite abordări sistemice pentru recunoaşterea şi evaluarea
învăţării anterioare;



Permite evaluarea şi identificarea nivelului de experienţă
profesională şi a diferitelor forme anterioare de învăţare (informală,
nonformală şi formală);



Încurajează motivaţia pentru dezvoltare personală continuă.

Printre dezavantajele instrumentului identificate de utilizatori amintim:


PLAR nu permite descrierea experienţelor din afara locului
de muncă;



Pot apărea probleme de echivalare a creditelor între diferite
instituţii;



Pentru utilizatorii care nu sunt familiarizaţi cu diferenţierea
între cunoştinţe şi aptitudini sau cu identificarea rezultatelor învăţării
anterioare informale, instrumentul nu conţine instrucţiuni explicite.

c) Portofoliul Estonian, dezvoltat de Universitatea din Tartu (Tool Report
Portfolios, 2005)
Acest portofoliu conţine patru componente:


Date personale;



Educaţie;



Experienţa de muncă;



Alte activităţi.

Este destinat uzului adulţilor, necesitând abilităţi dezvoltate de autoanaliză şi
autoevaluare.
Principalele utilităţi identificate ale acesui portofoliu sunt:


Dezvoltarea abilităţilor de auto-evaluare;



Evaluarea învăţării experienţiale;



Creşterea încrederii în sine;



Dezvoltarea profesională.

d) Caietul Finlandez de Activităţi Recreaţionale (Finnish Recreational
Activity Study Book), dezvoltat de Youth Academy, Finlanda (Tool Report
Portfolios, 2005)
Este un instrument special dezvoltat pentru tineri care participă la activităţi de
voluntariat. Structurarea portofoliului este pe activităţi. Tânărul primeşte un cadru
prin care are posibilitatea să îşi identifice şi evalueze competenţele pe care şi le-a
dezvoltat urmând aceste activităţi.
Portofoliul nu conţine criterii pentru măsurarea rezultatelor învăţării, fiind un
instrument prin care se urmăreşte dezvoltarea personală a posesorului său. Evaluarea
competenţelor este personală, subiectivă, această reflectare şi evaluare constituind în
sine un proces de învăţare. Utilizarea portofoliului este opţională, autorii considerând

că formalizarea acestuia ar pune în pericol motivaţia tinerilor pentru activităţi
recreaţionale.
e) Portofoliul de Învăţare Finlandez (Finnish Learning Portfolio), dezvoltat
de JAKK – Centrul pentru Educaţia Adulţilor Jalasjäri, Finlanda (Tool Report
Portfolios, 2005)
Acesta este un exemplu de portofoliu utilizat pentru o situaţie specifică de învăţare. A
fost dezvoltat în cadrul unui program de formare a dezvoltatorilor de zone rurale,
portofoliul fiind un instrument de lucru al cursanţilor. Programul de formare durează
cel puţin 18 luni, şi este împărţit în 3 module:


Antreprenoriat;



A lucra ca dezvoltator rural;



Management de proiect.

Pentru fiecare modul cursanţii trebuie să elaboreze un portofoliu adaptat modulului.
Fiecare dintre cele 3 portofolii sunt diferite, informaţiile cuprinse trebuind să aibă
legătură cu tema modulului.
Cursanţii au identificat mai multe avantaje ale portofoliului de învăţare, printre care
amintim:


Portofoliul i-a ”forţat” să se gândească la aspecte importante
referitoare la dezvoltarea personală ca dezvoltator rural. Structura oferită
de portofoliu i-a făcut să se gândească la propria viaţă ca un întreg
(cunoştinţe şi competenţe);



Este un instrument uşor de utilizat şi actualizat;



Deschide noi posibilităţi pentru auto-evaluare şi oferă metode
eficiente de marketing personal. Poate fi utilizat ca instrument de suport
pentru a găsi un loc de muncă;



Portofoliul oferă o metodă mai clară de auto-evaluare decât
un Curriculum Vitae tradiţional;



Oferă posibilitatea creerii unui portofoliu personal în funcţie
de interesul propriu.

Există şi dezavantaje ale acestui portofoliu finlandez de învăţare, printre care
amintim:



Realizarea individuală a portofoliului: mare parte a cursanţilor ar fi
preferat să beneficieze de ajutorul unui coleg. De asemenea, unii cursanţi
ar fi avut nevoie de instrucţiuni mai multe şi mai detaliate;



Necesită timp şi efort;



Este o metodă nouă, necunoscută anterior;



Utilitatea portofoliului depinde de angajator: dacă îl iau sau nu în
considerare la recrutarea personalului.

f) Portofoliul Francez pentru Recunoaşterea Educaţiei Non-formale,
dezvoltat de FIEEA – Fédération des Francas, Franţa (Tool Report Portfolios,
2005)
Acest portofoliu este destinat voluntarilor, ca un instrument personal, pe care îl pot
utiliza pentru recunoaştere socială şi profesională.
Scopurile portofoliului sunt de a oferi persoanelor un instrument util pentru:


Colectarea experienţelor de învăţare din afara şcolii;



Identificarea, înregistrarea şi autoevaluarea principalelor abilităţi şi
competenţe dobândite de-a lungul experienţelor de învăţare;



Ţinerea evidenţei experienţelor.

Portofoliul conţine patru părţi principale şi anexe:
 Partea I: date personale: starea civilă, experienţă profesională, educaţie;
 Partea a II-a: este partea care permite înregistrarea tuturor experienţelor din
perioada de voluntariat: fapte, date, activităţi principale;
 Partea a III-a: este componenta calitativă, în care prin reflecţie personală şi
autoevaluare sunt identificare principalele abilităţi şi competenţe folosite şi
dezvoltate în cadrul experienţelor menţionate în partea a II-a.
 Partea a IV-a: aici posesorul portofoliului poate să îşi înregistreze experienţele
de training şi alte diferite cursuri.


Anexe: exemple de experienţe care pot fi înregistrate, cadrul abilităţilor şi a
competenţelor.

Portofoliul francez pentru recunoaşterea educaţiei non-formale este un instrument
personal, pe care fiecare voluntar îl întreţine singur şi are un caracter opţional. Este un
instrument de educaţie pe tot parcursul vieţii, care poate fi completat la orice moment

în care posesorul participă la acţiuni de voluntariat, activităţi recreaţionale, formări,
alte activităţi.
g) Portofoliul de Învăţare Permanentă al Părinţilor, dezvoltat de Fundaţia
pentru Servicii Educaţionale, Malta (Lilelong Learning is also for Parents,
2007)
Acesta este un exemplu de portofoliul care se adresează unui grup ţintă specific:
părinţii. A fost lansat în anul 2007 de către Fundaţia pentru Servicii Educaţionale şi
Ministerul Educaţiei din Malta, ca un instrument esenţial pentru adulţii care recunosc
valoarea implicării lor în educaţia şi în viaţa şcolii copiilor lor, în viaţa comunităţii din
care aparţin şi în general în propria lor călătorie de învăţare pe tot parcursul vieţii.
Portofoliul de învăţare permanentă a părinţilor este un instrument de autoreflecţie şi
autoevaluare şi de colectare a rezultatelor învăţării de-a lungul vieţii. Portofoliul îi
poate ajuta pe posesor să:


Reflecteze asupra experienţelor sale şi să îşi evalueze punctele tari şi nevoile
de dezvoltare ulterioară;



Aibă un instrument de susţinere a dialogului între părinţi, formatorii de adulţi
şi profesorii;



Demonstreze unui potenţial angajator progresul pe care l-a înregistrat de-a
lungul vieţii;



Aibă un instrument suport în relaţia cu consilierul în carieră.

Pentru a-i învăţa pe părinţi să folosească portofoliul au fost organizate 215 cursuri
pentru 2038 de adulţi. Din tematica cursurilor amintim: dezvoltarea competenţelor
TIC, a competenţelor lingvistice, dezvoltarea stimei de sine şi a comunicării, educaţie
pentru leadership, antreprenoriat.
1) E-PORTOFOLIU
O dată cu dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi a comunicării şi cu creşterea
accesului populaţiei la această tehnologie, s-au diversificat preocupările pentru
crearea şi optimizarea portofoliilor de învăţare permanentă în variantă electronică.

Conceptul de e-portofoliu a cunoscut creştere de la publicarea The Dearing Reports
(Dearing, 1996), iar mai apoi Harnessing Technology (DfES, 2005).
În anul 1998 Ministerul Educaţiei din Marea Britanie a finanţat şase universităţi
pentru a dezvolta proiecte prin care să utilizeze TIC în încurajarea studenţilor către
autoreflecţie şi înregistrarea procesului şi rezultatelor învăţării. (JISC, 2006)
Din 2003 PDP (Personal Development Planning) a fost dezvoltat în variantă
electronică printre şcolile, colegiile şi universităţile din centrul Marii Britanii, fiind în
prezent o practică foarte răspândită. (JISC, 2006)
E-portofoliul oferă numeroase beneficii, în comparaţie cu un portofoliu clasic.
Portofoliul electronic oferă un spaţiu virtual în care posesorul poate să îşi înregistreze
şi organizeze achiziţiile de învăţare, să acceseze resurse şi să înregistreze rezultatul
reflecţiilor personale. Astfel, spaţiul de depozitare fizic dispare, la fel şi pericolul de
deteriorare/ pierdere a portofolilului. De asemenea, în mediul virtual posesorul poate
accesa resurse care să îl ajute să îşi creeze un plan personal de educaţie sau carieră.
Transferul portofoliului este mai simplu, o altă persoană interesată putând avea uşor
acces, de exemplu cu un nume de utilizator şi o parolă. Desigur că există şi
dezavantaje: posesorul trebuie să aibă competenţe TIC pentru a putea utiliza un eportofoliu, probleme legate de securitatea datelor, dificultăţi de înregistrare a unor
documente oficiale (ex. diplome de studiu).
Una dintre criticile aduse portofoliului online este că multe e-portofolii au fost
dezvoltate pentru o vârstă sau etapă de învăţare specifică, şi nu pentru a susţine
învăţarea permanentă (Richardson & Ward, 2005).

IV.2. Portofoliul de Educatie Permanenta în Romania
IV.2.1.1. ISTORIC
În anul 2003, apare prima menţionare a Portofoliului Personal pentru Educaţie
Permanentă în Legea Învăţământului. (Legea nr. 268/2003 care completează Legea nr.
84/1995).
Modelul de portofoliu emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării are o structură fixă,
sarcina completării acestuia revenind şcolilor. Structura Portofoliul Personal pentru
Educaţie Permanentă este următoarea:

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

PORTOFOLIU PERSONAL
PENTRU EDUCAŢIE PERMANENTĂ
CAPITOLUL I – DATE DE IDENTIFICARE
.................................................
..........
(denumirea unităţii de
prenumele)
învăţământ)

(numele

şi

C.N.P.

Sediul
………………………………
….......
Cod SIRUES
………………………………
…….
(Naţionalitatea)

(Data şi locul naşterii)
Domiciliul

CAPITOLUL II: STUDII ŞI EDUCAŢIE
Nivelul
educaţional1 Perioada
)

Actul de studii
dobândit

2)

Seria şi
numărul

Unitatea de învăţământ
emitentă

CAPITOLUL III: CALIFICAREA
Nivelul de
calificare

Perioada

Certificatul dobândit

Seria şi numărul

Instituţia
emitentă

CAPITOLUL IV: CALIFICAREA/COMPETENŢELE DOBÂNDITE
Calificarea3)

Competenţele4)

Certificare5)

CAPITOLUL V:
ALTE APTITUDINI/COMPETENŢE
DOBÂNDITE ÎN TIMPUL PREGĂTIRII, RECUNOSCUTE SAU NU
PRINTR-UN ACT DE STUDIU

Enumeraţi
aptitudinile/competenţele
dobândite

Contextul în care au fost
dobândite

Dovezi

Persoane care pot
furniza referinţe (date
de identificare)

CAPITOLUL VI: ALTE INFORMAŢII6)

DIRECTOR,
(Numele şi prenumele, semnătura)
SECRETAR ŞCOALĂ
(Numele şi prenumele, semnătura)
L.S.

INTOCMIT,
DIRIGINTE CLASĂ,
(Numele şi prenumele, semnătura)

NOTĂ:
CAPITOLELE I, II şi III se completează de secretariatul unităţii de
învăţământ.
CAPITOLELE IV, V şi VI se completează de dirigintele clasei.
1) Se trece nivelul de studii: ciclul inferior al liceului; anul de completare; ciclul
superior al liceului; învăţământ postliceal.
2) Se trec în ordine cronologică toate actele de studii (diplome, certificate,
atestate ş.a.), eliberate de aceeaşi unitate de învăţământ, indiferent de nivelul
educaţional.
3) Calificările se completează numai pentru înscrisurile din Capitolul III.
4)
Enumeraţi şi descrieţi competenţele dobândite conform standardelor
educaţionale şi de pregătire profesională.
5)
Se menţionează forma de finalizare a studiilor, conform metodologiilor
specifice sau denumirea actului de studiu.
6)
Se vor include orice alte informaţii care pot fi relevante, altele decât cele
menţionate anterior.
În legea mai sus menţionată se specifică următoarele:
Art. 23 - (4) Absolvenţii ciclului inferior al liceului dobândesc certificat de absolvire,
portofoliu personal pentru educaţie permanentă şi, la cerere, foaia
matricolă.

Art. 26 - (2) Absolvenţii ciclului superior al liceului dobândesc şi portofoliul personal
pentru educaţie permanentă şi, la cerere, foaia matricolă.
- (9) În cazul întreruperii studiilor se recunoaşte fiecare an şcolar promovat. La cerere, se
eliberează un document de certificare a studiilor efectuate şi portofoliul personal pentru
educaţie permanentă, completat la zi.

Art. 34 - (1) Absolvenţii şcolilor de arte şi meserii dobândesc certificat de absolvire şi
portofoliu personal pentru educaţie permanentă şi, la cerere, foaia
matricolă.
Art. 36 - (3) Absolvenţii anului de completare dobândesc certificat de absolvire,
portofoliul personal pentru educaţie permanentă şi, la cerere, foaia
matricolă.”
Aşadar, legea învăţământului prezintă portofoliul personal de educaţie permanentă ca
fiind un document care se eliberează la finalizarea unui ciclu de învăţământ. Nu se
dau detalii despre modalitatea de completare a portofoliului: se înţelege că este un
document întocmit de diriginte şi secretar şi avizat de director, dar nu se specifică
modalitatea concretă de implicare a acestor actori, regularitatea completării,
implicarea elevului în completarea portofoliului. De asemenea, utilitatea acestui
document nu este menţionată, nefiind de exemplu un act care să condiţioneze accesul
la un ciclu de învăţământ superior.
O mai nouă menţionare a portofoliului de educaţie permanentă apare în cel mai recent
proiect de lege a educaţiei, proiect asumat de guvern, dar care nu este încă definitiv
adoptat (Legea educaţiei naţionale - proiect –, Bucureşti, 06 septembrie 2009).
Proiectul de lege precizează următoarele aspecte cu referire la portofoliul personal de
educaţie permanentă:
Art. 36 - Învăţământul secundar inferior, gimnazial
(3) Pentru orientarea şcolară şi profesională a absolvenţilor clasei a VIII-a
şi continuarea
studiilor în clasa a IX-a, se iau în considerare următoarele rezultate ale
învăţării:

a) rezultatele şcolare obţinute pe parcursul claselor V-VIII, ca indicator
general al
performanţelor elevului în raport cu standardele curriculare;
b) rezultatele obţinute la o testare naţională realizată la finalul clasei a VIIIa şi structurată după modelul testărilor internaţionale standardizate, ca
indicator specific privind competenţele-cheie formate pe parcursul
învăţământului general de tip comprehensiv.
(4) Rezultatele învăţării precizate la alin. (3) sunt consemnate pentru fiecare
elev în
portofoliul personal pentru educaţie permanentă.
Art. 56 - Certificarea studiilor în învăţământul preuniversitar
(1) Certificarea studiilor pentru absolvenţii clasei a X-a se realizează prin:
a) certificatul de absolvire a zece clase, care dă dreptul de continuare a
studiilor în clasa a
XI-a, în condiţiile prezentei legi;
b) portofoliul personal pentru educaţie permanentă;
c) foaia matricolă, eliberată la cerere.
(2) Certificarea studiilor pentru absolvenţii învăţământului secundar
superior, liceal, de stat şi
particular autorizat/acreditat se realizează prin:
a) certificatul de absolvire a învăţământului secundar superior, liceal, care
dă dreptul de
continuare a studiilor în învăţământul terţiar non-universitar, postliceal, în
condiţiile
prezentei legi;
b) portofoliul personal pentru educaţie permanentă;
c) foaia matricolă, eliberată la cerere.
(3) În cazul întreruperii studiilor se recunoaşte fiecare an şcolar promovat.
La cerere, se
eliberează un document de certificare a studiilor efectuate, portofoliul
personal pentru
educaţie permanentă, completat la zi şi foaia matricolă.
(4) Conţinutul minim al portofoliului personal pentru educaţie permanentă
pentru fiecare

nivel de învăţământ se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei,
cercetării şi inovării.
Ceea ce aduce în plus noul proiect de lege faţă de legea învăţământului care încă este
în vigoare în momentul de faţă, este indicarea utilităţii portofoliului personal de
educaţie permanentă pentru sistemul de educaţie: portofoliul devine un instrument în
care sunt consemnate rezultatele învăţării, instrument care este necesar pentru
continuarea studiilor în clasa a IX-a. Este pentru prima dată când portofoliul devine
un instrument obligatoriu, fără de care absolvenţii clasei a VIII-a nu pot avea acces în
clasa a IX-a. Acelaşi articol menţionează că rezultatele învăţării consemnate în
portofoliu sunt utile pentru ”orientarea şcolară şi profesională a absolvenţilor clasei a
VIII-a”, textul proiectului de lege neaducând însă explicaţii asupra modalităţilor
concrete în care portofoliul va îndeplini această funcţie.
Se păstrează din legea anterioară a învăţământului funcţia de certificare a
studiilor, portofoliul fiind un document pe care absolvenţii îl primesc la
absolvirea diferitelor cicluri de învăţământ.
IV.2.1.2.Funcţii îndeplinite
a)

Funcţie de certificare a studiilor:

Conform legii învăţământului în vigoare (Legea nr. 84/1995, cu completările şi
modificările ulterioare), cât şi a noului proiect de lege a educaţiei, portofoliul personal
pentru educaţie permanentă este un instrument care certifică studiile efectuate. De
asemenea, este un instrument care certifică competenţele dobândite care nu sunt
recunoscute printr-un act de studiu (capitolul V al portofoliului). Capitolul V este
singurul care face posibilă integrarea competenţelor dobândite în activităţi
nonformale, însă, după cum se va observa din analiza rezultatelor cercetării de faţă,
este insuficient detaliat pentru a putea fi completat. Aşa cum este formulat în prezent,
capitolul este completat tot de dirigintele clasei şi este neclară implicarea altor actori
care ar putea furniza informaţii relevante. Astfel, portofoliul personal pentru educaţie
permanentă este redus la un portofoliu personal de învăţare, care certifică
competenţele şi calificările dobândite pe căi formale, în timpul şcolarizării
preuniversitare. Dimensiunea permanentă a educaţiei îşi regăseşte astfel un slab
corespondent în portofoliul personal de educaţie permanentă, aşa cum este el
structurat în prezent.

b)

Funcţie de colectare a rezultatelor învăţării şi acces la un nivel
superior de şcolarizare:

Conform noului proiect de lege a educaţiei, portofoliul este un instrument în care sunt
trecute rezultatele învăţării pe parcursul claselor V-VIII, fiind obligatoriu pentru
continuarea studiilor în clasa a IX-a. Prin rezultate ale învăţării se înţeleg rezultatele
şcolare din clasele V-VIII şi rezultatele obţinute la o testare naţională realizată la
finalul clasei a VIII-a, prin care este evaluat gradul de dobândire a competenţelor
cheie. Este neclar conform noului proiect de lege dacă obligativitatea portofoliului se
menţine şi în ciclurile superioare de învăţământ: nu este specificat dacă accesul la un
ciclu superior este condiţionat de portofoliu, aşa cum este menţionat pentru accesul în
clasa a IX-a. De asemenea, nu se fac menţionări cu privire la rezultatele învăţării
dobândite pe alte căi decât cele formale. Şi în acest caz, aspectul de “educaţie
permanentă” este unul care nu se regăseşte în modalitatea de formulare a
portofoliului.
IV.2.2. MODALITĂŢI DE IMPLEMENTARE:
În România, portofoliul personal pentru educaţie permanentă este un instrument
specific sistemului de învăţământ. Este întocmit de către dirigintele clasei şi secretarul
şcolii, avizat de către directorul şcolii, iar conţinutul se referă în mare proporţie la
competenţele şi calificările obţinute în cadrul sistemului formal de educaţie. Fiind
lipsit însă de un caracter clar specificat de obligativitate, completarea efectivă a
portofoliului în şcoli ţine mai degrabă de factori subiectivi decât de o rigoare a
sistemului. Vom vedea în analiza rezultatelor cercetării proporţia mică a cazurilor în
care portofoliul este completat şi a elevilor şi profesorilor care au auzit despre acest
instrument.

V. Metodologia cercetării
Motivarea cercetării
La nivel european, recunoaşterea şi validarea învăţării non-formale şi
informale reprezintă elemente foarte importante ale politicilor privind învăţarea
permanentă pentru toate ţările angrenate în procesul Educaţie şi formare 2010.
Documentul “Conclusions of the Council and of the representatives of the
Governments of the Member States meeting within the Council on Common European
Principles for the identification and validation of non-formal and informal learning”
(2004) prezintă principii europene comune, aplicabile pe bază de voluntariat în statele
membre UE, care să susţină şi să vină în sprijinul sistemelor naţionale de recunoaştere
şi validare a rezultatelor învăţării dobândite în context non formale şi informale.
“Inventarul european pentru validarea învăţării non formale şi informale” (2005)
sprijină implementarea principiilor europene comune şi identifică mai multe abordări
privind validarea acestor competenţe:


Teste şi examinări (identificarea şi validarea rezultatelor învăţării non formale şi
informale prin sau cu ajutorul sistemelor naţionale de evaluare);



Metode declarative (bazate pe identificarea şi înregistrarea de către individ a
propriilor competenţe, într-un document semnat, de obicei, de o a treia parte care
va verifica auto-evaluarea);



Metoda portofoliului (utilizarea unui mix de metode şi instrumente utilizate în
stagii consecutive pentru a produce un set coerent de documente care să ateste
abilităţile unui individ dobândite în diferite moduri);



Observaţia (extragerea evidenţelor asupra competenţelor unui individ în urma
activităţilor pe care le realizează în sarcinile obişnuite);



Simulări şi evidenţe pe baza muncii (individul este plasat într-o situaţie
asemănătoare unui scenariu real de viaţă pentru a-i putea fi evaluate competenţele.
Pot fi colectate evidenţe fizice sau intelectuale cu privire la rezultatele învăţării.
Simulările pot fi legate de situaţii de muncă, activităţi de voluntariat, activităţi
realizate în familie etc.).
În România, la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar au fost făcute

eforturi pentru recunoaşterea şi validarea învăţării non-formale şi informale prin
introducerea Portofoliului de educaţie permanentă (Legea învăţământului 84/1995, cu
completările şi modificările impuse prin legea 268/2003, cu modificările şi
completările ulterioare).

Cercetarea de faţă porneşte de la “Priorităţile şi direcţiile de dezvoltare pentru
perioada 2008-2010” cuprinse în „Raport asupra stării sistemului naţional de
învăţământ 2008” – prioritatea 8: Dezvoltarea educaţiei permanente şi a formării
profesionale, Obiectivul strategic “Diversificarea modalităţilor de promovare, prin
unităţile şi instituţiile de învăţământ, a educaţiei şi formării de-a lungul întregii vieţi:
manifestări naţionale şi locale, parteneriate, campanii de presă” având ca Măsuri şi
efecte scontate: “Conştientizarea şi schimbarea atitudinii persoanelor şi instituţiilor
implicate, în favoarea creşterii motivării participării la formare profesională continuă
şi a învăţării pe tot parcursul vieţii”.
De asemenea, pornim de la premisa existenţei unor disfuncţii (policy gap) între
nivelul declaraţiilor politice (intended policy), nivelul consecinţelor decizionale
(actual policy) şi acela al practicilor curente (policy in use) în ceea ce priveşte
aplicarea/implementarea Portofoliului.
Considerăm necesară evaluarea implementării până în momentul prezent a
Portofoliului, precum şi actualizarea şi corelarea acestuia cu competenţele cheie şi
NQF/EQF, pentru:
 Stimularea unei culturi a învăţării permanente,
 Valorificarea învăţării non-formale şi informale (recunoaşterea şi validarea
competenţelor dobândite în contexte non-formale şi informale),
 Încurajarea reflectării asupra procesului de învăţare şi a (auto)evaluării,
sprijinirea studiului individual şi a autonomiei tinerilor,
 Întărirea rolului serviciilor de consiliere şi orientare în planificarea carierei şi
tranziţia tinerilor de la şcoală la piaţa muncii,
 Sprijinirea mobilităţii internaţionale pentru studiu, formare, muncă.
Abordarea pe care o propunem asupra Portofoliului are în vedere utilizarea
acestuia:
- în scop individual - ca instrument de dezvoltare personală (organizarea experienţelor
de învăţare, înregistrarea competenţelor, stabilirea priorităţilor şi măsurarea
progresului individual);
- în procesul de consiliere - ca instrument de consiliere a carierei (punct de pornire
pentru elaborarea planurilor individualizate de carieră);
- pentru (auto)evaluare - ca instrument formal de atestare a competenţelor dobândite
în diferite contexte (formale, non formale şi informale), complementar altor

documente dobândite la finalizarea ciclului inferior sau superior al liceului (certificat
de calificare, foaie matricolă, diplomă de bacalaureat);
- pentru susţinerea mobilităţii pentru studiu şi profesionale - ca instrument care
susţine transparenţa calificărilor şi competenţelor în învăţământul preuniversitar,
precursor al documentelor Europass;
- pentru companii şi angajatori - oferă o imagine sintetică asupra profilului de
competenţe, sprijin în selecţia şi recrutarea personalului.
Scopul cercetării
 Actualizarea şi eficientizarea implementării Portofoliului de învăţare
permanentă, ca instrument de dezvoltare personală, responsabilizare şi
susţinere a autonomiei tinerilor.
Obiectivele cercetării


Analiza situaţiei implementării Portofoliului de învăţare permanentă la
nivel european.



Evaluarea situaţiei curente privind implementarea Portofoliului de învăţare
permanentă la nivelul învăţământului liceal din România.



Identificarea

principalelor

disfuncţii

existente

în

implementarea

Portofoliului în România.


Elaborarea unei propuneri actualizate a Portofoliului şi a unui Ghid de
implementare care să includă identificarea, recunoaşterea şi validarea
elementelor de învăţare non-formală şi informală şi corelarea acestora cu
competenţele cheie şi EQF/NQF.



Formularea unui set de recomandări/propuneri pentru politicile de învăţare
permanentă – cu privire la implementarea Portofoliului.

Metodologia cercetării
Metode şi tehnici de cercetare:
 Studiul documentelor de specialitate
 Interviul semi-structurat
 Ancheta pe bază de chestionar
 Metoda statistică pentru analiza datelor
Grupuri ţintă:
 Faza I (interviul semi-structurat): elevi de liceu/ SAM, profesori de
liceu/ SAM, profesori consilieri din licee/SAM, părinţi, angajatori,
reprezentanţi ai orrganizaţiilor non-guvernamentale, factori de decizie
din domeniul educaţional (inspectori, cadre de conducere din licee şi
şcoli);
 Faza II (ancheta pe bază de chestionar): profesori de liceu/ SAM,
profesori consilieri din liceu/ SAM, elevi de liceu/ SAM.
Resurse


6 cercetători din secţia CIP (dintre care 1 cercetătător cu normă de 40% în
realizarea lucrării de cercetare);



28 de reprezentanţi de la nivel judeţean şi din capitală (coordonatori
CAPP/ director CRAE);



6 computere, 2 imprimante, acces copiator, scanner, fax;

VI.2. Designul cercetării
VI.2.1 Etapele şi calendarul cercetării
1. Introducerea în contextul social, economic, politic şi educaţional actual, etapă
realizată în perioada ianuarie-septembrie 2009.
2. Studiul politicilor din domeniul educaţiei permanente la nivel internaţional şi
european în scopul descrierii necesităţii utilizării în mod real a portfofoliului întrun contex social dinamic (ianuarie-octombrie 2009).
3. Rolul serviciilor de consiliere şi orientare în planificarea carierei şi tranziţia
de la şcoală la piaţa muncii (ianuarie – octombrie 2009).
4. Studiul mecanismelor de recunoaşterea şi validarea învăţării non-formale şi
informale (ianuarie – octombrie 2009).
5. Studiu cu privire la utilizarea Portofoliului de învăţare permanentă în UE şi
alte state (ianuarie – septembrie 2009).

6. Cercetare calitativă, realizarea de interviuri semi-structurate cu elevi, absolvenţi
ai

învăţământului

preuniversitar,

consilieri,

cadre

didactice,

angajatori,

reprezentanţi ONG, părinţi, decidenţi la nivel educaţional. Această etapă s-a
desfăşurat în luna mai 2009. La aceste interviuri au paticipat: 7 angajatoti din
diferite sectoare de activitate; 4 absolvenţi ai învăţământului preuniversitar; 18
cadre didactice liceu/ SAM; 14 profesori consilieri; 3 elevi; 4 decidenţi din
domeniul educaţional; 5 părinţi.
7. Elaborarea instrumentului pentru cercetarea de teren. Culegerea informaţiilor
cu privire la gadul de informare şi utilizare a portofoliului, pe baza intervurilor, a
făcut posibilă conturarea instrumentelor utilizate pentru cercetarea de teren şi
anume chestionarele pentru profesori, consilieri şi elevi. Această etapă s-a realizat
în lunile mai – iunie ale anului 2009. Etapele pregătitoare au constat în: stabilirea
eşantionului la nivel naţional format din cadre didactice din licee şi SAM;
elaborarea instructajului pentru colaboratorii care vor aplica chestionarele în teren;
realizarea instructajului.
8. Aplicarea chestionarului s-a realizat în luna iunie 2009, în 28 de judeţe ale ţării
(au fost solicitate spre participare toate judeţele) pe un număr de 359 de profesori
de liceu şi SAM, 95 de profesori consilieri din licee şi SAM şi 491 de elevi din
licee şi SAM.
9. Colectarea şi prelucrarea statistică a datelor culese prin chestionar.
Colectarea chestionarelor s-a realizat la nivel judeţean, de către fiecare
coordonator judeţean al Centrului de Asistenţă Psihopedagogică/ director al
Centrului de Resurse şi Asistenta Educaţională. Chestionarele completate au fost
trimise către ISE/Departamentul de Consiliere şi Învăţare Permanentă pentru
introducerea datelor în bazale de date şi prelucrările statistice ulterioare. Pe baza
itemilor chestionarului, au fost dezvoltate trei baze de date pentru introducerea
informaţiilor culese pentru cele trei categorii de respondenţi. Răspunsurile la
întrebările deschise au fost codificate pe baza frecvenţei de apariţie a
răspunsurilor pentru diferitele categorii de respondenţi, realizându-se listele de
coduri exhaustive şi apoi restrânse, iar codurile restrânse au fost ulterior introduse

în baza de date. Introducerea în baza de date şi prelucrarea statistică s-a realizat în
perioada iulie - octombrie 2009.
10. Analiza şi interpretarea datelor statistice. S-a realizat în funcţie de itemii
chestionarului, astfel (vezi anexe pentru instrumentul complet):
-

Itemul 1 – gradul de implicare a celor trei categorii de respondenţi în
completarea PEP.

-

Itemul 2 – contribuţii în completarea PEP (capitolele vizate).

-

Itemul 3 – dificultăţile întâmpinate în completarea portofoliului.

-

Itemul 4 – momentul începerii completării PEP.

-

Itemul 5 – frecvenţa contribuţiilor la acest portofoliu.

-

Itemul 6 – cadrul şi contextul în care au fost aduse completări portofoliului.

-

Itemul 7 – utilitatea instrumentului din diferite perspective.

-

Itemul 8 – atribuirea de roluri în completarea instrumentului prezentat, pentru
reprezentanţii sistemului educaţional.

-

Itemul 9 – atribuirea de roluri altor reprezentanţi decât cei din cadrul formal/
instituțional (pentru elevi itemii 8 şi 9 fac obiectul unui singur item).

-

Itemul 10 – opinia cu privire la momentul începerii completării datelor,
pornind de la vârsta stipulată la nivelul documentelor care reglementeaza
folosirea portofoliului.

-

Itemul 11 – completarea online a PEP.

-

Itemul 12 – identificarea problemelor în aplicarea instrumentului.

-

Itemul 13 – recomandări de imbunătăţire a PEP.

Aceasta etapa s-a realizat în perioada noiembrie-decembrie 2009.
11. Prelucrarea şi interpretarea datelor calitative culese cu ajutorul focus
grupurilor
Această etapă sa realizat în lunile noiembrie şi decembrie 2009. Rezultatele obţinute
au contribuit la identificarea mai clară a neclarităţilor şi completărilor care trebuie
aduse Portofoliului pentru Educaţie Permanentă (PEP) şi a unor recomandări în acest
sens.
12. Extragerea concluziilor cercetării şi formularea recomandărilor privind
implementarea eficientă a portofoliului. Această etapă sa realizat în decembrie
2009.
VI.2.2. Metode şi instrumente de culegere a datelor
În cercetarea de faţă au fost utilizate:
-

metode cantitative (ancheta pe bază de chestionar),

-

metode calitative (interviul semi-structurat),

-

studiul literaturii şi documentelor la nivel naţional şi internaţional cu
privire la diferite forme de portofolii pentru educaţia permanentă.

Structura chestionarului utilizat în cercetarea de teren
Instructajul: a cuprins câteva date generale cu privire la titlul, durata şi scopul
cercetării, precum şi la importanţa opiniilor exprimate pentru desprinderea unor
concluzii pertinente ale cercetării şi conturarea rezultatelor finale.
Itemii
Chestionarul a cuprins un număr de 12 (pentru elevi), respectiv 13 itemi
(profesori şi consilieri), împărţiţi pe două secţiuni:
-

secţiunea 1: Implicarea personala a respondenţilor în completarea
instrumentului.

-

secţiunea 2: Sondarea opiniilor cu privire la informaţiile şi implicarea
diferiţilor actori în completarea acestuia.
Întrebările chestionarului au fost construite variat, astfel:-

-

întrebări cu răspunsuri închise
o alegerea unuia sau mai multor răspunsuri dintr-o lista dată;

o acordarea unui punctaj note/calificativ pe o scala de la 1-5;
-

întrebări cu răspunsuri deschise în care respondenţilor li s-a solicitat să:
induce anumite roluri ale actorilor ce se pot implica în completarea
informaţiilor cu privire la PEP, recomandări şi sugestii, dificultăţi etc.

-

întrebări cu răspunsuri mixte.
Conţinutul întrebărilor a vizat obţinerea unor informaţii cu privire la: măsura

în care PEP este folosit, măsura în care există dificultăţi în ceea ce priveşte aplicarea
acestuia, utilitatea lui şi gradul în care este el cunoscut; importanţa acordată acestuia
de cele trei categorii de respondenţi din perspectiva dificultăţilor întâmpinate, roluri
asumate şi/ sau distribuite în completarea lui şi recomandări privind îmbunătăţirea
acestuia.

VI.2.3. Cercetarea de teren
1. Populaţia investigată şi eşantionarea
Cercetarea a vizat 3 categorii de populaţie ţintă: profesorii de liceu/ SAM şi
consilierii şcolari de la acelaşi nivel, elevi care să fi absolvit clasa a X-a, respectiv
anul de completare, în anul de referinţă fiind anul şcolar 2008-2009. S-au impus
aceste grupuri ţintă datorită specificaţilor actuale de completare a portofoliului, care ar
trebui primit de elevi la sfărşitul clasei a X-a de liceu şi anului de completare pentru
SAM. Fiecare dintre categoriile de populaţii au fost luate în considerare ca bază de
eşantionare. Selecţia eşantioanelor a urmărit o împrăştiere teritorială cât mai mare a
subiecţilor, realizată prin derularea cercetării în judeţe din toate cele opt regiuni de
dezvoltare.
Au fost trimise chestionare în toate judeţele ţării şi s-au primit 28 de setuti din
28 de judeţe, astfel: AB, AR, BR, B, BV, BZ, CS, CL, CJ, DB, DJ, GL, GR, GJ, HR,
HD, IS, IF, MS, NT, SB, SJ, SM, TR, TM, VL, VN, VS. Pentru fiecare judeţ s-a
specificat completarea unii număr de chestionare care corespunde fiecărei categorii de
respondenţi: 15 elevi de liceu/ SAM, 3 profesori consilieri şi 12 profesori de liceu/
SAM. Răspunsurile obţinute din teren, corespund unui număr de 359 de chestionare
completate de profesori de diferite discipline din învăţământul liceal şi SAM, 491 de
elevi din aceleaşi cicluri (elevi care au absolvit clasa a X-a de liceu sau anul de
completare pentru SAM) şi 95 de profesori consilieri.
Distribuţia lor pe judeţe este următoarea:
Judeţul

Alba
Arad
Braila
Bucuresti
Brașov
Buzău
Caraș
Severin
Călarași
Cluj
Dâmbovița

Număr

Procent

Număr

Procent

Număr

chestionare

chestionare

chestionare

profesori

consilieri

elevi

Procent

16
12
12
61
9
12

4.5
3.3
3.3
17.0
2.5
3.3

2
3
3
18
3
3

2.1
3.2
3.2
18.9
3.2
3.2

24
15
15
88
1
15

4.9
3.1
3.1
17.9
.2
3.1

12

3.3

3

3.2

14

2.9

10
9
11

2.8
2.5
3.1

3
2
4

3.2
2.1
4.2

15
15
15

3.1
3.1
3.1

Dolj
7
Galați
6
Giurgiu
12
Gorj
12
Harghita
11
Hunedoara
12
Iași
11
Ilfov
12
Mureș
8
Neamt
12
Sibiu
12
Sălaj
11
Satu Mare
12
Teleorman
10
Timis
12
Vâlcea
11
Vrancea
12
Vaslui
12
Total
359
Tabel: Distribuţia pe judeţe

1.9
1.7
3.3
3.3
3.1
3.3
3.1
3.3
2.2
3.3
3.3
3.1
3.3
2.8
3.3
3.1
3.3
3.3

4
2
3
3
3
3
3
3
1
2
3
3
3
2
3
4
3
3
95

4.2
2.1
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
1.1
2.1
3.2
3.2
3.2
2.1
3.2
4.2
3.2
3.2

15
15
14
15
15
15
14
15
15
15
15
16
15
15
21
13
15
16
491

3.1
3.1
2.9
3.1
3.1
3.1
2.9
3.1
3.1
3.1
3.1
3.3
3.1
3.1
4.3
2.6
3.1
3.3

3. Instituţii şi resurse umane implicate
În derularea cercetării de tern au fost implicaţi coordonatorii Centrelor Judeţe
ne de Asistenta Psihopedagogica-CJAP/ directorii Centrelor Judeţene de Resurse şi
Asistenţă Eucaţională din 28 judeţe (AB, AR, BR, B, BV, BZ, CS, CL, CJ, DB, DJ,
GL, GR, GJ, HR, HD, IS, IF, MS, NT, SB, SJ, SM, TR, TM, VL, VN, VS).
Chestionarul a fost construit pe baza unor interviuri preliminarii, care au vizat
o categorie mai mare de respondenţi, deşi numeric mai mică. Respondenţii aparţinând
categoriilor: angajatori, profesori, profesori consilieri, elevi, reprezentanţi ONG,
absolvenţi, factori de decizie, au fost din mai multe judeţe (AB, B, BV, HD, IF).
VI. Evaluarea situaţiei curente privind implementarea Portofoliului de învăţare
permanentă la nivelul învăţământului liceal din România
1. Cât de cunoscut este portofoliul pentru educaţie permanentă în rândul
elevilor, profesorilor şi al consilierilor?
Primul item al chestionarului se referă la măsura în care subiecţii cunosc portofoliul
personal pentru educaţie permanentă şi dacă au fost sau nu implicaţi în completarea
acestuia. Conţinutul întrebării a fost acelaşi pentru toate cele trei categorii chestionate:
elevi, profesori şi consilieri, chiar dacă formularea a fost diferită în cazul elevilor
(pentru a fi adaptată acestei grupe de subiecţi):



Întrebarea pentru elevi: ”Ai fost până acum implicat în completarea portofoliului
personal de educaţie permanentă?”



Întrebarea pentru profesori şi consilieri: “În ce măsură aţi fost implicat până
acum în completarea portofoliului personal de educaţie permanentă?”

Itemul are variante de răspuns, 4 în cazul elevilor şi a consilierilor şi 5 în cazul
profesorilor. Subiecţii răspund la acest item prin marcarea uneia dintre variantele de
răspuns. În cazul în care subiecţii nu răspund că au fost implicaţi în completarea
portofoliului personal pentru educaţie permanentă, sunt rugaţi să sară direct la itemul
7, itemii 2 – 6 referindu-se doar la acele persoane care au fost implicate în
completarea portofoliului.
În continuare vom prezenta răspunsurile subiecţilor la această întrebare, analizând pe
rând cele trei categorii chestionate: elevi, profesori şi consilieri.
a) Elevi:
După cum se poate observa în tabelul de mai jos, răspunsul cu frecvenţa cea mai mare
este “nu am auzit despre portofoliu”. Procentul de 75.8% obţinut de această variantă
de răspuns indică o necunoaştere generală a portofoliului în rândul elevilor. Dintre cei
22.4% care cunosc acest instrument, doar 11% au fost implicaţi în completarea lui,
restul de 11.4% aflându-se în situaţia de a primi portofoliul deja completat de către
şcoală.

Categorii de răspunsuri

Frecvenţă

Procent

1 l-am primit, dar nu am fost implicat

56

11.4%

2 am fost implicat in completare

54

11.0%

3 nu am auzit despre portofoliu

372

75.8%

9

1.8%

491

100.0%

4 alte situaţii
Total

Pentru o şi mai clară înfăţişare a gradului de cunoaştere a portofoliului pentru educaţie
permanentă în rândul elevilor, prezentăm mai jos ilustrarea grafică a datelor

obţinute:
Ai fost pana acum implicat in
completarea portofoliului personal
de educatie permanenta?
1.83%

L eg end a
l-am primit, dar nu am fost implicat
am fost implicat in completare

11.41%
11.00%

nu am auzit despre portofoliu
alte sit uatii
Pies show percents

75.76%

b) Profesori
În cazul profesorilor, răspunsurile sunt împărţite în proporţii asemănătoare între ”am
auzit despre el, dar nu am fost implicat personal”: 33.6%, ”am fost implicat în
completarea lui”: 27.3% şi ”nu am fost implicat”: 32.7%.
Există şi un număr de 29 de răspunsuri lipsă, profesorii respectivi nerăspunzând la
această întrebare. Acestea sunt tratate în analiză ca ”date lipsă”.
Coloana numită ”procent” se referă la procentul fiecărei categorii din numărul total al
datelor, iar coloana ”procent date valide” se referă la procentul din totalitatea datelor
valide, adică fără a fi luate în considerare datele lipsă. În analiză ne referim la
procentul din datele valide.
Se constată aşadar un grad mai mare de cunoştere a portofoliului de către profesori,
faţă de elevi. Se ridică prin urmare problema comunicării între cele două categori de
actori ai procesului educaţional, profesorii şi elevii: dacă printre profesori găsim un
procent de 65.4% care cel puţin au auzit despre portofoliul pentru educaţie
permanentă, care sunt cauzele pentru care 75.8% dintre elevi nu au auzit despre acest
portofoliu? Răspunsuri la această întrebare pot fi identificate în analiza opiniilor pe

care le au subiecţii despre utilitatea acestui instrument şi a problemelor care apar în
implementarea lui. Despre acestea ne vom ocupa în capitolul XXXXX al lucrării de
faţă.
Procent date
Categorii de răspunsuri

Frecvenţă

1 am auzit despre el, dar nu am

Procent

valide

111

30.9%

33.6%

90

25.1%

27.3%

15

4.2%

4.5%

108

30.1%

32.7%

6

1.7%

1.8%

Total

330

91.9%

100.0%

DATE LIPSĂ

29

8.1%

359

100.0%

fost implicat personal
2 am fost implicat în
completarea lui
3 a fost completat la secretariat şi
eu l-am distribuit elevilor
4 nu am fost implicat
5 alte situaţii

Total

Prezentăm aceleaşi date de mai sus şi în variantă grafică, pentru o şi mai bună
evidenţiere:
In ce masura ati fost implicat pana acum in comple tare a
portofoliului pe rsonal de educatie pe rmane nta?
1.82%

Le ge nda
am auzit despre el, dar nu am f ost implicat personal
am f ost implicat in completarea lui
a f ost completat la secretariat si eu l-am distribuit elev ilor
nu am f ost implicat
alte situatii
33.64%

32.73%

Pies show percents

27.27%
4.55%

c) Consilieri

Dintre consilierii chestionaţi, 50.5% au auzit despre sau cunosc acest instrument. Doar
11.6% dintre aceştia au fost implicaţi în completarea lui. Un procent de 45.3% dintre
consilieri nu au auzit despre portofoliul de educaţie permenentă.

Categorii de răspunsuri
1

am auzit despre portofoliu, dar nu am
fost implicat personal

Frecvenţă

Procent
37

38.9%

2

am fost implicat în completare

11

11.6%

3

nu am auzit despre portofoliu

43

45.3%

4

alte situaţii

4

4.2%

95

100.0%

Total

Regăsim în răspunsurile consilierilor o îmbinare între răspunsurile elevilor, care în
mare parte nu au auzit despre portofoliu şi răspunsurile profesorilor, care sunt mai
bine informaţi în această privinţă.
Din punct de vedere formal, aşa cum este construit portofoliul personal pentru
educaţie permanentă în momentul de faţă, consilierul şcolar nu are un rol în
completarea lui. Se constată însă că un anumit număr de consilieri sunt implicaţi în
consiliere şi jumătate dintre ei au auzit despre el. Este o implicare justificată, mai ales
din punctul de vedere al uneia dintre funţiile portofoliului, prezentate la capitolul
XXXXX PORTOFOLIUL EUROPA: portofoliul pentru educaţie permanentă are şi o
funcţie de autocunoaştere, de suport pentru planificarea parcursului educaţional şi a
carierei. Din această perspectivă, implicarea consilierului şcolar este justificată şi
poate fi încurajată.
Prezentăm mai jos ilustrarea grafică a răspunsurilor oferite de consilieri:

In ce masura ati fost implicat pana acum in comple tare a
portofoliului pe rsonal de e ducatie pe rmane nta?
4.21%

Le ge nda
am auzit despre portof oliu, dar nu am f ost implicat personal
am f ost implicat in completare
nu am f ost implicat
alte situatii

38.95%

Pies show percents

45.26%

11.58%

2. Care sunt capitolele cele mai completate ale portofoliului personal pentru
educaţie permanentă?
Itemii 2-6 ai chestionarului sunt adresaţi doar acelor subiecţi care la întrebarea 1 au
răspuns că au fost implicaţi în completarea portofoliului personal pentru educaţie
permanentă. Din acest motiv vom întâlni un număr mare de date lipsă, aparţinând
celor care nu au fost implicaţi în completarea portofoliului.
Analiza datelor pentru itemii 2-6 se va face ţinând cont de răspunsurile subiecţilor
care au fost implicaţi în completarea portofoliului.
Scopul itemului 2 a fost identificarea capitolelor care sunt completate din portofoliul
personal pentru educaţie permanentă. Conţinutul întrebării a fost acelaşi pentru toate
cele trei categorii chestionate: elevi, profesori şi consilieri, chiar dacă formularea a
fost diferită în cazul elevilor (pentru a fi adaptată acestei grupe de subiecţi):


Întrebarea pentru elevi: ”În completarea căror capitole
ai fost implicat? (răspunde doar dacă ai completat varianta b la întrebarea nr. 1)”



Întrebarea pentru profesori şi consilieri: ”În completarea
căror capitole aţi fost implicat? (răspundeţi doar dacă aţi completat varianta b la
itemul nr. 1)”

Întrebarea este deschisă, nefiind oferite variante de răspuns.
Răspunsurile subiecţilor au fost analizate prin metoda analizei de conţinut, generânduse 7 coduri principale (a se vedea în tabelul de mai jos) şi alte coduri suplimentare
care reprezintă combinaţii ale codurilor principale. Generarea codurilor suplimentare
a fost necesară întrucât mulţi subiecţi au oferit mai multe variante de răspuns.
În continuare vom analiza răspunsurile subiecţilor la itemul 2 al chestionarului,
începând cu elevii şi trecând apoi la profesori şi consilieri.

a) Elevi
La fel ca şi în cazul itemului 1, coloana numită ”procent” se referă la procentul
fiecărei categorii din numărul total al datelor, iar coloana ”procent date valide”
se referă la procentul din totalitatea datelor valide, adică fără a fi luate în
considerare datele lipsă. În analiză ne referim la procentul din datele valide.
Procent date
Categorii de răspunsuri

Frecvenţă

Procent

valide

1

I

6

1.2%

11.3%

2

II

3

0.6%

5.7%

3

III

3

0.6%

5.7%

4

IV

1

0.2%

1.9%

5

V

3

0.6%

5.7%

6

toate capitolele

7

1.4%

13.2%

7

răspuns irelevant

2

0.4%

3.8%

8

I şi II

11

2.2%

20.8%

9

I şi V

1

0.2%

1.9%

10

IV şi V

1

0.2%

1.9%

11

I, II şi III

5

1.0%

9.4%

12

I, II, III şi IV

3

0.6%

5.7%

13

I, II, IV şi V

2

0.4%

3.8%

14

II şi IV

5

1.0%

9.4%

15

Total

53

10.8%

100.0%

DATE LIPSĂ

438

89.2%

Total

491

100.0

Tabelul de mai sus indică faptul că cea mai mare frecvenţă a fost obţinută de codul 8
(cod suplimentar): 20.8%, adică elevii care au spus că au fost implicaţi în completarea
capitolelor I şi II. Capitolul I conţine datele de identificare, iar capitolul II se numeşte
”Studii şi educaţie”, conţinând înregistrări ale nivelelor educaţionale absolvite.
Au fost 11 elevi care au dat acest răspuns, frecvenţa mică fiind explicată de procentul
mare al datelor lipsă (elevi care nu au fost implicaţi în completarea portofoliului).
În afară de aceştia, şi alţi elevi au fost implicaţi în completarea capitolelor I şi II,
separat sau în combinaţie cu alte capitole, după cum se poate observa în tabelul de
mai jos. Gradul de completare al capitolului V (Alte aptitudini/ competenţe dobândite
în timpul pregătirii, recunoscute sau nu printr-un act de studii), singurul care se referă
la competenţe dobândite în alt context decât cel al educaţiei formale, este mic. Putem
trage concluzia că la momentul de faţă portofoliul este un document administrativ, de
înregistrare formală a nivelelor educaţionale şi a calificările dobândite (capitolul III),
şi nu un instrument suport al educaţiei permanente şi de validare a competenţelor
nonformale. Concluzia analizei teoretice a Portofoliului personal pentru educaţie
permanentă (CAPITOLUL PORTOFOLIUL ROMÂNIA) este susţinută aşadar de
conluziile cercetării în teren.
Prezentăm mai jos ilustrarea grafică a datelor analizate anterior:

In completare a caror capitole ai fost implicat?

Le ge nda

9.43%

I
II

I si II
I si V

III
IV
V

IV si V
I, II si III
I, II, III si IV

1.89%

toate capitolele
raspuns irelev ant

I, II, IV si V
II si IV

5.66%

Pies show percents

3.77%
5.66%
5.66%
11.32%
5.66%
9.43%

1.89%
1.89%

13.21%
20.75%

3.77%

b) Profesori
Situaţia este diferită în cazul profesorilor, procentul cel mai mare fiind ”toate
capitolele”: 23.3%. La fel ca şi la itemul 1, se pune din nou problema comunicării
între cel două părţi, profesori şi elevi, nefiind clar cum anume au completat profesorii
toate capitolele portofoliului, fără a implica elevul.
Procent date
Categorii de răspunsuri

Frecvenţă

Procent

valide

1

I

8

2.2%

9.3%

2

II

2

0.6%

2.3%

3

III

1

0.3%

1.2%

4

IV

6

1.7%

7.0%

5

V

1

0.3%

1.2%

6

toate capitolele

20

5.6%

23.3%

7

raspuns irelevant

4

1.1%

4.7%

8

I şi II

5

1.4%

5.8%

9

I şi V

2

0.6%

2.3%

10

IV şi V

4

1.1%

4.7%

11

I, II şi III

1

0.3%

1.2%

12

I, II, III şi IV

8

2.2%

9.3%

13

II şi IV

3

0.8%

3.5%

14

V şi VI

2

0.6%

2.3%

15

VI şi VII

1

0.3%

1.2%

16

I şi III

3

0.8%

3.5%

17

I şi VIII

1

0.3%

1.2%

18

I, V şi VI

2

0.6%

2.3%

19

IV, V şi VI

2

0.6%

2.3%

20

II, III, IV şi V

1

0.3%

1.2%

21

III, IV şi V

1

0.3%

1.2%

22

III, IV, V şi VI

1

0.3%

1.2%

23

I, II, V şi VI

1

0.3%

1.2%

24

I şi IV

1

0.3%

1.2%

25

I, IV şi V

1

0.3%

1.2%

26

I şi VI

1

0.3%

1.2%

27

I, II, III, IV şi V

3

0.8%

3.5%

86

24.0%

100.0%

DATE LIPSĂ

273

76.0%

Total

359

100.0%

Total

Oferim mai jos şi varianta grafică a datelor din tabel:

In completarea caror capitole
ati fost implicat?
3.49%
1.16%
1.16%
1.16%
1.16%
1.16%
1.16%
1.16%
2.33%
2.33%
1.16%

Le ge nda

9.30%
2.33%
1.16%
6.98%

3.49%

1.16%

1.16%
2.33%
3.49%

I
II

I si II
I si V

VI si VII
I si III

III, IV, V si VI
I, II, V si VI

III
IV
V

IV si V
I, II si III
I, II, III si IV

I si VIII
I, V si VI
IV, V si VI

I si IV
I, IV si V
I si VI

toate capitolele
raspuns irelev ant

II si IV
V si VI

II, III, IV si V
III, IV si V

I, II, III, IV si V

Pies show percents

23.26%
9.30%
1.16%
4.65%
2.33%

4.65%

5.81%

c) Consilieri
Datele obţinute de la consilierii chestionaţi sunt similare cu cele ale profesorilor (25%
au completat toate capitolele), dar frecvenţa este de doar 3 răspunsuri, restul
răspunsurilor având câte o apariţie. Aceasta deoarece majoritatea consilierilor nu au
fost implicaţi în completarea portofoliului personal pentru educaţie permanentă, chiar
dacă au auzit despre acest instrument. Prin urmare, este dificil să extragem concluzii
relevante din aceste rezultate.
Procent date
Categorii de răspunsuri

Frecvenţă

Procent

valide

1

I

1

1.1%

8.3%

2

III

1

1.1%

8.3%

3

IV

1

1.1%

8.3%

4

toate capitolele

3

3.2%

25.0%

5

IV şi V

1

1.1%

8.3%

6

I, II, III şi IV

1

1.1%

8.3%

7

II şi IV

1

1.1%

8.3%

8

V şi VI

1

1.1%

8.3%

9

III, IV şi V

1

1.1%

8.3%

10

I, II, III, IV şi V

1

1.1%

8.3%

12

12.6%

100.0%

DATE LIPSĂ

83

87.4%

Total

95

100.0%

Total

Sumarizând, dintre puţinii respondenţi care au fost implicaţi în completarea
portofoliului personal pentru educaţie permanentă, s-a constatat că elevii au fost
implicaţi preponderent în completarea capitolelor I şi II (date de identificare şi
înregistrarea nivelelor educaţionale absolvite), iar mare parte dintre profesori s-au
implicat în completarea tuturor capitolelor. Datele provenite de la consilieri sunt
foarte puţine, neputându-se extrage concluzii relevante.
Se pune problema comunicării între elevi şi profesori, fiind necesară investigarea
cauzelor pentru care elevii sunt implicaţi doar în partea administrativă a portofoliului,
în timp ce profesorii au o vedere de ansamblu asupra acestui instrument. Pentru elevi
portofoliul este un document formal, nu unul care susţine educaţia permanentă. De
asemenea, este neclar cum anume completează profesorii portofoliul elevilor în lipsa
implicării directe a elevilor.
3. Care sunt dificultăţile întâmpinate în completarea portofoliului personal
pentru educaţie permanentă?

Itemii 2-6 ai chestionarului sunt adresaţi doar acelor subiecţi care la întrebarea 1 au
răspuns că au fost implicaţi în completarea portofoliului personal pentru educaţie
permanentă. Din acest motiv vom întâlni un număr mare de date lipsă, aparţinând
celor care nu au fost implicaţi în completarea portofoliului.
Analiza datelor pentru itemii 2-6 se va face ţinând cont de răspunsurile subiecţilor
care au fost implicaţi în completarea portofoliului.
Itemul 3 se referă la dificultăţile întâmpinate în completarea portofoliului şi are două
părţi distincte:



Dacă au existat dificultăţi în completarea portofoliului;



Care au fost aceste dificultăţi.

Conţinutul întrebării a fost acelaşi pentru toate cele trei categorii chestionate: elevi,
profesori şi consilieri, chiar dacă formularea a fost diferită în cazul elevilor (pentru a
fi adaptată acestei grupe de subiecţi):


Întrebarea pentru elevi: ”Ai întâmpinat dificultăţi în
completarea portofoliului? Dacă da, explică pe scurt. (răspunde doar dacă ai
completat varianta b la întrebarea nr. 1)”



Întrebarea pentru profesori şi consilieri: ”Aţi întâmpinat
dificultăţi în completarea portofoliului? Dacă da, explicaţi pe scurt. (răspundeţi
doar dacă aţi completat varianta b la itemul nr. 1)”

Întrebarea este mixtă: prima parte constă într-o întrebare închisă, cu răspunsurile
posibile ”da” sau ”nu”, a doua parte este o întrebare dechisă, subiecţii fiind invitaţi să
descrie dificultăţile pe care le-au întâmpinat.
Pentru a doua parte a itemului, răspunsurile subiecţilor au fost analizate prin metoda
analizei de conţinut, generându-se 4 coduri principale de răspuns şi încă unul
suplimentar, provenit din combinarea a două coduri principale:
1. ambiguitate:
o neclaritatea, ambiguitatea unor anumite rubrici ale documentului;
2. caracterul laborios:
o lipsa de timp, necesită multă răbdare, prea multe documente,
responsabilităţi slab definite: prea multe persoane implicate în completarea
lui;
3. lipsa documentelor:
o lipsa documentelor doveditoare de la elevi (ex. pentru V.3, respectiv V.4),
lipsa de informaţii despre contextele în care au fost dobândite aptitudinile,
lipsa de informaţii standardizate, elevii nu aduc la timp datele necesare,
absenteismul unor elevi, nu toate documentele cuprind informaţiile
necesare;
4. instrumentul este perceput ca fiind inutil:
o inutilitatea, depăşeşte atribuţiile şi informaţiile pe care le deţin diriginţii
referitoare la elevi;

5. combinarea codurilor 2 şi 3 (caracter laborios şi lipsa documentelor
doveditoare la elevi).
În continuare vom analiza răspunsurile subiecţilor la itemul 3 al chestionarului,
începând cu elevii şi trecând apoi la profesori şi consilieri.
a) Elevi
Ca şi în cazul itemilor 1 şi 2, coloana numită ”procent” se referă la procentul fiecărei
categorii din numărul total al datelor, iar coloana ”procent date valide” se referă la
procentul din totalitatea datelor valide, adică fără a fi luate în considerare datele lipsă.
În analiză ne referim la procentul din datele valide.
Categorii

Procent date

răspunsuri

Frecvenţă

Procent

valide

1 da

11

2.2%

22.9%

2 nu

37

7.5%

77.1%

Total

48

9.8%

100.0%

DATE LIPSĂ

443

90.2%

Total

491

100.0%

Analizând tabelul de
mai

sus

se

Ai intampinat dificultati in completarea portofoliului?

poate

constata că o mare

Bars show percents

75%

parte a elevilor care
portofoliul

completat
nu

au

întâmpinat dificultăţi,
lucru evidenţiat şi de

50%

Percent

au

25%

graficul alăturat.
23%

77%

da

nu

0%

Rezultatul

nu

este

Le ge nda

surprinzător, având în
vedere că analizând rezultatele itemului anterior am constatat că elevii sunt implicaţi
mai ales în completarea primelor două capitole (date personale şi înregistrarea

nivelelor educaţionale absolvite), care implică doar notarea datelor de identificare şi
transcrierea diplomelor.
Dintre cei 11 elevi care au întâmpinat unele dificultăţi, un elev s-a referit la caracterul
laborios al documentului, ceilalţi menţionând dificultăţi legate de lipsa documentelor
doveditoare sau de imposibilitatea de a deţine anumite dovezi.
b) Profesori
Şi în ceea ce-i priveşte pe profesori, majoritatea au declarat că nu au întâmpinat
dificultăţi în completarea portofoliului:
Categorii

Procent date

răspunsuri

Frecvenţă

Procent

valide

1 da

22

6.1%

26.8%

2 nu

60

16.7%

73.2%

Total

82

22.8%

100.0%

DATE LIPSĂ

277

77.2%

Total

359

100.0%

Ati intampinat dificultati in
completarea portofoliului?

Bars show counts

60

Count

40

20

22

60

da

nu

0

Le ge nda

Dintre cei 22 de profesori care au declarat că au întâmpinat dificultăţi în completare,
frecvenţa codurilor generate prin analiza de conţinut este următoarea:

Procent date
Categorii răspunsuri
1

ambiguitatea documentului

Frecvenţă

Procent

valide

1

0.3%

5.6%

9

2.5%

50.0%

6

1.7%

33.3%

1

0.3%

5.6%

1

0.3%

5.6%

Total

18

5.0%

100.0%

DATE LIPSĂ

341

95.0%

Total

359

100.0%

2 caracterul laborios
3 lipsa documentelor
doveditoare la elevi
4 perceput ca fiind inutil
5 caracter laborios si lipsa
documentelor doveditoare

Caracterul laborios al portofoliului şi lipsa documentelor doveditoare la elevi sunt
dificultăţile cel mai frecvent întâlnite. În opinia profesorilor completarea portofoliului
necesită mult timp şi volum de muncă, în condiţiile în care există deja multe sarcini de
îndeplinit. Portofoliul este perceput ca un alt document, printre multe altele care sunt
cerute, devenind astfel un document administrativ a cărui utilitate nu este clară. În
unele cazuri este dificil să se colecteze toate dovezile necesare completării
portofoliului, iar unele documente doveditoare nu conţin informaţiile necesare
portofoliului. Aceste constatări susţin concluziile analizei itemului 2, în care am văzut
că pentru elevii care au auzit despre portofoliu, acesta este un document formal
administrativ, nu unul de susţinere a educaţiei permanente.
Prezentăm mai jos şi ilustrarea grafică a frecvenţei categoriilor de dificultăţi întâlnite
de profesori în completarea portofoliului personal pentru educaţie permanentă:

Ce dificultati ati intampinat in
completarea portofoliului?

5.56%

5.56%

Le ge nda

5.56%

ambiguitatea documentului
caracterul laborios
lipsa documentelor dov editoare la elev i
perceput ca fiind inutil
caracter laborios si lipsa documentelor dov editoare
Pies show percents

33.33%

50.00%

c) Consilieri
Categorii
răspunsuri

Procent date
Frecvenţă

Procent

valide

1 da

3

3.2%

30.0%

2 nu

7

7.4%

70.0%

Total

10

10.5%

100.0%

DATE LIPSĂ

85

89.5%

Total

95

100.0%

Dintre cei 10 consilieri care au răspuns la această întrebare, 7 nu au întâmpinat
dificultăţi în completarea portofoliului. Amintim că numărul consilierilor implicaţi în
completarea portofoliului personal pentru educaţie permanentă este unul mic, de aici
şi frecvenţa redusă a răspunsurilor la itemul 3.

Toţi cei 3 consilieri care au invocat dificultăţi în completarea portofoliului s-au referit
la lipsa documentelor doveditoare la elevi sau la lipsa informaţiilor adecvate din unele
documente.
Procent date
Categorii răspunsuri
1

Frecvenţă

lipsa documentelor

Procent

3

3.2%

DATE LIPSĂ

92

96.8%

Total

95

100.0%

doveditoare la elevi

valide
100.0%

În concluzie, dificultăţile semnalate de subiecţii care au fost implicaţi în completarea
portofoliului se referă la partea administrativă a acestuia, de înregistrare a
experienţelor de educaţie formală. Partea referitoare la reflecţia personală asupra
procesului şi rezultatelor învăţării este absentă, atât din relatările elevilor, cât şi din
cele ale cadrelor didactice. Formarea profesorilor şi a alevilor şi creşterea implicării
consilierilor ar putea suplini această lipsă pentru a face din portofoliu un document
util dezvoltării personale şi profesionale, şi nu doar un simplu act formal.
4. Momentul implicării în completarea portofoliului
Întrebarea se referă la momentul începerii completării portofoliului de educaţie
permanentă (PEP) de-a lungul claselor IX –XII/XIII.
Este o întrebare cu character alternative, condiţionată de răspunsul pozitiv la
întrebarea filtru numărul 1 (In ce măsură aţi fost implicat în completarea PEP?
Caracterul selective al primei întrebări din chestionar elimină o parte din respondenţi
în funcţie de opţiunea da/nu a răspunsului lor.
Deci, la seria următoarelor 5 întrebări (2, 3, 4, 5, 6) vor da răspunsuri numai acei care
au fost implicaţi parţial sau total în completarea PEP.
De aceea, analiza răspunsurilor la întrebarea 4 trebuie corelată cu cele date întregii
serii menţionate (2, 3, 5, 6) care se completează reciproc.

Judet

Int. 1

Int. 2

Int. 3

Int.3arg

Int. 4

Int. 13

N

Valid

359

330

86

82

18

80

129

0

29

273

277

341

279

230

Missing

Astfel, momentul începerii completării documentului va fi relaţionat cu indiciile
asupra capitolelor completate, a dificultăţilor întâmpinate şi a cadrului (locaţiei) unde
de obicei s-a efectuat aceasta.
Întrebarea 4 este o întrebare deschisă, cu răspunsuri opţionale predefinite, ierarhizate
în ordinea importanţei de la 1 la 9, plasând nonrăspunsul pe locul 10.
Opţiunile de răspuns au fost: 1. cls. VIII, X, XI, XII; 2.inceput şi sfârşit de an şcolar;
3. clasa a IX-a,; 4. clasa a V-a; 5. început de ciclu şcolar; 6. sfârşit de ciclu şcolar; 7.
clasa a X-a,SAM; 8. pe ruta progresivă; 9. clase terminale; 10. nonrăspuns.
Dintre aceste opţiuni, cele mai multe dintre cadrele didactice (40 = 50%) au afirmat că
au început completările PEP la clasa a IX-a , 9 (11,5%) în clasele terminale, 8 (10%)
pe ruta progresivă ( elevii care au terminat clasele a-X-a si a-XI-a SAM, anul de
completare si au trecut in clasa a-XII-a.).
Pentru celelalte tipuri de răspuns, procentele sunt nesemnificative (între 1,25% şi
6,25%).

Intrebarea 4
Cumulative
Frequency
Valid

cls. VIII, X, XI, XII

Percent

1.4

6.3

6.3

7

1.9

8.8

15.0

cls. IX

40

11.1

50.0

65.0

cls. V

1

.3

1.3

66.3

inceput de ciclu scolar

2

.6

2.5

68.8

sfarsit de ciclu scolar

5

1.4

6.3

75.0

cls. X, SAM

8

2.2

10.0

85.0

pe ruta progresiva

3

.8

3.8

88.8

clase terminale

9

2.5

11.3

100.0

80

22.3

100.0

scolar

Total
Total

Valid Percent

5

inceput si sfarsit de an

Missing

Percent

System

279

77.7

359

100.0

Int. 4
cls. VIII, X, XI, XII
inceput si sfarsit de an
scolar
cls. IX
cls. V
inceput de ciclu scolar
sfarsit de ciclu scolar
cls. X, SAM
pe ruta progresiva
clase terminale
Missing

CONSILIERI
Număr total consilieri chestionaţi (lotul grup ţintă) = 95 (100%)
Număr consilieri care au răspuns la întrebarea 4 =12 (12,6%)
Nonrăspuns = 83 (87,4%)

Judet
N

Valid
Missing

Int. 1

Int. 2

Int. 3

Int.3arg

Int. 4

Int. 13

95

95

12

10

3

52

0

0

83

85

92

43

Tabel Frecvenţă CONSILIERI
Judet

Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Alba

2

2.1

2.1

2.1

Arad

3

3.2

3.2

5.3

Braila

3

3.2

3.2

8.4

18

18.9

18.9

27.4

BV

3

3.2

3.2

30.5

Bz

3

3.2

3.2

33.7

Caras Severin

3

3.2

3.2

36.8

Cl

3

3.2

3.2

40.0

Cluj

2

2.1

2.1

42.1

DB

4

4.2

4.2

46.3

Dolj

4

4.2

4.2

50.5

Galati

2

2.1

2.1

52.6

Giugiu

3

3.2

3.2

55.8

Gj

3

3.2

3.2

58.9

HR

3

3.2

3.2

62.1

Hunedoara

3

3.2

3.2

65.3

Iasi

3

3.2

3.2

68.4

IF

3

3.2

3.2

71.6

MS

1

1.1

1.1

72.6

Neamt

2

2.1

2.1

74.7

SB

3

3.2

3.2

77.9

Sj

3

3.2

3.2

81.1

SM

3

3.2

3.2

84.2

Teleorman

2

2.1

2.1

86.3

Timis

3

3.2

3.2

89.5

Valcea

4

4.2

4.2

93.7

Vrancea

3

3.2

3.2

96.8

VS

3

3.2

3.2

100.0

95

100.0

100.0

Bucuresti

Total

Deşi la acest grup ţintă, numărul respondenţilor este foarte mic, jumătate din ei au
completat PEP pe parcursul claselor terminale (6= 50%), 3 (25%) pe parcursul
claselor VIII, IX, X, XI, XII, unul la început de ciclu, unul la clasa a IX-a, unul la
clasa a X-a.
Raportul disproporţionat dintre răspunsuri şi nonrăspunsuri determină irelevanţa
datelor din punct de vedere al confirmării ipotezelor.
Intrebarea 4 Consilieri

Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Percent

cls. VIII, X, XI, XII

3

3.2

25.0

25.0

cls. IX

1

1.1

8.3

33.3

inceput de ciclu scolar

1

1.1

8.3

41.7

cls. X, SAM

1

1.1

8.3

50.0

clase terminale

6

6.3

50.0

100.0

Total

12

12.6

100.0

System

83

87.4

95

100.0

Total

In ce mome nt al clase lor IX-XII (XIII) ati fost
implicat in completarea portofoliului?

Le ge nda
cls. VI I I, X, XI , XII
cls. I X
inceput de ciclu scolar
cls. X, SAM
clase terminale

25.00%

Pies show percent s
50.00%
8.33%

8.33%
8.33%

ELEVI
Număr total elevi chestionaţi (lotul grup ţintă) = 491 (100%)
Număr elevi care au răspuns la întrebarea 4 =52 (10,6%)
Nonrăspuns = 439 (89,4%)

Tabel Frecvenţă ELEVI
Judet
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative

Percent
Valid

Alba

24

4.9

4.9

Arad

15

3.1

3.1

7.9

Braila

15

3.1

3.1

11.0

Bucuresti

88

17.9

17.9

28.9

BV

1

.2

.2

29.1

Bz

15

3.1

3.1

32.2

Caras Severin

14

2.9

2.9

35.0

Cl

15

3.1

3.1

38.1

Cluj

15

3.1

3.1

41.1

Db

15

3.1

3.1

44.2

Dolj

15

3.1

3.1

47.3

Galati

15

3.1

3.1

50.3

Giurgiu

14

2.9

2.9

53.2

Gj

15

3.1

3.1

56.2

HR

15

3.1

3.1

59.3

Hunedoara

15

3.1

3.1

62.3

Iasi

14

2.9

2.9

65.2

IF

15

3.1

3.1

68.2

MS

15

3.1

3.1

71.3

Neamt

15

3.1

3.1

74.3

SB

15

3.1

3.1

77.4

Sj

16

3.3

3.3

80.7

SM

15

3.1

3.1

83.7

Teleorman

15

3.1

3.1

86.8

Timis

21

4.3

4.3

91.0

Valcea

13

2.6

2.6

93.7

Vrancea

15

3.1

3.1

96.7

VS

16

3.3

3.3

100.0

491

100.0

100.0

Int.1

Int.2

Total

Judet
N

Valid
Missing

Int.3

4.9

Int.4

Int.12

491

491

53

48

52

160

0

0

438

443

439

331

Doar 52 (10,2%) din totalul elevilor au fost implicaţi în completarea PEP, cei mai
mulţi (21= 4,3%) doar pe parcursul clasei a IX-a. Nici în acest caz procentul foarte
mic nu poate oferi relevanţă, cu atât mai mult cu cât atât consilierii cât şi elevii nu
sunt oficial desemnaţi de lege să completeze documentul PEP.

Intrebarea 4

Cumulative
Frequency
Valid

cls. VIII, X, XI, XII

Valid Percent

Percent

4

.8

7.7

7.7

2

.4

3.8

11.5

cls. IX

21

4.3

40.4

51.9

cls. V

inceput si sfarsit de an
scolar

11

2.2

21.2

73.1

cls. VIII

6

1.2

11.5

84.6

sfarsit de ciclu scolar

2

.4

3.8

88.5

cls. X, SAM

5

1.0

9.6

98.1

pe ruta progresiva

1

.2

1.9

100.0

52

10.6

100.0

439

89.4

491

100.0

Total
Missing

Percent

System

Total

5. La ce intervale de timp este completat portofoliul?
Itemii 2-6 ai chestionarului sunt adresaţi doar acelor subiecţi care la întrebarea 1 au
răspuns că au fost implicaţi în completarea portofoliului personal pentru educaţie
permanentă. Din acest motiv vom întâlni un număr mare de date lipsă, aparţinând
celor care nu au fost implicaţi în completarea portofoliului.
Analiza datelor pentru itemii 2-6 se va face ţinând cont de răspunsurile subiecţilor
care au fost implicaţi în completarea portofoliului.
Al cincilea item al chestionarului a chestionat regularitatea cu care se fac completări
în portofoliul personal pentru educaţie permanentă. Conţinutul întrebării a fost acelaşi
pentru toate cele trei categorii chestionate: elevi, profesori şi consilieri, chiar dacă
formularea a fost diferită în cazul elevilor (pentru a fi adaptată acestei grupe de
subiecţi):


Întrebarea pentru elevi: ” Cât de des ai adus completări
portofoliului? (răspunde doar dacă ai completat varianta b la întrebarea nr. 1)”



Întrebarea pentru profesori şi consilieri: ”La ce intervale
de timp aţi adus completări portofoliului? (răspundeţi doar dacă aţi completat
varianta b la itemul nr. 1)”

Itemul are 4 variante de răspuns, iar subiecţii răspund la acest item prin marcarea
uneia dintre variantele de răspuns:
a) o dată pe lună
b) o dată pe semestru
c) o dată pe an
d) o dată pe ciclu de şcolarizare (în cazul elevilor această variantă este formulată
“o singură dată în liceu/ SAM”
Vom analiza în continuare răspunsurile subiecţilor la această întrebare, prezentând
rezultatele pentru elevi, profesori şi consilieri.

d) Elevi:
La fel ca şi în cazul itemilor anteriori, coloana numită ”procent” se referă la procentul
fiecărei categorii din numărul total al datelor, iar coloana ”procent date valide” se
referă la procentul din totalitatea datelor valide, adică fără a fi luate în considerare
datele lipsă. În analiză ne referim la procentul din datele valide.
Analizând datele obţinute nu se poate constata o polarizare a răspunsurilor către una
sau alta dintre variantele de răspuns. Proporţiile celor care au completat portofoliul o
dată pe semestru şi o dată pe an sunt aproximativ egale: 32.1%, respectiv 30.2%, un
procent apropiat obţinând şi cei care au adus completări o dată pe lună: 24.5%.
După cum era de aşteptat, în general elevii care au fost implicaţi în completarea mai
multor capitole din portofoliu (vezi rezultatele analizei itemului 2) au adus şi
completări mai frecvente acestuia (o dată pe lună), în timp ce elevii implicaţi în
completarea capitolelor I şi II (date de identificare şi înregistrarea nivelelor
educaţionale absolvite) au utilizat mai rar portofoliul.
Procent date
Categorie răspunsuri

Frecvenţa

Procent

valide

1 o dată pe lună

13

2.6%

24.5%

2 o dată pe semestru

17

3.5%

32.1%

3 o dată pe an

16

3.3%

30.2%

7

1.4%

13.2%

Total

53

10.8%

100.0%

DATE LIPSĂ

438

89.2%

Total

491

100.0%

4 o singură dată în liceu/
SAM

În graficul de mai jos prezentăm ilustrarea datelor din tabel, pentru o şi mai clară
identificare a regularităţii cu care este completat portofoliul:
Cat de des ai adus comple tari portofoliului?

Le ge nda
o data pe luna
o data pe semestru
o data pe an
13.21%

o singura data in liceu/ SAM
24.53%

Pies show percents

30.19%
32.08%

e) Profesori
Răspunsurile profesorilor la acest item sunt asemănătoare cu cele ale elevilor,
neexistând mari diferenţieri între procentul celor care au răspuns o dată pe lună:
32.2% şi cei care au răspuns o dată pe semestru: 35.6%, profesorii care au răspuns că
aduc completări o dată pe an obţinând un procent apropiat: 24.4%, dacă avem în
vedere numărul mic al răspunsurilor valide totale. Răspunsul care obţine procentul cel
mai mic este o dată pe ciclu de şcolarizare, doar 7 profesori bifând această variantă de
răspuns.

Procent date
Categorie răspunsuri

Frecvenţa

Procent

valide

1 o dată pe lună

29

8.1%

32.2%

2 o dată pe semestru

32

8.9%

35.6%

3 o dată pe an

22

6.1%

24.4%

7

1.9%

7.8%

Total

90

25.1%

100.0%

DATE LIPSĂ

269

74.9%

Total

359

100.0%

4 o dată pe ciclu de
şcolarizare

Mai jos puteţi găsi reprezentarea grafică a datelor analizate mai sus:
La ce inter vale de timp ati adus
completari portofoliului?

Le ge nda

7.78%

o data pe luna
o data pe semestru
o data pe an
o data pe ciclu de scolarizare
32.22%

Pies show percents

24.44%

35.56%

f) Consilieri
În cazul consilierilor se constată o egalitate absolută între trei variante de răspuns: o
dată pe semestru, o dată pe an şi o dată pe ciclu de şcolarizare, fiecare cu un procent
de 33.3%. Totuşi, frecvenţa răspunsurilor este una mică (câte 4 răspunsuri la fiecare
categorie, 12 răspunsuri în total), dat fiind numărul mic al consilierilor implicaţi în
completarea portofoliului personal pentru educaţie permanentă. Acest lucru ne

împiedică să extragem concluzii relevante pentru acest item din perspectiva
consilierilor şcolari. Este de notat însă faptul că deşi consilierii nu apar formal cu
îndatoriri de completare a portofoliului personal pentru educaţie permanentă, există
cazuri în care îşi asumă şi acest rol. Este posibil ca aceste cazuri să aparţină
consilierilor care sunt şi diriginţi, ipoteză pe care însă lucrarea de faţă nu o poate testa,
urmând a fi investigată în viitor. În tabelul de mai jos se poate observa distribuţia
datelor:

Procent date
Categorie răspunsuri

Frecvenţa

Procent

valide

1

o dată pe semestru

4

4.2%

33.3%

2

o dată pe an

4

4.2%

33.3%

3

o dată pe ciclu de

4

4.2%

33.3%

12

12.6%

100.0%

DATE LIPSĂ

83

87.4%

Total

95

100.0%

şcolarizare
4

Total

Acest item este relevant din perspectiva caracterului ”permanent” al portofoliului,
care se doreşte a fi un instrument care susţine educaţia permanentă şi care poate fi
utilizat ori de câte ori posesorul dobândeşte noi cunoştinţe, abilităţi, competenţe.
Datele obţinute relevă o utilizare oarecum rigidă a portofoliului. Acest fapt derivă din
strutura lui fixă, din faptul că accentul este pus pe achiziţiile obţinute prin sistemul
formal de educaţie, din numirea actorilor care sunt desemnaţi să se ocupe de
portofoliu (dirigintele şi secretarul şcolii, iar apoi directorul care avizează). Deşi
elevul este beneficiarul portofoliului, el este un actor pasiv, care în majoritatea
cazurilor primeşte informaţia de la profesor. În structura actuală a portofoliului elevul
nu este numit ca persoană cheie în furnizarea informaţiilor, iar reflectarea personală
asupra propriilor achiziţii este un concept care nu transpare din structura portofoliului.
Aşadar, puţinii subiecţi care au completat portofoliul o fac cu o regularitate fixă, ceea
ce este rezonabil pentru completarea unor informaţii formale, în general transcrieri
după diverse documente doveditoare ale dobândirii unor calificări sau competenţe.

6. În ce cadru se completează portofoliul?
Itemii 2-6 ai chestionarului sunt adresaţi doar acelor subiecţi care la întrebarea 1 au
răspuns că au fost implicaţi în completarea portofoliului personal pentru educaţie
permanentă. Din acest motiv vom întâlni un număr mare de date lipsă, aparţinând
celor care nu au fost implicaţi în completarea portofoliului.
Analiza datelor pentru itemii 2-6 se va face ţinând cont de răspunsurile subiecţilor
care au fost implicaţi în completarea portofoliului.
Itemul 6 se referă la cadrul sau situaţiile în care subiecţii au completat portofoliul
personal pentru educaţie permanentă. Conţinutul întrebării a fost acelaşi pentru toate
cele trei categorii chestionate: elevi, profesori şi consilieri, chiar dacă formularea a
fost diferită în cazul elevilor (pentru a fi adaptată acestei grupe de subiecţi):


Întrebarea pentru elevi: ”În ce situaţie ai completat
portofoliul de educaţie permanentă? (răspunde doar dacă ai completat varianta b
la întrebarea nr. 1)”



Întrebarea pentru profesori şi consilieri: ”În ce cadru aţi
completat portofoliul de educaţie permanentă? (răspundeţi doar dacă aţi
completat varianta b la itemul nr. 1)”

Itemul are 3 variante de răspuns în cazul profesorilor şi al consilierilor şi 5 variante de
răspuns pentru elevi. Subiecţii răspund la acest item prin marcarea uneia sau a mai
multor variante de răspuns:
Variante de răspuns elevi

Variante de răspuns

Variante de răspuns

profesori

consilieri

a) la ora de dirigenţie

a) ora de dirigenţie

b) la ora/ cabinetul de

b) în cadrul şcolii, dar

consiliere

în afara orelor de

b) activitatea

consiliere
c) la şcoală, dar în
afara orelor de curs
d) acasă
e) în alte situaţii –
care?

curs
c) în afara activităţii
şcolare

a) cabinetul

de
de

consiliere la clasă
(nu în cabinet)
c) în afara activităţii
de consiliere

În continuare vom prezenta răspunsurile subiecţilor la acest item, analizând pe rând
rezultatele elevilor, ale profesorilor şi apoi ale consilierilor.
g) Elevi:
Ca şi în cazul itemilor 2-5, coloana numită ”procent” se referă la procentul fiecărei
categorii din numărul total al datelor, iar coloana ”procent date valide” se referă la
procentul din totalitatea datelor valide, adică fără a fi luate în considerare datele lipsă.
În analiză ne referim la procentul din datele valide.
Procent date
Categorii răspunsuri
1

la ora de dirigenţie

2

la ora/ cabinetul de consiliere

3

la şcoală, dar în afara orelor

Frecvenţa

Procent

valide

24

4.9%

46.2%

3

0.6%

5.8%

4

0.8%

7.7%

8

1.6%

15.4%

2

0.4%

3.8%

2

0.4%

3.8%

1

0.2%

1.9%

7

1.4%

13.5%

1

0.2%

1.9%

52

10.6%

100.0%

DATE LIPSĂ

439

89.4%

Total

491

100.0%

de curs
4

acasă

5

ora de dirigenţie şi
ora/cabinetul de consiliere

6

ora de dirigenţie şi la şcoală,
în afara orelor de curs

7

la ora de dirigenţie şi acasă

8

ora de dirigenţie; la şcoală în afara orelor de curs; acasă

9

ora de dirigenţie; la şcoală în afara orelor de curs; acasă;
alte situaţii
Total

Examinând datele din tabelul de mai sus se poate observa că cel mai mare procent îl
deţin elevii care au completat portofoliul de educaţie permanentă la ora de dirigenţie:

46.2%. Un procent mai mic, dar semnificativ în acest context îl reprezintă cei care au
completat portofoliul acasă: 15.4% sau într-o combinaţie dintre aceste situaţii: la ora
de dirigenţie, la şcoală, dar în afara orelor de curs şi acasă: 13.5%.
Putem urmări mai jos ilustrarea grafică a datelor din tabel:
In ce situatie ai completat portofoliul
de e ducatie permanenta?
1.92%

Le ge nda

1.92%
3.85%

13.46%

3.85%

46.15%

la ora de dirigentie
la ora/ cabinetul de consiliere
la scoala, dar in afara orelor de curs

ora de dirigentie si la scoala, in af ara orelor de curs
la ora de dirigentie si acasa
ora de dirigentie; la scoala - in af ara orelor de curs; acasa

acasa
ora de dirigentie si ora/cabinetul de consiliere

ora de dirigentie; la scoala - in af ara orelor de curs; acasa,;alte situatii

Pies show percents

15.38%

7.69%

5.77%

Ora de dirigenţie a cunoscut în ultimii ani schimbări semnificative prin introducerea
ariei curriculare de consiliere şi orientare şi prin formarea naţională a cadrelor
didactice pentru implementarea acestei noi arii curriculare. Această arie curriculară
introduce unităţi noi de învăţare, cum ar fi dezvoltarea autocunoaşterii, a abilităţilor
de comunicare, managementul informaţiilor şi al învăţării, planificarea carierei,
calitatea stilului de viaţă.
În acest context, ora de dirigenţie ar fi cadrul adecvat pentru discutarea şi completarea
portofoliului, pentru provocarea reflecţiei personale şi a autoevaluării. Cu toate
acestea, dintre elevii care au completat portofoliul, mare parte au fost implicaţi doar în
notarea datelor personale şi a nivelelor educaţionale absolvite. Aceasta, după cum am
mai discutat, reduce portofoliul la un instrument administrativ şi pur formal. Până nu
demult şi ora de dirigenţie era o oră administrativă, la care profesorul diriginte avea
ocazia să discute chestiuni organizatorice ale clasei. Conform raportului evaluativ
asupra programului de formare a cadrelor didactice pentru aria curriculară consiliere
şi orientare (Neacşu et al., 2007), nevoile de formare ale profesorilor sunt mult mai
mari decât ce şi-a permis să ofere programul de formare, profesorii neconsiderându-se

încă pregătiţi pentru a pune în practică aria curriculară consiliere şi orientare. Cu alte
cuvinte, chiar dacă ora de dirigenţie se numeşte acum Consiliere şi Orientare, în
realitate a rămas ora de dirigenţie dedicată aspectelor organizatorice şi administrative.
Din această perspectivă este firesc ca elevii care au completat portofoliul personal
pentru educaţie permanentă la ora de dirigenţie să fi completat capitolele
”administrative”. Putem aşadar plasa completarea portofoliului într-un cadru mai larg,
care se referă la curricula şcolară şi la formarea cadrelor didactice. Atâta timp cât în
general curricula nu încurajează independenţa şi autonomia în învăţare sau
dezvoltarea abilităţilor de auto-analiză şi auto-evaluare, este puţin probabil ca un
instrument singular, cum este acest portofoliu, să poată aduce o schimbare sau chiar
să poată fi completat într-un mod corect şi eficient. Noul proiect de lege al educaţiei
discutat în capitolul (NR CAPITOL PORTOF ROMÂNIA) îşi propune să facă
modificări în acest sens, procesul fiind însă unul complex şi de lungă durată.
h) Profesori
În cazul profesorilor cele trei categorii principale au obţinut procente similare,
procentul cumulat fiind de 85.8%, iar restul procentelor au fost obţinute de către
diferite combinaţii între categoriile principale. Procentul cumulat al situaţiilor în care
profesorii au completat portofoliul în afara activităţii şcolare propriu-zise (în afara
orelor de curs şi în afara activităţii şcolare) este de 78.3%. Acest procent poate explica
unele dintre dificultăţile indicate de profesori: timp şi volum de muncă (vezi analiza
itemului 3) şi problemele percepute de profesori în aplicarea portofoliului (vezi
analiza itemului 12).
Cu toate că portofoliul personal pentru educaţie permanentă este un instrument al
elevului, profesorii, mai mult decât elevii, petrec timp în afara activităţii şcolare
pentru completarea lui. Aşa cum am mai discutat în cazul analizei unor itemi
anteriori, se pune din nou problema comunicării între profesori şi elevi cu referire la
portofoliu şi a responsabilizării elevilor pentru propria educaţie şi viaţă profesională
sau a menţinerii lor într-o stare pasivă, de primitori de informaţie.
Mai jos distribuţia datelor discutate, precum şi reprezentarea lor grafică:
Categorii răspunsuri

Frecvenţa

Procent

Procent date valide

1

ora de dirigenţie

20

5.6%

21.7%

2

în cadrul şcolii, dar în afara orelor de

32

8.9%

34.8%

27

7.5%

29.3%

7

1.9%

7.6%

2

0.6%

2.2%

2

0.6%

2.2%

2

0.6%

2.2%

92

25.6%

100.0%

DATE LIPSĂ

267

74.4%

Total

359

100.0%

curs
3

în afara activităţii şcolare

4

ora de dirigenţie şi în afara activităţii
şcolare

5

toate cele 3 variante

6

la şcoală în afara orelor de curs şi în afara
activităţii şcolare

7

ora de dirigenţie şi la şcoală, în afara
orelor de curs
Total

In ce cadr u ati comple tat
portofoliul de e ducatie permanenta?
2.17%
2.17%
2.17%

Le ge nda
ora de dirigentie

7.61%

in cadrul scolii, dar in afara orelor de curs
in afara activ itatii scolare
21.74%

ora de dirigentie si in af ara activ . scolare
toate cele 3 v ariante
la scoala in af ara orelor de curs si in af ara activ . scolare
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i) Consilieri
Procentul cel mai mare l-au obţinut consilierii care au completat portofoliul la
cabinetul de consiliere: 45.5%, urmaţi de cei care au realizat acest lucru în afara
activităţii de consiliere: 36.4%.

Totuşi, numărul consilierilor care au răspuns la această întrebare este foarte mic (un
total de 11 răspunsuri), prin urmare rezultatele nefiind relevante pentru extragerea
unor concluzii generale. După cum am menţionat anterior, la analiza altor itemi, acest
fapt este explicat prin numărul mic de consilieri care au fost implicaţi în completarea
portofoliului pentru educaţie permanentă.
Categorii răspunsuri

Frecvenţa

Procent

Procent date valide

5

5.3%

45.5%

activitatea de consiliere la clasă

2

2.1%

18.2%

în afara activităţii de consiliere

4

4.2%

36.4%

11

11.6%

100.0%

DATE LIPSĂ

84

88.4%

Total

95

100.0%

1

cabinetul de consiliere

2
3
4

Total

În concluzie, răspunsurile subiecţilor la acest item ne indică o serie de disfuncţii ale
implementării portofoliului, care ţin de un cadru general, al sistemului educaţional
românesc:


Cu toate că portofoliul personal pentru educaţie permanentă este un instrument
al elevului, profesorii petrec mai mult timp în afara activităţii şcolare decât
elevii pentru completarea acestuia. Portofoliul fiind un instrument care se
presupune că susţine educaţia permanentă ar trebui să fie accesibil posesorului
pentru a-l completa ori de câte ori este nevoie. Acesta nu este cazul realităţii
studiate de noi, în care portofoliul este un instrument al şcolii, profesorii fiind
principalii actori în completarea lui. Se pune problema comunicării între
profesori şi elevi cu referire la portofoliu, problema încurajării independenţei în
învăţare şi a autonomiei versus menţinerii elevilor într-o stare pasivă, ca subiecţi
care primesc informaţia gata fabricată de către profesori sau alte instanţe. Acest
lucru nu poate fi valabil doar în cazul portofoliului pentru educaţie permanentă,
ci mai degrabă este o problemă sistemică a educaţiei. Noul proiect de lege al

educaţiei naţionale propune modificări în acest sens, modalităţile concrete de
realizare nefiind încă stabilite.


Elevii completează portofoliul în mare parte la ora de dirigenţie, care deşi se
numeşte Consiliere şi Orientare a rămas vechea oră de dirigenţie la care se
discută aspecte organizatorice şi administrative. În acest context, portofoliul este
redus la un act formal, un instrument administrativ de înregistrare a calificărilor
şi competenţelor dobândite pe ruta formală de pregătire. Noul curriculum de
Consiliere şi Orientare ar putea aduce o schimbare pozitivă, cu condiţia ca
formarea cadrelor didactice să se realizeze temeinic. Portofoliul este astfel
integrat în cadrul larg al sistemului educaţional, neputând aduce schimbări ca un
instrument singular. Implementarea lui eficientă este strâns legată de modificări
majore, sistemice, care cer timp şi efort susţinut.

7. Utilitatea PEP din perspectiva elevilor, profesorilor şi consilierilor
Itemul 7 al chestionarului se referă la gradul de utilitate al portofoliului din
perspectiva cadrelor didactice (profesori de diferite discipline şi consilieri şcolari) din
învăţământul preuniversitar (liceu şi SAM) şi elevi de la acest nivel.
Conţinutul întrebării a fost acelaşi pentru toate categoriile de respondenţi: elevi,
profesori şi consilieri, cu o diferenţă de formulare în cazul elevilor, astfel:


Întrebarea pentru elevi: ”La ce îţi este util acest document?”;



Întrebarea pentru cadrele didactice: ”Care credeţi că este utilitatea acestui
document?”.

Itemul permite subiecţilor indicarea gradului de utilitate a documentului pe o scală de
la 1 la 5 (unde 1 reprezintă ”inutil” şi 5 reprezintă ”foarte util”), în raport cu o serie de
afirmaţii care variază numeric de la o categorie la alta, astfel:


Pentru profesori afirmaţiile au fost în umăr de 5:

a. act care atestă pregătirea academică formală;
b. act care atestă pregătirea informală şi non-formală (ca document doveditor al
nivelului învăţării permanente) – competenţe, calificări, alte aptitudini;
c. act care susţine mobilitatea în studiu şi muncă;
d. instrument util orientării şi consilierii;
e. altele – care?



Pentru elevi afirmaţiile au fost în număr de 6:

a. act oficial care dovedeşte toată pregătirea ta şcolară;
b. act oficial care dovedeşte competenţele pe care tu le-ai dobândit în afara şcolii;
c. act care te poate ajuta la angajare;
d. act care poate susţine deplasările tale de studiu şi muncă în Europa;
e. instrument care te poate ajuta să te autocunoşti şi să iei decizii de viitor;
f. altele – care?
În continuare vom prezenta răspunsurile subiecţilor la această întrebare, analizând pe
rând cele trei categorii chestionate: elevi, profesori şi consilieri, în raport cu toate
afirmaţiile de mai sus - cu menţiunea că, având în vedere numărul foarte restrâns de
răspunsuri acordate pentru ultima afirmaţie ”altele – care”, considerăm irelevantă
interpretarea statistică pentru aceasta. În acelaşi timp, pentru o mai bună înţelegere a
conţinutului tabelelor statistice care vor fi prezentate se impun următoarele explicaţii:
coloana numită ”procent” se referă la procentul fiecărei categorii din numărul total al
datelor, iar coloana ”procent date valide” se referă la procentul din totalitatea datelor
valide, adică fără a fi luate în considerare datele lipsă. În analiză ne referim la
procentul din datele valide.
I. Elevi
După cum se poate observa în tabelul de mai jos, cei mai mulţi dintre respondenţi –
un procent de 37,1% - consideră Portofoliul pentru Educaţie Permanentă (PEP) ca
fiind un act foarte util, care atestă pregătirea academică formală. 28,3 % dintre
elevii care au răspuns îl consideră util şi 21,8% îl consideră destul de util. Observăm
astfel o polarizare a răspunsurilor către sfera pozitivă a utilităţii, raportat la un procent
scăzut de aproape 10% care îl consideră inutil sau puţin util, fapt confirmat şi de
frecvenţa răspunsurilor pentru aceste două categorii.
Categorii de răspunsuri
Valid

Date lipsă

inutil
puţin util
util
destul de util
foarte util
Total

Frecvenţa
10
37
139
107
182
475
16

Procent %
2.0
7.5
28.3
21.8
37.1
96.7
3.3

Procent date valide
%
2.1
7.8
29.3
22.5
38.3
100.0

Total

491

100.0

Tabel Act care atestă pregătirea academică formală

Figura de mai jos ne permite o mai bună ilustrare grafică a procentajelor obţinute în
tabelul de mai sus.
Act oficial care atestă toată
pregătirea ta şcolară
2.11%

7.79%

Legenda
inutil
putin util
util
destul de util
foarte util

38.32%
29.26%

22.53%

Fig. Utilitatea PEP: Act oficial care atestă pregătirea academică formală din perspectiva elevilor

Datele statistice obţinute ne relevă faptul că din perspectiva elevilor, PEP este
considerat util ca act doveditor al competenţelor dobândite în afara şcolii într-un
procent de 32,3%. Putem observa că de această dată răspunsurile converg către sfera
mediană a continuum-ului utilităţii. Procentul cumulat al celor care consideră PEP
util, destul de util şi foarte util este de 76,8%, ceea ce reflectă că o mare parte dintre
cei chestionaţi consideră acest instrument ca fiind unul complex în gestionarea
datelor. Observăm în tabelul de mai jos că avem un număr de 21 de răspunsuri lipsă,
ceea ce se traduce într-un procent de 4,3%, ceea ce poate indica că faptul că
instrumentul nu este foarte cunoscut subiecţilor şi nu permite o alegere raportată la
utilitate.
Categorii de răspunsuri
Valid

Date lipsă
Total

inutil
puţin util
util
destul de util
foarte util
Total

Frecvenţa
27
82
152
117
92
470
21
491

Procent %
5.5
16.7
31.0
23.8
18.7
95.7
4.3
100.0

Procent date valide
%
5.7
17.4
32.3
24.9
19.6
100.0

Tabel Act oficial care dovedeşte competenţele dobândite în afara şcolii – din perspectiva elevilor

Figura de mai jos ilustrează procentajele obţinute în raport cu utilitatea PEP din
perspectiva conţinutului referitor la competenţele dobândite de elevi în afara şcolii şi
doar un mic procent din răspunsurile acordate se referă la inutilitatea documentului
(5,74%).
Act oficial care dovedeşte competenţele dobândite în
afara şcolii
Legenda
5.74
%

19.57
%

24.89
%

inutil
putin util
util
destul de util
foarte util

17.45
%

32.34
%

Fig. Act oficial care dovedeşte competentele dobândite în afara şcolii – din perspectiva elevilor

Continuând cu interpretarea datelor obţinute de la respondenţi, suntem interesaţi să
determinăm care sunt procentele pe diferite categorii de utilitate în ceea ce priveşte
PEP din perspectiva integrării tinerilor pe piaţa muncii. Observăm astfel că un
procent de 47,5% dintre tineri consideră că portofoliul este foarte util la angajare,
20,1% îl consideră destul de util şi 17,7% se situează în sfera răspunsurilor din
categoria ”util”. În acelaşi timp, ca şi în cazul afirmaţiilor anterioare despre utilitatea
PEP, procentajele aflate la polul negativ întrunesc o pondere scăzută din totalul
răspunsurilor acordate (8% - inutil şi respectiv 6,7% puţin util), cu un procentaj al
răspunsurilor lipsă de 5,7% (în categoria procentajelor generale). Acest lucru ne
indică percepţia în general pozitivă a elevilor despre utilitatea portofoliului la
angajare, însă procentul de 5% acordat itemului 12 referitor la sugestii de
îmbunătăţire, se referă la cunoaşterea şi luarea lui în considerare de către angajatori,
ceea ce ne indică o slabă corelare a utilităţii documentului cu aplicabilitatea acestuia.
Categorii de răspunsuri

Frecvenţa

Procent %

Procent date valide
%

Valid

inutil
puţin util
util
destul de util
foarte util
Total

37
31
82
93
220
463
28
491

Date lipsă
Total

7.5
6.3
16.7
18.9
44.8
94.3
5.7
100.0

8.0
6.7
17.7
20.1
47.5
100.0

Tabel Act care te poate ajuta la angajare – din perspectiva elevilor

Pentru o mai bună ilustrarea a distribuţiei răspunsurilor introducem figura de mai jos.
Utilitatea portofoliului de educaţie permanentă

Act care te poate ajuta la angajare
Legenda

7.99%
6.70%

inutil
putin util
util
destul de util
foarte util

17.71%

47.52%

20.09%

Fig. Act util în procesul de angajare

28,8% dintre elevii chestionaţi consideră foarte util PEP ca document în susţinerea
mobilităţii în context european, în timp ce un procent relativ egal dintre răspunsuri
(23% şi respectiv 23,9%) se situează în categoria ”util” şi ”destul de util”. Frecvenţa
răspunsurilor pe aceste trei categorii ne indică faptul că elevii au o viziune pozitivă în
ceea ce priveşte PEP şi consideră că acesta poate servi drept instrument cu multiple
posibilităţi de aplicare. Răspunsurile referitoare la aspectele de slabă utilitate sau de
inutilitate a instrumentului întrunesc o frecvenţă scăzută şi procentaje reduse în raport
cu celelalte categorii de alegeri (14,6% şi 9,7%).

Categorii de răspunsuri
Valid

Frecvenţa

inutil
puţin util
util
destul de util
foarte util
Total

45
68
107
111
134
465
26
491

Date lipsă
Total

Procent %
9.2
13.8
21.8
22.6
27.3
94.7
5.3
100.0

Procent date valide
%
9.7
14.6
23.0
23.9
28.8
100.0

Tabel Act care poate susţine deplasările tale de studiu şi muncă în Europa – din perspectiva elevilor

Distribuţia răspunsurilor în raport cu utilitatea PEP în procesul de autocunoaştere şi
decizie nu diferă foarte mult de situaţia alegerilor anterioare. Portofoliul este
considerat util din această perspectivă de un procent de 31,6% dintre elevi, cu o
frecvenţă a răspunsurilor de 148. Polul negativ al alegerilor întruneşte şi de această
dată un procentaj slab (5,6% consideră portofoliul ca fiind inutil din perspectiva
autocunoaşterii şi luării de decizii). Nu putem totuşi neglija faptul că un procent de
16,5% consideră că PEP este un instrument puţin util pentru autocunoaşterea şi luarea
deciziilor de viitor, ceea ce ne poate indica faptul că slaba informare a elevilor poate fi
un factor care influenţează această poziţionare.
Categorii de răspunsuri
Valid

Frecvenţa

inutil
puţin util
util
destul de util
foarte util
Total

Date lipsă
Total

26
77
148
110
107
468
23
491

Procent %
5.3
15.7
30.1
22.4
21.8
95.3
4.7
100.0

Procent date valide
%
5.6
16.5
31.6
23.5
22.9
100.0

Tabel Instrument pentru aurocunoaştere – din perspectiva elevilor

Putem concluziona astfel că percepţia elevilor asupra utilităţii PEP – ne referim la
percepţie deoarece un procent scăzut dintre elevii respondenţi au utilizat sau sunt
informaţi despre existenţa portofoliului, aşa cum putem vedea din interpretarea
statistică a itemului 1 al chestionarului, referitor la ”Cât de cunoscut este portofoliul
pentru educaţie permanentă în rândul elevilor, profesorilor şi al consilierilor?” – este
una pozitivă, instrumentul fiind considerat foarte util sau util pentru toate dintre cele 5
afirmaţii oferite spre reflectare acestora.

Vom analiza acum rezultatele obţinute pentru celelalte două categorii de subiecţi:
profesorii şi consilierii, însă doar pentru patru categorii de afirmaţii, considerându-le
pe fiecare în parte.
II. Profesori
Analizând informaţiile obţinute pe baza chestionarului administrat profesorilor cu
privire la utilitatea PEP ca act oficial care atestă pregătire formală, observăm faptul
că un procent de 34,4% dintre respondenţi consideră instrumentul util, 22,8% îl
consideră destul de util iar 16,8% îl consideră foarte util, dar nu este însă de neglijat
procentul de 17,4% dintre aceştia care consideră PEP ca fiind puţin util din această
perspectivă, ceea ce indică interesul cadrelor didactice în considerarea instrumentului
propus aşa cum reflectă informaţiile din tabelul de mai jos.
Categorii de răspunsuri
Valid

inutil
puţin util
util
destul de util
foarte util
Total

Date lipsă
Total

Frecvenţa
29
58
115
76
56
334
25
359

Procent %
8.1
16.2
32.0
21.2
15.6
93.0
7.0
100.0

Procent date valide
%
8.7
17.4
34.4
22.8
16.8
100.0

Tabel Act oficial care atestă pregătirea academică formală – din perspectiva profesorilor

Situaţia nu se modifică foarte mult atunci când profesorii oferă răspunsuri cu privire
la PEP ca un act care atestă pregătirea informală şi non-formală, datele statistice
prezentate în cele două tabele fiind asemănătoare, ceea ce reflectă importanţa acordată
de către cadrele didactice portofoliului în raport cu categoriile de informaţii conţinute.
În acelaşi timp se poate observa o polarizare pozitivă a răspunsurilor mai crescută
decât cea din cazul afirmaţiei anterioare care poate fi datorată noutăţii propuse de PEP
de a consemna informaţii despre elev din sfera educaţiei informale şi non-formale şi o
mai slabă suprapunere a rolurilor documentelor ca în cazul educaţiei de tip formal
(diplome şi/ sau ateste).
Categorii de răspunsuri
Valid

inutil
puţin util
util

Frecvenţa
25
42
107

Procent %
7.0
11.7
29.8

Procent date valide
%
7.4
12.5
31.8

destul de util
foarte util
Total
Date lipsă
Total

79
83
336
23
359

22.0
23.1
93.6
6.4
100.0

23.5
24.7
100.0

Tabel Act oficial care atestă pregătirea informală şi non-formală – din perspectiva profesorilor

Nici din perspectiva utilităţii PEP ca act care susţine mobilitatea în studiu şi muncă
şi ca instrument util orientării şi consilierii nu observăm schimbări importante
(vezi tabelele de mai jos), ci doar tendinţa cadrelor didactice de a oferi răspunsuri
moderate, alegând cu precădere valoarea de mijloc a scalei oferite (3 – util). În
acelaşi timp 18,8% dintre profesori consideră PEP ca fiind puţin util ca act care
susţine utilitatea în procesul de mobilitate în context european. Încercarea de
promovare a mobilităţii la nivel european şi procentul scăzut în proporţie cu
dezideratul, ne conduc la concluzia că această activitate nu este una foarte bine
promovată, însoţind acest lucru şi de faptul că documentul prezentat este în limba
română, fapt ce poate constitui un inconvenient în utilizarea lui în afara ţării.
Categorii de răspunsuri
Valid

inutil
puţin util
util
destul de util
foarte util
Total

Date lipsă
Total

Frecvenţa

Procent %

29
62
110
77
51
329
30
359

8.1
17.3
30.6
21.4
14.2
91.6
8.4
100.0

Procent date valide
%
8.8
18.8
33.4
23.4
15.5
100.0

Tabel Act care susţine mobilitatea în studiu şi muncă – din perspectiva profesorilor

Categorii de răspunsuri
Valid

inutil
puţin util
util
destul de util
foarte util
Total

Date lipsă
Total

Frecvenţa

Procent %

26
37
112
91
63
329
30
359

Tabel Instrument util orientării şi consilierii – din perspectiva profesorilor

III. Consilieri

7.2
10.3
31.2
25.3
17.5
91.6
8.4
100.0

Procent date valide
%
7.9
11.2
34.0
27.7
19.1
100.0

Ne îndreptăm acum atenţia către cea de a treia categorie de respondenţi, cea a
profesorilor consilieri, ale căror răspunsuri sunt cu precădere din sfera pozitivă. Astfel
că 36,6% dintre subiecţii chestionaţi consideră PEP foarte util, ca act oficial care
atestă pregătirea academică formală, iar un procent egal de 24,7% îl consideră ca
fiind util şi respectiv destul de util. Răspunsurile de tipul ”inutil” sau ”foarte puţin
util”, întrunind procentaje de 4,3% şi 9,7%, aşa cum se poate observa în tabelul de
mai jos.

Categorii de răspunsuri
Valid

Frecvenţa

inutil
puţin util
util
destul de util
foarte util
Total

Procent %
4
9
23
23
34
93
2
95

Date lipsă
Total

4.2
9.5
24.2
24.2
35.8
97.9
2.1
100.0

Procent date valide
%
4.3
9.7
24.7
24.7
36.6
100.0

Tabel Act oficial care atestă pregătirea academică formală – din perspectiva consilierilor

Continuând cu cea de a doua afirmaţie referitoare la PEP ca un act care atestă
pregătirea informală şi non-formală, se poate observa că în continuare portofoliul
este considerat un instrument foarte util, procentajul de răspunsuri aparţinând acestei
categorii fiind chiar mai crescut (40%). Aceste informaţii ne indică percepţia pozitivă
a consilierilor şcolari asupra instrumentului prezentat şi a utilităţii acestuia în sfera
educaţiei permanente.
Categorii de răspunsuri
Valid

Date lipsă
Total

inutil
puţin util
util
destul de util
foarte util
Total

Frecvenţa

Procent %
3
5
21
28
38
95
2
95

3.2
5.3
22.1
29.5
40.0
100.0
2.1
100.0

Procent date valide
%
3.2
5.3
22.1
29.5
40.0
100.0

Tabel Act oficial care atestă pregătirea informală şi non-formală – din perspectiva consilierilor

Ne-au interesat opiniile respondenţilor şi cu privire la portofoliu ca un act care
susţine mobilitatea în studiu şi muncă şi instrument util orientării şi consilierii,

răspunsurile acordate întrunind cele mai mari procentaje pentru categoria ”destul de
util” (29% şi respectiv 35,5%), însă fără a varia în mod considerabil faţă de
procentajele din cadrul categoriei ”foarte util” (vezi cele două tabele de mai jos).
Categorii de răspunsuri
Valid

Frecvenţă

inutil
puţin util
util
destul de util
foarte util
Total

Procent %
4
15
21
27
26
93
2
95

Date lipsă
Total

4.2
15.8
22.1
28.4
27.4
97.9
2.1
100.0

Procent date valide
%
4.3
16.1
22.6
29.0
28.0
100.0

Tabel Act care susţine mobilitatea în studiu şi muncă – din perspectiva consilierilor

Categorii de răspunsuri
Valid

inutil
puţin util
util
destul de util
foarte util
Total

Date lipsă
Total

Frecvenţa

Procent %
3
11
16
33
30
93
2
95

3.2
11.6
16.8
34.7
31.6
97.9
2.1
100.0

Procent date valide
%
3.2
11.8
17.2
35.5
32.3
100.0

Tabel Instrument util orientării şi consilierii – din perspectiva consilierilor

Concluzii:
Datele statistice obţinute pentru toate cele trei categorii de respondenţi: elevi,
profesori şi consilieri ne indică faptul că PEP este considerat ca fiind un instrument
util din perspectiva tuturor categoriilor de afirmaţii obţinute. Deşi numărul de subiecţi
cărora le-a fost aplicat chestionarul variază de la o categorie la alta, procentajele nu
sunt foarte diferite şi în toate cazurile acestea au o valoare scăzută la categoria
”inutil”, indiferent de afirmaţie.
Răspunsurile elevilor, profesorilor şi consilierilor reflectă într-o manieră pozitivă
utilitatea PEP, deşi un procent crescut dintre aceştia nu au auzit sau nu au fost
implicaţi în completarea lor (vezi itemul 1). În acelaşi timp este important de observat
care sunt problemele identificate de aceste categorii (vezi itemul 11/12, după caz) şi
sugestiile de îmbunătăţire (vezi itemul 12/ 13, după caz).

Propunem în continuare o comparaţie de tip grafic a procentajelor obţinute de fiecare
categorie de respondenţi pentru cele trei categorii de afirmaţii comune:


act care atestă pregătirea academică formală;



act care atestă pregătire informală şi non-formală (ca document
doveditor al nivelului învăţării permanente) – competenţe,
calificări, alte aptitudini;



instrument util orientării şi consilierii.

PEP - Act care atesta pregatirea academica formala
elevi

50,00%

profesori

40,00%

consilieri

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

inutil

putin util

util

destul de util

foarte util

elevi

2,11%

7,79%

29,26%

22,53%

38,32%

profesori

8,68%

17,37%

34,43%

22,75%

16,77%

consilieri

4,30%

9,68%

24,73%

24,73%

36,56%

Fig. Act care atestă pregătirea academică formală
Cei care oferă răspunsuri situate mai mult în sfera pozitivă a utilităţii PEP sunt
consilierii şi elevii, pe când profesorii oferă răspunsuri de tip median, fie pentru că
itemul permite o astfel de selecţie, fie pentru că în sfera problemelor identificate şi a
sugestiilor de îmbunătăţire a portofoliului se face adesea referire de către profesori la
timpul necesar şi la volumul de muncă necesar în pentru completare (vezi itemul
12/13).

PEP - Act oficial care atesta pregatirea informala si
non-formala
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
inutil

putin util

util

destul de
util

foarte util

elevi

5,74%

17,45%

32,34%

24,89%

19,57%

profesori

7,44%

12,50%

31,85%

23,51%

24,70%

consilieri

3,16%

5,26%

22,11%

29,11%

40,00%

Fig. Act oficial care atestă pregătirea informală şi nonformală
Referitor la utilitatea PEP ca instrument util consilierii şi orientării, 67,8 % dintre
răspunsurile consilierilor se situează în sfera pozitivă a utilităţii („destul de util” şi
„util”), în timp ce această perspectivă este uşor diminuată în cazul profesorilor şi
elevilor, care întrunesc procentaje mai mari pentru categoria „util” (vezi figura de mai
jos).

PEP - instrument util consilierii si orientarii
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

inutil

putin util

util

destul de util

foarte util

elevi

5,60%

16,50%

31,60%

23,50%

22,90%

profesori

7,90%

11,20%

34,00%

27,70%

19,10%

consilieri

3,20%

11,80%

17,20%

35,50%

32,30%

Fig. Instrument util consilierii şi orientării

Propunem în continuare o comparaţie între răspunsurile oferite de profesori şi cele
oferite de consilieri în ceea ce priveşte utilitatea PEP în studiu şi muncă folosind
figurile de mai jos. Un procent mai mare dintre consilieri (27,96%) consideră
portofoliul ca fiind un instrument foarte util în această direcţia, comparativ cu doar
15,50% dintre profesori. În ceea ce priveşte inutilitatea PEP, procentul de profesori
este de 8, 81% comparativ cu 4,30%, procentaj raportat şi la numărul diferit de
respondenţi şi la frecvenţa răspunsurilor acordate (a se vedea tabelele aferente
prezentate

mai

sus).

Act care sustine mobilitatea in studiu si munca
Profesori

8.81%

15.50%
18.84%
23.40%

33.43%

Consilieri

4.30%

Legenda
inutil
putin util
util

27.96%

16.13%

22.58%
29.03%

destul de util
foarte util

Rezultatele obţinute prin sondarea opiniilor elevilor, profesorilor şi consilierilor aduc
un pus de informaţie despre utilitatea percepută a portofoliului, pentru că mulţi dinte
subiecţi, fie nu au auzit fie nu au fost implicaţi în aplicarea acestuia. Interesul acestora
pentru instrument dovedeşte că deşi el nu a fost folosit până în prezent decât punctual
este considerat ca util de toţi cei care ar trebui să aducă o contribuţie în realizarea lui.
De aici deducem că o mai bună informare şi descriere a rolului fiecărui actor va duce
la reducerea gradului de confuzie şi la creşterea eficienţei aplicării şi utilizării
instrumentului.

8 Cine ar trebui să se ocupe din cadrul şcolii de completarea portofoliului
8. Cine ar trebui să se ocupe din cadrul şcolii de completarea portofoliului?
Completaţi tabelul marcând „X” în căsuţele corespunzătoare.

Director

Diriginte

Alţi
profesori

Consilier
şcolar

Coordonat
or de
activităţi
educative
si
extraşcola
re

Elev

Secretar

Coordonare
Avizare
Contribuţie
secundară
Alt rol – care?
Nu participă





Coordonare – ţine legătura între factorii implicaţi; face majoritatea
înscrisurilor
Avizare – semnează actul
Contribuţie secundară – intervine punctual în completarea anumitor capitole
şi/ sau furnizează informaţii utile despre elev
Scopul urmărit de această întrebare a fost clarificarea percepţiei asupra

rolurilor pe care diferiţi actori educaţionali din cadrul şcolii ar trebui să îl aibă relativ
la completarea portofoliului de educaţie permanentă. Respondenţilor li s-a oferit un
set de 7 agenţi activi în acest proces, cărora au fost invitaţi să le asigneze unul sau mai
multe roluri dintr-o listă de 5 variante. De asemenea a existat posibilitatea ca cei

Alţii
cine?

–

chestionaţi să indice o categorie suplimentară de actori educaţionali, precum şi un nou
tip de funcţie pe care ei în considerau semnificativ şi potrivit pentru aceştia.
În cele ce urmează vom detalia răpusurile la această întrebare, urmărind în
paralel viziunea profesorilor şi a consilierilor şcolari pentru a decela eventualele
similarităţi sau discrepanţe şi a oferi posibile explicaţii pentru acestea. La final ne
vom referi la răspunsurile de la întrebarea 8a din chestionarul elevilor care este menit
să aducă punctul de vedere al acestora asupra persoanelor ce ar putea fi implicate, fără
însă a detalia posibila distribuţie a rolurilor.
Rolul directorului
Prima constatare relativ la opţiunile respondenţilor este că în cazul directorului
întâlnim cea mai mică rată de persoane care au ignorat un posibil rol din partea
acestui actor educaţional: 9,5 % dintre consilieri şi 15,3 % dintre profesorii chestionaţi
au ales să nu bifeze nicio opţiune în cazul lui. După cum vom vedea în analiza
răspunsurilor ce privesc celelalte categorii de personal angajat în educaţie, procentele
lor sunt sensibil mai mari, ceea ce ne face să credem că autoritatea cu care directorul
este investit îl plasează într-o poziţie din care să gireze cele înscrise în portofoliu.
Opţiunile înregistrate în cazul acestei întrebări sunt de natură să susţină
ipoteza de mai sus, majoritatea covârşitoare atât a profesorilor cât şi a consilierilor,
indicând un rol de avizare pentru director. Acesta este secondat de rolul de coordonare
şi de o opţiune combinată între cele două (avizare & coordonare).
Dacă pentru avizare nu se ridică probleme tehnice privind modul practic în
care directorul ar putea să îndeplinească acest rol, nu este evident felul în care el ar
putea să-şi asume rolul de coordonare, nici măcar la nivel formal. O ipoteză ar fi că
viziunea acestor respondenţi asupra portofoliului ar fi mai degrabă una de
înregistrarea a rezultatelor învăţării („learning acheivements”), sub forma unor
competenţe şi/sau calificări, şi mai puţin a învăţării non-formale şi informale.
În afară de cele două roluri majore şi de combinaţia dintre ele, opţiunile
întrunesc un număr limitat alegeri, astfel încât putem concluziona că în cazul
directorului putem vorbi de un rol clar definit şi de nişte aşteptări exprimate fără
echivoc.

Cine ar tre bui sa se ocupe din cadrul
scolii de comple tare a portofoliului?

6.62%

Rolul directorului
coordoneaza
av izeaza

0.66%

contributie secundara
coordoneaza si av izeaza
17.55%
Pies show percents

75.17%

Rolul directorului în viziunea profesorilor
Cine ar tre bui sa se ocupe din cadrul
scolii de comple tare a portofoliului?
2.33%

Rolul directorului
coordoneaza
av izeaza
contributie secundara
10.47%

26.74%

nu participa
coordoneaza si av izeaza
coordoneaza, av izeaza si are contributii
Pies show percents

2.33%
1.16%

56.98%

Rolul directorului în viziunea consilierilor
Rolul dirigintelui
Imaginea asupra rolului pe care dirigintele ar trebui să îl joace în
managementul portofoliului de educaţie permanentă al elevului ne apare ca fiind

foarte similară la profesori şi consilieri, dar spre deosebire de rolul atribuit
directorului, aşteptările sunt mai variate.
Principalele trei funcţii pe care respondenţii le văd ca intrând în sarcina
dirigintelui sunt de coordonare, avizare şi/sau de a aduce contribuţii secundare. În
valoare absolută dirigintele întruneşte cele mai multe opţiuni pentru îndeplinirea
sarcinii de coordonare a implementării portofoliului, dintre toate categoriile de
persoane din cadrul şcolii care şi-ar putea asuma acest rol.
Există totuşi o parte semnificativă a celor care au completat chestionarul, care
îi atribuie un rol exclusiv de a a aduce contribuţii punctuale la portofoliu. În acest sens
trebuie avute în vedere două posibile interpretări, pe de o parte dirigintele putând fi
văzut prin prisma specializării pe care o are şi astfel să se comporte ca orice profesor,
iar pe de alta i s-ar fi putut atribui exclusiv completarea anumitor capitole.
Aşa cum se poate constata din răspunsurile la întrebarea nr. 6 privind cadrul în
care a fost completat portofoliul, diriginţii îşi asumă acest rol preponderent în afara
orelor de curs, implicarea elevilor fiind de obicei minimă sau inexistentă. Alăturarea
imaginii de coordonator a dirigintelui, cu cea a marginalizării contribuţiei elevului, ne
conturează o situaţie în care şcoala se hiperresponsabilizează pentru actul educaţiei,
ducând la o formalizare excesivă a lui în detrimentul dezvoltării de competenţe la
nivelul elevului.
Dirigintele şi directorul s-au bucurat de cea mai multă atenţie din partea
ambelor categorii de respondenţi, procentul celor care i-au ignorat în alcătuirea
tabloului celor care ar trebui să-şi asume responsabilităţi relativ la portofoliul
permanent fiind scăzut.
Proporţia de ignorare a directorului/dirigintelui
Consilieri

Profesori

Director

9 (9,5%)

57 (15,3%)

Diriginte

15 (15,8%)

68 (18,9%)

Cine ar tre bui sa se ocupe din cadrul
scolii de comple tare a portofoliului?
4.47%

Rolul dirigintelui

5.84%
1.03%
7.22%

coordoneaza
av izeaza

coordoneaza si av izeaza
av izeaza si are contributie secundara

contributie secundara
alt rol

coordoneaza si are contributii
coordoneaza, av izeaza si are contributii

nu participa

1.37%
1.03%
46.39%

Pies show percents

25.77%

6.87%

Rolul dirigintelui în viziunea profesorilor
Cine ar tre bui sa se ocupe din cadrul
scolii de comple tare a portofoliului?

3.75%
1.25%

3.75%

Rolul dirigintelui
coordoneaza
av izeaza
contributie secundara
alt rol
coordoneaza si av izeaza
av izeaza si are contributie secundara

13.75%
1.25%

43.75%

coordoneaza si are contributii
coordoneaza, av izeaza si are contributii
Pies show percents

22.50%

10.00%

Rolul dirigintelui în viziunea consilierilor
Rolul altor profesori

În mod consistent cu logica portofoliului şi cu aşteptările noastre, cadrele
didactice care intră în contact cu titularul portofoliului sunt văzute ca agenţi care aduc
contribuţii punctuale la completarea lui pentru peste 75% dintre respondenţi, fie ei
consilieri sau profesori.
Celelalte roluri atribuite au procentaje mici, ceea ce ne face să credem că sunt
rezultatul contextului specific mediului în care îşi desfăşoară activitatea cei care au
avut aceste opţiuni.
Este important de remarcat procentul de 40,9% dintre profesori care nu au
atribuit acestei categorii vreun rol. Explicaţia poate fi dublă, pe de o parte o posibilă
deresponsabilizare faţă de ceva ce este perceput ca o muncă în plus, iar pe de altă
parte o responsabilizare directă a dirigintelui, rol în care cei mai mulţi se regăsesc şi
din care se aşteaptă să îşi aducă contribuţia

Cine ar tre bui sa se ocupe din cadrul
scolii de comple tare a portofoliului?
3.23%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%

3.23%
3.23%

6.45%

Rolul profe sorilor
coordoneaza
av izeaza

coordoneaza si av izeaza
av izeaza si are contributie secundara

contributie secundara
alt rol

coordoneaza si are contributii
coordoneaza, av izeaza si are contributii

nu participa
Pies show percents

77.42%

Rolul altor profesori în viziunea consilierilor

Cine ar tre bui sa se ocupe din cadrul
scolii de comple tare a portofoliului?
1.42%
0.94%
1.42%
1.42%
6.13%

5.66%

Rolul altor profe sori

3.30%

2.83%

coordoneaza
av izeaza

coordoneaza si av izeaza
av izeaza si are contributie secundara

contributie secundara
alt rol

coordoneaza si are contributii
coordoneaza, av izeaza si are contributii

nu participa
Pies show percents

76.89%

Rolul altor profesori în viziunea profesorilor
Rolul consilierului şcolar
Pare a exista o similitudine în patternul de răspuns al celor chestionaţi, cu
privire la rolul consilierului, contribuţia punctuală fiind dublată de rolul de
coordonare. În cazul răspunsurilor consilierilor se constată şi autoatribuirea unei
funcţii de avizare într-o proporţie mai mare decât le-a fost acordată de către profesori.
Prin compararea gradului în care profesorii şi consilierii nu au şi-au atribuit
roluri lor înşişi şi unii altora constatăm un grad mai mare de autoresponsabilizare în
cazul consilierilor. Dacă profesorii se ignoră în proporţie de peste 40%, consilierii fac
acelaşi lucru doar în proporţie de 23,2%, în timp ce ignorarea celor două categorii
între ele este aproape identică (35,4%

profesorii faţă de consilieri şi 34,7% a

consilierilor faţă de profesori).
Ignorarea reciprocă a profesorilor şi consilierilor
Profesori

Consilieri

Profesori

147 (40,9%)

127 (35,4%)

Consilieri

33 (34,7%)

22 (23,2%)

Cine ar tre bui sa se ocupe din cadrul
scolii de comple tare a portofoliului?

5.48%
1.37%

2.74%

Rolul consilie rului

8.22%

2.74%

coordoneaza si av izeaza
av izeaza si are contributie secundara

contributie secundara
alt rol

coordoneaza si are contributii
coordoneaza, av izeaza si are contributii

nu participa

27.40%

1.37%

coordoneaza
av izeaza

Pies show percents

8.22%

42.47%

Rolul consilierului şcolar în viziunea consilierilor

Cine ar tre bui sa se ocupe din cadrul
scolii de comple tare a portofoliului?
2.16%
3.88%
1.72%

Rolul consilie rului

6.03%
1.72%
7.33%

coordoneaza
av izeaza

coordoneaza si av izeaza
av izeaza si are contributie secundara

contributie secundara
alt rol

coordoneaza si are contributii
coordoneaza, av izeaza si are contributii

nu participa

24.57%

Pies show percents
4.74%

47.84%

Rolul consilierului şcolar în viziunea profesorilor
Rolul coordonatorului de activităţi extracurriculare

Postura coordonatorului de activităţi extraşcolare este apropiată de cea a
consilierului şcolar, el fiind văzut ca putând aduce în primul rând contribuţii
punctuale, dar şi ca asumându-şi un rol de coordonare. Această situaţie trebuie
înţeleasă sub rezerva celui mai mare procent de neincludere în opţiunile de răspuns a
unei categorii de personal implicat în educaţie (51,3% din partea profesorilor şi 37,9%
din partea consilierilor), o interpretare posibilă fiind legată de funcţionalitatea acestui
tip de personal, care este adesea redusă la o poziţie formală.
Cine ar tre bui sa se ocupe din cadrul
scolii de comple tare a portofoliului?
1.69%
3.39%

Rolul coordona torului de activitati e xtrascolare
coordoneaza
av izeaza
contributie secundara

8.47%
3.39%

alt rol
coordoneaza si av izeaza
30.51%

av izeaza si are contributie secundara
coordoneaza, av izeaza si are contributii
Pies show percents

45.76%
6.78%

Rolul coord. de activităţi extracurriculare în viziunea consilierilor

Cine ar tre bui sa se ocupe din cadrul
scolii de comple tare a portofoliului?
1.71%
0.57%
0.57%
6.86%

Rolul coord. de activita ti e xtrascolare

3.43%
1.71%

coordoneaza
av izeaza

coordoneaza si av izeaza
av izeaza si are contributie secundara

contributie secundara
alt rol

coordoneaza si are contributii
coordoneaza, av izeaza si are contributii

nu participa

29.71%

Pies show percents

47.43%
8.00%

Rolul coord. de activităţi extracurriculare în viziunea profesorilor
Rolul elevului
Probabil situaţia cea mai problematică ne apare în momentul în care încercăm
să sondăm opinia cadrelor didactice asupra rolului elevului într-un document care îl
priveşte direct pe el şi care se doreşte a fi un instrument de dezvoltare personală.
Dincolo de excluderea implicită prin non-răspuns atât din partea profesorilor
(58,2%), cât şi din partea consilierilor (49,5%), constatăm un procent mai mult decât
îngrijorător de respingere explicită a contribuţiei elevilor la propriul portofoliu de
educaţie permanentă. 25% dintre consilierii şi 18% dintre profesorii care au răspuns
au indicată că nu ar fi oportună implicarea elevilor. Încrederea acordată prin atribuirea
unei funcţii de coordonare este limitată undeva între 17 şi 19 procente din partea
consilierilor, respectiv a profesorilor. Vom reveni în Capitolul de concluzii asupra
acestei atitudini, a consecinţelor ei şi a modului în care ea poate fi schimbată.

Cine ar tre bui sa se ocupe din cadrul
scolii de comple tare a portofoliului?
4.17%2.08%

Rolul elevului
coordoneaza
2.08%

10.42%
25.00%

av izeaza
contributie secundara
alt rol
nu participa
coordoneaza si are contributii
coordoneaza, av izeaza si are contributii
Pies show percents

47.92%

8.33%

Rolul elevului în viziunea consilierilor

Cine ar tre bui sa se ocupe din cadrul
scolii de comple tare a portofoliului?
1.33%
2.67%

Rolul elevului
coordoneaza
contributie secundara

18.00%

alt rol
nu participa

16.00%

coordoneaza si av izeaza
coordoneaza si are contributii
Pies show percents

14.00%
48.00%

Rolul elevului în viziunea profesorilor
Rolul secretarului

Distribuţia opţiunilor pentru posibilele roluri pe care le poate juca secretariatul
unei instituţii de învăţământ este polarizată între cei care îi conferă un rol de
coordonare şi avizare, cei care ar dori ca acesta să aibă intervenţii punctuale şi cei care
resping explicit implicarea lui.
Această divergenţă în răspunsurile date reflectă cel mai probabil relaţiile
personale ale respondenţilor cu funcţia administrativă a sistemului de educaţie. La
aceasta se adaugă o proporţie considerabilă de respondenţi care au ales să nu acorde
atenţie secretariatului (44,6% dintre profesori şi 35,8% dintre consilieri).
Cine ar tre bui sa se ocupe din cadrul
scolii de comple tare a portofoliului?

6.56%

1.64%

Rolul secre tarului
coordoneaza
av izeaza

13.11%
24.59%

13.11%

contributie secundara
alt rol
nu participa
coordoneaza si av izeaza
coordoneaza si are contributii
Pies show percents

34.43%
6.56%

Rolul secretarului în viziunea consilierilor

Cine ar tre bui sa se ocupe din cadrul
scolii de comple tare a portofoliului?
2.51%
0.50%
1.51%

10.05%

Rolul secretarului
coordoneaza
av izeaza

coordoneaza si av izeaza
av izeaza si are contributie secundara

contributie secundara
alt rol

coordoneaza si are contributii
coordoneaza, av izeaza si are contributii

nu participa

24.12%

Pies show percents
21.11%
6.03%

30.15%
4.02%

Rolul secretarului în viziunea profesorilor
Alte persoane care ar putea juca un rol semnificativ
Doar un procent mic de consilieri (13,5 %) şi profesori (7%) au indicat alte
persoane care ar putea juca un rol semnificativ, iar dintre aceştia majoritatea (46,2%,
respectiv 76%) i-au indicat pe părinţi, fapt ce contravine consemnului dat de întrebare
şi anume de a indica persoane din interiorul şcolii. În această situaţie alegem să
ignorăm răspunsurile, urmând să tratăm rolul pe care şi-l pot asuma părinţii şi alţi
factori din afara şcolii în contextul întrebării nr. 9.
8. Cine te-ar putea ajuta în completarea portofoliului?
a. Din
şcoală
…………………………………………………………………..
........................................................................................................................
........................................................................................................................
............
Prin răspunsurile lor la această întrebare, elevii creionează o imagine clară a
aşteptărilor lor privind persoanele care i-ar putea ajuta: dirigintele ţine capul de afiş,
fiind secondat de profesori şi colegi. Ceea ce par să facă ei de fapt este un portret
bazat pe apropierea pe care o au faţă de persoanele din şcoală. Harta construită de
elevi aduce în prim plan o resursă ignorată sau chiar respinsă de cadrele didactice, cea

a colegilor. Funcţionarea aproape exclusiv pe verticală a sistemului pedagogic
tradiţional duce la o atitudine ce variază între ignorare şi ostilitate faţă de educaţia
între egali („peer education”).
Este de remarcat faptul că doar 4,5% dintre elevi au ales să nu răspundă la
această întrebare şi niciunul dintre ei nu a oferit răspunsuri negative (ex. „nimeni”).
Pe de o parte faptul poate fi simptomatic pentru încrederea cu care este investită
şcoala şi instrumentele pe care le propune, dar pe de alta putem presupune şi o
anumită percepţie de dependenţă faţă de sistem şi lipsa senzaţiei de autonomie şi
competenţă din partea elevilor.

Cine te -ar putea ajuta in comple tare a portofoliului?
a) din scoala

0.21%
0.21%
0.21%
1.49%
0.21%
0.21%
0.43%
0.21%
0.64%
0.85%
1.07%
1.92%
1.71%
3.62%
0.21%

Le ge nda

5.12%
1.28%
1.92%
0.64%

30.49%

7.04%
13.43%

0.85%
0.43%
0.21%
0.85%
3.62%

diriginte

diriginte si profesori

diriginte, prof esori si consilier

prof esori, consilier si altii

prof esori
consilier

diriginte si consilier
diriginte si colegi

diriginte, prof esori si colegi
diriginte, prof esori director

prof esori, colegi si altii
consilier, director si secretar

colegi
nimeni
director

diriginte si director
prof esori si consilier
prof esori si colegi

diriginte, prof esori si secretar
diriginte, consilier si secretar
diriginte, consilier si director

diriginte, prof esori, consilier si colegi
diriginte, prof esori, consilier si directo
diriginte, prof esori, colegi si director

altii
secretar

prof esori si director
prof esori si altii

diriginte, director si secretar
prof esori, director si secretar

diriginte si secretar
director si secretar

Pies show percents
17.27%

2.99%

Persoanele din interiorul şcolii care ar putea fi implicate
Concluzii
Similitudine evidentă a răspunsurilor date de consilieri şi profesori pe care o
putem constata la quasi-totaliatea punctelor întrebării nr. 8 credem că ar putea fi
explicată doar prin faptul că profesorii şi consilierii constituie o populaţie omogenă,
distincţiile dintre ei fiind explicabile prin conjunctură şi eşantionarea propusă. De
asemenea este transparent faptul că încă nu se manifestă o identitate separată a
consilierilor, decât cel mult în autopercepţie.

Răspunsurile primite tind să ţină cont mai mult de experienţa imediată cu
şcoala şi mai puţin de o analiză raţională a ceea ce ar putea oferi portofoliul de
educaţie permanentă şi modalităţi practice de implementare a lui. Acesta este perceput
ca o sarcină administrativă fără beneficii educaţionale.
Simptomatică este rata de ignorare şi respingere din partea cadrelor didactice
faţă de implicarea elevilor pe de o parte, şi deschiderea acestora din urmă faţă de
colaborarea cu egalii lor, pe de alta. Acest punct este definitoriu pentru modul în care
sistemul educaţional din România înţelege să îşi asume sarcinile pedagogice:
supraresponsabilizarea personalului didactic şi menţinerea într-o stare de dependenţă
a beneficiarilor lui.
Personalul cu funcţii administrative pare a fi o resursă utilizabilă doar într-o
manieră restrânsă: directorul poate aviza conţinutul portofoliului, în timp ce relaţia
secretariatului cu personalul didactic face dificilă o colaborare bine circumscrisă unei
sarcini.

9 Cine din afara şcolii ar putea contribui la completarea portofoliului personal
de educaţie permanentă
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………
Principalele trei categorii de persoane care în viziunea cadrelor didactice ar
putea avea o contribuţie semnificativă sunt: părinţii, furnizorii de educaţie nonformală şi instructorii de practică.
Dacă ideea de implicare a părinţilor este naturală, ea trebuie luată în contextul
practicilor curente existente în relaţie şcoală-familie, care înregistrează destule
disfuncţionalităţi, atât din cauza non-implicării părinţilor, cât şi din lipsa abilităţilor de
comunicare din partea cadrelor didactice.
Prestigiul furnizorilor de educaţie non-formală în rândul consilierilor
înregistrează o cotă mai înaltă (peste 35%) decât în rândul profesorilor (sub 20%),
fapt explicabil prin natura muncii consilierilor care vin în contact mai des cu metodele
non-formale şi informale de educaţie.

Între opţiunile profesorilor şi consilierilor constatăm apariţia, fie ea şi
minimală, a prietenilor şi colegilor titularului, ceea ce ne sugerează că relaţiile
informale sunt văzute ca făcând parte din viaţă din afara şcolii.
Cine din afara scolii ar putea
contribui la completarea portofoliului?
Legenda

6.58%
1.32%
2.63%

parintii
furnizori de educatie nonformala
instructorii de practica
altii
nimeni/ nu e cazul
nu stiu

3.95%
2.63%
1.32%
31.58%

5.26%

parintii si prietenii
parintii si furnizorii de educatie nonformala
parintii si instructorii de practica
parintii, furnizorii de educatie nonformala si instructorii de practica
furnizorii de educatie nonformala si instructorii de practica

Pies show percents
6.58%
10.53%
27.63%

Persoanele din afara şcolii care ar putea contribui, în viziunea consilierilor

Cine din afara scolii ar pute a contribui
la completarea portofoliului personal
de e ducatie permanenta?
0.40%
1.61%
3.21%
4.02%
1.20%

Le ge nda

4.82%

8.84%
36.14%

parintii
prietenii, cunoscutii

nu stiu
parintii si prietenii

f urnizori de educatie nonformala
instructorii de practica
altii

parintii si f urnizorii de educatie nonf ormala
parintii si instructorii de practica
parintii, prietenii si f urnizorii de educatie nonf ormala

nimeni/ nu e cazul

f urnizorii de educatie nonf ormala si instructorii de prac

Pies show percents
10.84%
14.46%

13.25%
1.20%

Persoanele din afara şcolii care ar putea contribui, în viziunea profesorilor
Întrebarea 8b elevi
8. Cine te-ar putea ajuta în completarea portofoliului?

b. Din

afara

şcolii……………………………………………………………...
..................................................................................................................
.....
..................................................................................................................
......
Părinţii şi prietenii sunt principalii posibili contribuitori din afara şcolii la
portofoliul de educaţie permanentă în viziunea elevilor. Dincolo de această stare de
fapt previzibilă, se remarcă accentul minimal pus pe educaţia non-formală.
Acest răspuns ne apare ca o radiografie a relaţiilor educaţionale stabilite de
elevi în afara şcolii din perspectiva conştientizării din partea lor.
Cine te-ar putea ajuta in completarea portofoliului?
a) din afara scolii
0.51%
0.51%
0.51%
0.25%
3.54%

2.27%
2.27%

Legenda
parintii
prietenii, cunoscutii
furnizori de educatie nonformala
instructorii de practica
altii
nimeni/ nu e cazul
nu stiu

11.87%

2.53%

parintii si prietenii
parintii si furnizorii de educatie nonformala
parintii si instructorii de practica
prietenii si furnizorii de educatie nonformala
parintii, prietenii si furnizorii de educatie nonformala
parintii, furnizorii de educatie nonformala si instructorii de practica

2.78%
62.63%
6.31%
4.04%

10. Momentul de debut în completarea portofoliului de educaţie permanentă
Acest item (10 din chestionarul pentru profesori şi cel pentru consilieri,
respectiv 9 din chestionarul pentru elevi) a urmărit să extragă opinia repondenţilor
despre momentul optim pe parcursul şcolarizării în care ar trebui să se înceapă
utilizarea/ completarea portofoliului de educaţie permanentă.
Conţinutul întrebării a fost acelaşi pentru toate categoriile de repondenţi (elevi,
profesori şi consilieri). În cazul în cazul elevilor formularea a fost adaptată pentru
specificul acestei grupe de vârstă:


Întrebarea pentru profesori şi consilieri: În opinia dumneavoastră, din ce ciclu
şcolar ar trebui începută completarea portofoliului?



Întrebarea pentru elevi: În opinia ta, de când ar trebui începută completarea
portofoliului?
Itemul este unul cu răspuns închis şi are patru variante de răspuns: “educaţia

timpurie, ciclul primar, gimnaziu, liceu/ SAM”, respectiv „de la grădiniţă, clasele IIV, clasele V-VIII, liceu/ SAM” în chestionarul pentru elevi.
Subiecţii răspund la acest item prin marcarea unei singure variante de răspuns,
după care sunt rugaţi să îşi justifice alegerea.
În continuare vom prezenta răspunsurile subiecţilor la această întrebare,
analizând pe rând cele trei categorii chestionate: elevi, profesori şi consilieri.
ELEVI
La acest item se constată o rată de răspuns din partea elevilor destul de mare, doar
2% dintre repondenţi nu au răspuns la această întrebare. Cei mai mulţi dintre elevi
(aproximativ 39%) optează pentru începerea completării portofoliului din
gimnaziu. Pe locul doi ca pondere (aproximativ 31%) se înregistrează opţiunile
pentru începerea completării din liceu/ SAM, urmate de opţiunile pentru începerea
din ciclul primar cu 21% dintre răspunsuri. Interesant este faptul că în consonanţă
cu noile teorii ale învăţării, care sugerează o individualizare a parcursurilor
educaţionale încă de la grădiniţă, un procent destul de important de elevi
(aproximativ unu din zece elevi/ 8.5%) consideră că începerea copletării
portofoliului ar trebui să aibă loc chiar din învăţământul preşcolar. Cu toate acestea
numărul elevilor care au optat pentru gimnaziu este aproape dublu faţă de cel al
elevilor care au optat pentru ciclul primar.

Valid

Missing
Total

gradinita
clasele I-IV
clasele VVIII
liceu/ SAM
Total
System

Frequency
41
103

Percent
8.4
21.0

Valid Percent
8.5
21.4

187

38.1

38.9

150
481
10
491

30.5
98.0
2.0
100.0

31.2
100.0

In opinia ta, de cand ar tre bui ince puta comple tare a portofoliului?

8.52%

Int. 9
gradinita
clasele I-IV
clasele V-VIII
liceu/ SAM

31.19%

21.41%

Pies show percents

38.88%

Întrebarea 9b. este una de tip deschis şi solicita elevilor argumentarea opţiunii
indicate. Răspunsurile au fost analizate şi grupate în 9 categorii de răspuns (vezi
tabelul de mai jos). Argumentul cu cea mai mare incidenţă a răspunsurilor (33,2%) îl
reprezintă „nivelul de dezvoltare mentală adecvat utilizării portofoliului”, urmat de
„relevanţa acestei activităţi începând cu această perioadă” indicat de 13,2% dintre
elevi şi de „utilitatea pentru dezvoltarea personală şi orientarea în carieră” indicat de
10,6% dintre elevi. Alte argumente indicate de elevi cu procente care variază între 5 şi
3% se referă la „necesitatea de a oferi o perspectivă asupra evoluiţiei personale”,
„utilitatea pentru admitere/ bac/ angajare”, „necesitatea consemnării datelor
psihopedagogice încă de la inceputul şcolarizării” şi „coincidenţa cu momentul în care
sunt introduse calificările şi competenţele”.
Int. 9 arg

Frequency
Valid

nivelul de dezvoltare
mentală adecvat utilizării
portofoliului
utilitatea pentru
dezvoltarea personală şi
orientarea în carieră
necesitatea de a oferi o
perspectivă asupra
evoluiţiei personale
coincidenţa cu momentul
în care sunt introduse
calificările şi competenţele
relevanţa completării
portofoliului începând cu
această perioadă
necesitatea consemnării
datelor psihopedagogice
încă de la inceputul
şcolarizării

Percent

Valid Percent

163

33.2

44.4

52

10.6

14.2

24

4.9

6.5

15

3.1

4.1

65

13.2

17.7

18

3.7

4.9

utilitatea pentru admitere/
bac/ angajare
acum exista colaborarea
partilor (elev - cadru
didactic - parinte)
altele
Total
System

Missing
Total

19

3.9

5.2

6

1.2

1.6

5
367
124
491

1.0
74.7
25.3
100.0

1.4
100.0

In opinia ta, de cand ar tr ebui inceputa comple tare a portofoliului?
Argumenteaza alegerea

1.36%
1.63%
5.18%

Le ge nda

4.90%

17.71%

4.09%

44.41%

grad potriv it de dezv oltare mentala
de acum poate f i util pentru dezv oltarea personala si orientarea in cariera
pentru a av ea o perspectiv a asupra ev olutiei personala

e bine sa f ie inregistrate de la inceputul scolarizarii
din acest moment dev ine util pentru admitere/ angajare/ bac
acum exista colaborarea partilor (elev - cadru didactic - parinte)

din acest moment apar calificari/ competente
activ itatile sunt relev ante incepand cu aceasta perioada

altele

Pies show percents

14.17%

6.54%

PROFESORI
Aproximativ o zecime din această categorie de repondenţi nu îşi exprimă o opţiune
în acest sens. În cazul profesorilor se schimbă ordinea opţiunilor astfel: cei mai
mulţi dintre profesori au optat de asemenea pentru începerea completării
portofoliului din gimnaziu (aproximativ 29,4%), dar procentul celor care optează
pentru începerea din liceu scade faţă de elevi fiind doar de 22,9%, profesorii
optând într-o mai mare măsură (23,9%) pentru scăderea vârstei de la care elevii să
poate beneficia de portofoliul de educaţie permanentă, care dacă îl cumulăm şi cu
procentul foarte însemnat al profesorilor care optează pentru introducerea
portofoliului încă de la grădiniţă de 23,9% ajungem la un procent cumulat de
47,8% (aproape jumătate dintre profesorii chestionaţi) care indică la această
întrebare începerea timpurie a completării portofoliului.

Int. 10

Valid

Missing
Total

educatia timpurie
ciclul primar
gimnaziu
liceu/ SAM
Total
System

Frequency
78
78
96
75
327
32
359

Percent
21.7
21.7
26.7
20.9
91.1
8.9
100.0

Valid Percent
23.9
23.9
29.4
22.9
100.0

Int. 10
educatia timpurie
ciclul primar
gimnaziu
liceu/ SAM
Missing

In opinia dv s., din ce ciclu scolar
ar tre bui inceputa completarea
portofoliului?

Le ge nda
educatia timpurie
ciclul primar
gimnaziu
liceu/ SAM
22.94%

23.85%
Pies show percents

29.36%

23.85%

Argumentul invocat de cei mai mulţi dintre profesori (25%) este „necesitatea
de a oferi o perspectivă asupra evoluiţiei personale”, urmat pe locul al doilea de
„nivelul de dezvoltare mentală adecvat utilizării portofoliului” indicat de 16% dintre
profesorii chestionaţi, de „necesitatea consemnării datelor psihopedagogice încă de la
inceputul şcolarizării” invocat de 13,7%, „utilitatea pentru dezvoltarea personală şi
orientarea în carieră” de 11,8%, „relevanţa acestei activităţi începând cu această
perioadă” de 11,3% şi „coincidenţa cu momentul în care sunt introduse calificările şi
competenţele” de 8,5%.
Int. 10 arg

Frequency

Percent

Valid Percent

Valid

nivelul de dezvoltare
mentală adecvat utilizării
portofoliului
utilitatea pentru
dezvoltarea personală şi
orientarea în carieră
necesitatea de a oferi o
perspectivă asupra
evoluiţiei personale
coincidenţa cu momentul
în care sunt introduse
calificările şi competenţele
relevanţa completării
portofoliului începând cu
această perioadă
necesitatea consemnării
datelor psihopedagogice
încă de la inceputul
şcolarizării
permite o buna cunoastere
a elevului de catre cadrul
didactic
utilitatea pentru admitere/
bac/ angajare

Missing
Total

acum exista colaborarea
partilor (elev - cadru
didactic - parinte)
altele
Total
System

Int. 10 arg
grad potrivit de dezvoltare
mentala
de acum poate fi util
pentru dezvoltarea
personala si orientarea in
cariera
pentru a avea o
perspectiva asupra
evolutiei personala
din acest moment apar
calificari/ competente
activitatile sunt relevante
incepand cu aceasta
perioada
e bine sa fie inregistrate
de la inceputul scolarizarii
permite o buna
cunoastere a elevului de
catre cadrul didactic
din acest moment devine
util pentru admitere/
angajare/ bac
acum exista colaborarea
partilor (elev - cadru
didactic - parinte)
altele
Missing

34

9.5

16.0

25

7.0

11.8

53

14.8

25.0

18

5.0

8.5

24

6.7

11.3

29

8.1

13.7

8

2.2

3.8

2

.6

.9

6

1.7

2.8

13
212
147
359

3.6
59.1
40.9
100.0

6.1
100.0

In opinia dv s., din ce ciclu scolar
ar tre bui ince puta comple tare a
portofoliului?
Argumentati alegerea

2.83%
0.94%
3.77%

6.13%

Le ge nda

16.04%
13.68%

11.79%

grad potriv it de dezv oltare mentala
de acum poate f i util pentru dezv oltarea personala si orientarea in cariera
pentru a av ea o perspectiv a asupra ev olutiei personala

e bine sa f ie inregistrate de la inceputul scolarizarii
permite o buna cunoastere a elev ului de catre cadrul didactic
din acest moment dev ine util pentru admitere/ angajare/ bac

din acest moment apar calificari/ competente
activ itatile sunt relev ante incepand cu aceasta perioada

acum exista colaborarea partilor (elev - cadru didactic - parinte)
altele

Pies show percents

11.32%
25.00%

8.49%

CONSILIERI
Dacă în cazul elevilor şi al profesorilor cele mai multe opţiuni au fost
înregistrate pentru ciclul gimnazial, urmând ca pe locul al doilea să se situeze liceul în
cazul elevilor şi ciclul primar în cazul profesorilor, cele mai multe răpunsuri din
partea consilierilor indică ciclul preşcolar (39,3%), urmat de ciclul primar (31,5%),
obţinând un procent cumulat semnificativ pentru perioada anterioară gimnaziului de
78%. Acest lucru se explică prin pregătirea psihopedagogică consistentă a profesorilor
consilieri şi conştientizarea de către aceştia a importanţei (auto)cunoaşterii elevilor
pentru alegerea unui traseu educaţional şi în carieră optim, spre deosebire de formarea
pedagogică redusă a profesorilor de discipline şcolare. Pe locul trei în opţiunile
consilierilor se află gimnaziul cu un procent de 20%, completat de 95 dintre consilieri
care ar vedea mai degrabă liceul ca un start optim pentru completarea portofoliului de
educaţie permanentă.
Int. 10

Valid

Missing
Total

educatia timpurie
ciclul primar
gimnaziu
liceu/ SAM
Total
System

Frequency
35
28
18
8
89
6
95

Percent
36.8
29.5
18.9
8.4
93.7
6.3
100.0

Valid Percent
39.3
31.5
20.2
9.0
100.0

Int. 10
educatia timpurie
ciclul primar
gimnaziu
liceu/ SAM
Missing

In opinia dv s., din ce ciclu scolar
ar tre bui inceputa completarea portofoliului?

Le ge nda

8.99%

educatia timpurie
ciclul primar
gimnaziu
liceu/ SAM

20.22%

39.33%

Pies show percents

31.46%

Pe primul loc între argumentele oferite de consilieri pentru debutul completării
portofoliului de educaţie permanentă se află „necesitatea de a oferi o perspectivă
asupra evoluiţiei personale” şi „relevanţa completării portofoliului începând cu
această perioadă” ambele fiind menţionate de câte 24,3% dintre consilieri, urmate de
„necesitatea consemnării datelor psihopedagogice încă de la inceputul şcolarizării”
indicat de 15,7% dintre aceştia şi pentru 10% dintre repondenţi motivul opţiunii
indicate îl reprezintă „nivelul de dezvoltare mentală adecvat utilizării portofoliului” şi
„coincidenţa cu momentul în care sunt introduse calificările şi competenţele”.

Int. 10 arg

Frequency
Valid

nivelul de dezvoltare
mentală adecvat utilizării
portofoliului
utilitatea pentru
dezvoltarea personală şi
orientarea în carieră

Percent

Valid Percent

7

7.4

10.0

4

4.2

5.7

necesitatea de a oferi o
perspectivă asupra
evoluiţiei personale
coincidenţa cu momentul
în care sunt introduse
calificările şi competenţele
relevanţa completării
portofoliului începând cu
această perioadă
necesitatea consemnării
datelor psihopedagogice
încă de la inceputul
şcolarizării
permite o buna cunoastere
a elevului de catre cadrul
didactic
utilitatea pentru admitere/
bac/ angajare

Missing
Total

acum exista colaborarea
partilor (elev - cadru
didactic - parinte)
altele
Total
System

17

17.9

24.3

7

7.4

10.0

17

17.9

24.3

11

11.6

15.7

3

3.2

4.3

1

1.1

1.4

1

1.1

1.4

2
70
25
95

2.1
73.7
26.3
100.0

2.9
100.0

In opinia dv s., din ce ciclu scolar
ar tre bui ince puta comple tare a portofoliului?
Argumentati alegerea

2.86%
1.43%
1.43%
4.29%

Le ge nda

10.00%
5.71%

15.71%

grad potriv it de dezv oltare mentala
de acum poate f i util pentru dezv oltarea personala si orientarea in cariera
pentru a av ea o perspectiv a asupra ev olutiei personala

e bine sa f ie inregistrate de la inceputul scolarizarii
permite o buna cunoastere a elev ului de catre cadrul didactic
din acest moment dev ine util pentru admitere/ angajare/ bac

din acest moment apar calificari/ competente
activ itatile sunt relev ante incepand cu aceasta perioada

acum exista colaborarea partilor (elev - cadru didactic - parinte)
altele

Pies show percents
24.29%

24.29%

10.00%

Int. 10 arg
grad potrivit de dezvoltare
mentala
de acum poate fi util
pentru dezvoltarea
personala si orientarea in
cariera
pentru a avea o
perspectiva asupra
evolutiei personala
din acest moment apar
calificari/ competente
activitatile sunt relevante
incepand cu aceasta
perioada
e bine sa fie inregistrate
de la inceputul scolarizarii
permite o buna
cunoastere a elevului de
catre cadrul didactic
din acest moment devine
util pentru admitere/
angajare/ bac
acum exista colaborarea
partilor (elev - cadru
didactic - parinte)
altele
Missing

Concluzii:
Pentru elevi şi profesori opţiunea care a întrunit cea mai mare frecvenţă a
răspunsurilor este în mod detaşat gimnaziul. Diferenţierea procentuală apare între
aceste două categorii de subiecţi la următoarea opţiune ca frecvenţă, astfel elevi indică
liceul, în timp ce profesorii indică ciclul primar. Dacă la elevi cele procentele pentru
cele trei opţiuni sunt clar detaşate la un interval de aproximativ 10% (39%, 31%,
respectiv 21% dintre repondenţi), la profesori doar prima opţiune se detaşează cu
aproximativ 6%, în timp ce între variantele 2 şi 3 (ciclul primar şi respectiv
liceu/SAM) nu există o diferenţă semnificativă. În cazul consilierilor, procentele
pentru cele trei opţiuni sunt clar detaşate, de data aceasta pe primul loc situându-se
educaţia timpurie cu un procent consistent de 39,3%, urmată de ciclul primar iarăşi cu
un procent considerabil de 31,5%. Opţiunea pentru gimnaziu a fost indicată de un
procent aproape dublu faţă de ultima variantă care a întrunit doar 9% dintre consilieri.
Ţinând cont de faptul că cele trei categorii de repondenţi dispun atât de
interese şi cunoştinţe diferite este dificil de tras o concluzie globală privind variaţia
răspunsurilor pe care să se fundamenteze o decizie de politică educaţională. O astfel
de concluzie globală ar fi fost validă în măsura în care cercetarea ar fi inclus nu doar
un focus group de validare a chestionarului, ci şi un focus group ulterior prelucrării şi
interpretării datelor în care să se prezinte şi să se confrunte motivele celorlalte grupuri
de subiecţi (spre exemplu cum ar percepe elevii propunerea consilierilor de a începe
completarea portofoliului încă din grădiniţă ştiind că şi activităţile din ciclul prima ar
putea fi influenţată într-o oarecare măsură de acele date prin accesarea unor cursuri
opţionale sau înscrierea în activităţi extraşcolare care să răspundă intereselor elevilor).

În ce priveşte argumentele oferite pentru susţinerea propriilor poziţii se
remarcă suprapunere a unor argumente pentru opţiuni diferite, astfel consilierii
consideră relevantă completarea portofoliului de la vârste cât mai mici şi de asemenea
invocă necesitatea de a oferi o perspectivă asupra evoluţiei personale, în timp ce elevii
consideră relevantă completarea acestuia abia de din gimnaziu sau chiar din liceu.
Per global se constată o distribuţie a răspunsurilor după un model care are la
un capăt răspunsurile elevilor şi la celălalt pe cele ale consilierilor, iar profesorii se
situează cu răspunsurile undeva pe la mijloc.
În concluzie, se poate spune că începerea completării portofoliului este
dezirabilă încă de la cele mai fragede vârste, chiar dacă unii dintre elevi consideră că
nu ar fi pe deplin pregătiţi pentru aceasta. O altă problemă ar fi reglementarea şi
retribuirea suplimentară a acestei sarcini pentru a asigura succesul şi a evita ca
persoanele abilitate să fie supraîncărcate să abordeze formal şi să considere aceasta
doar „o altă sarcină în plus pentru a umple cu hârtii arhiva”.

11 Completarea electronică a PEP
Itemul 10 din cadrul chestionarului pentru elevii de liceu şi SAM şi itemul 11 din
cadrul chestionarului pentru profesori şi consilieri din învăţământul preuniversitar
(liceu şi SAM) se referă la utilitatea completării şi întreţinerii în variantă electronică a
PEP.
Conţinutul întrebării a fost acelaşi pentru toate categoriile de respondenţi: elevi,
profesori şi consilieri, cu o diferenţă de formulare în cazul elevilor, atfel:


Întrebarea pentru elevi: ”Ai vrea ca portofoliul să fie completat online?”;



Întrebarea pentru cadrele didactice: ”Consideraţi utilă posibilitatea de a
completa şi întreţine portofoliul în variantă electronică online?”.

Itemul este dihotomic şi impune alegerea de către respondenţi a uneia dintre
variantele ”da”/ ”nu”.
În continuare vom prezenta răspunsurile subiecţilor la această întrebare, analizând pe
rând cele trei categorii chestionate: elevi, profesori şi consilieri.
În acelaşi timp, pentru o mai bună înţelegere a conţinutului tabelelor statistice care vor
fi prezentate se impun următoarele explicaţii: coloana numită ”procent” se referă la
procentul fiecărei categorii din numărul total al datelor, iar coloana ”procent date

valide” se referă la procentul din totalitatea datelor valide, adică fără a fi luate în
considerare datele lipsă. În analiză ne referim la procentul din datele valide.
După cum putem remarca din tabelele de mai jos, procentaje foarte mari se întâlnesc
în favoarea aplicării online a PEP.
Categorii de
răspunsuri

Frecvenţa

Procent %

Procent date valide
%
78.8
21.2

Da
376
76.6
Nu
101
20.6
Date lipsă
14
2.9
Total
491
100.0
Tabel Utilitatea completării PEP online – perspectiva elevilor
Categorii de
răspunsuri

Frecvenţa

Procent %

Procent date valide
%
78.3
21.7

Da
267
74.4
Nu
74
20.6
Date lipsă
18
5.0
Total
359
100.0
Tabel Utilitatea completării PEP online – perspectiva profesorilor

Categorii de
răspunsuri

Frecvenţa

Da
Nu
Date lipsă
Total

Procent %
77
15
3
95

81.1
15.8
3.2
100.0

Procent date valide
%
83.7
16.3

Tabel Utilitatea completării PEP online – perspectiva consilierilor

Datele culese prin intermediul chestionarului pentru acest item converg spre concluzia
că toate categoriile de subiecţi consideră necesară şi utilă completarea portofoliului în
varianta online, care ar permite o mai buna gestiune şi transferabilitate a datelor.
Aceste răspunsuri au fost obţinute şi prin intermediul interviurilor preliminare
realizate cu diferite categorii de respondenţi (elevi, absolvenţi, consilieri, profesori,
părinţi, angajatori, decidenţi, reprezentanţi ai ONG-urilor) şi pe baza cărora a fost
construit chestionarul administrat la nivel naţional. Considerăm că aceasta este una
dintre recomandările de îmbunătăţire a aplicării portofoliului şi care ar permite o mai
bună gestionare a rezultatelor.

Completarea PEP in varianta online
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

elevi

50,00%

profesori

40,00%

consilieri

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
da

nu

Fig. Completarea PEP în varianta online
12. Opiniile privind posibilele probleme în aplicarea portofoliului de învăţare
permanentă
Acest item (12 din chestionarul pentru profesori şi cel pentru consilieri,
respectiv 11 din chestionarul pentru elevi) a urmărit să culeagă opinia repondenţilor
despre posibilele probleme specifice diferitelor grupuri de actori implicaţi (elevi,
profesori şi consilieri şcolari) în aplicarea portofoliului de educaţie permanentă.
Conţinutul întrebării a fost acelaşi pentru toate categoriile de repondenţi (elevi,
profesori şi consilieri). În cazul în cazul elevilor formularea a fost adaptată pentru
specificul acestei grupe de vârstă:


Întrebarea pentru profesori şi consilieri: Care credeţi că sunt problemele în
aplicarea practică a portofoliului de învăţare permanentă?



Întrebarea pentru elevi: Ce probleme crezi că apar în aplicarea portofoliului de
învăţare permanentă?

Itemul este unul cu răspuns deschis, răspunsurile fiind grupate în 10 categorii de
probleme. Prezentăm în continuare răspunsurile subiecţilor la această întrebare,
analizând pe rând cele trei categorii chestionate: elevi, profesori şi consilieri.
ELEVI
Cel mai mare număr de elevi (36%) consideră că nu se întâmpină probleme în
aplicarea portofoliului de educaţie permanentă, în timp ce la profesori şi consilieri se

constată un procent mult inferior (4,6%, respectiv 2, 8%), aproape nesemnificativ al
celor care nu consideră că pot apărea probleme în aplicare.
Posibilele probleme identificate de elevi variează de la „lipsa de informatii
despre portofoliu” (8%), la „dificultatile legate de strangerea documentelor” (7.5),
„problemele legate de autenticitatea si consecventa colectarii informatiilor” (6,8),
„problemele legate de organizarea sistemului educaţional (6), „timpul necesar si
volum de munca” (4,5), „lipsa de interes” (4) şi până la „probleme legate de
valorificarea portofoliului” (2,6).
Int.11

Valid

nu stiu

Frequency
27

Percent
5.5

Valid Percent
8.8

nu sunt probleme

112

22.8

36.4

timp necesar si volum de
munca

14

2.9

4.5

dificultati legate de
strangerea documentelor

23

4.7

7.5

probleme legate de
valorificarea portofoliului

8

1.6

2.6

probleme legate de
autenticitatea si
consecventa colectarii
informatiilor

21

4.3

6.8

lipsa de informatii despre
portofoliu

25

5.1

8.1

lipsa de interes

13

2.6

4.2

2

.4

6

altele

49

10.0

15.9

Total

308

62.7

100.0

System

183

37.3

491

100.0

probleme legate de
organizarea sistemul
educaţional

Missing
Total

Ce proble me crezi ca apar in aplicarea portofoliului de inv atare pe rmane nta?
0.32%
0.97%
0.97%
0.65%
1.62%

8.77%

15.91%

0.65%
4.22%

36.36%

Le ge nda
nu stiu

probleme legate de organizarea sist. educational

nu sunt probleme
timp necesar si v olum de munca

altele
timp/ munca si strangerea documentelor

dif icultati legate de strangerea documentelor
probleme legate de v alorif icarea portof oliului
probleme legate de autenticitatea si consecv enta colectarii informatiilor

timp/munca si probleme de autenticitate
strangerea documentelor si v alorif icare
strangerea documentelor si lipsa de inf ormatii

lipsa de informatii despre portofoliu
lipsa de interes

lipsa de informatii si lipsa de interes

Pies show percents

8.12%

6.82%
2.60%
7.47%

4.55%

PROFESORI
Un procent considerabil dintre profesori menţionează problemele legate de „timpul
necesar si volumul de munca” (35%). Acestea sunt urmate de „dificultatile legate
de strângerea documentelor” menţionate de (9,2%), de „problemele legate de
valorificarea portofoliului” (6,7%), de „lipsa de informatii despre portofoliu”
(6,3%), „problemele legate de organizarea sistemul educaţional” (5,9%),
„problemele legate de autenticitatea si consecventa colectarii informatiilor” (3,3%)
şi cel mai mic procent îl întruneşte „lipsa de interes” (2,9%). Foarte mulţi profesori
nu au indicat câte o singură problemă care ar putea apărea, ci conjugat două sau
mai multe. Astfel, cate 4% dintre profesori au indicat următoarele probleme
grupate: timpul, volumul de muncă şi problemele legate de valorificare;
problemele de autenticitate şi problemele sistemului educaţional; problemele de
autenticitate şi lipsa de interes; timpul, volumul de muncă lipsa de informare şi
problemele sistemului educaţional; timpul, volumul de muncă, strângerea dificilă a
documentelor, problemele legate de valorificare; timpul, volumul de muncă,
strângerea dificilă a documentelor, problemele sistemului educaţional; lipsa de
informare şi problemele sistemului educaţional; şi problemele legate de
valorificare şi problemele legate de autenticitate.

Int. 12

Frequency
Valid

nu stiu

Percent

Valid Percent

7

1.9

2.9

nu sunt probleme

11

3.1

4.6

timp necesar si volum de
munca

84

23.4

35.1

dificultati legate de
strangerea documentelor

22

6.1

9.2

probleme legate de
valorificarea portofoliului

16

4.5

6.7

8

2.2

3.3

15

4.2

6.3

probleme legate de
autenticitatea si
consecventa colectarii
informatiilor
lipsa de informatii despre
portofoliu
lipsa de interes

Missing

7

1.9

2.9

probleme legate de
organizarea sistemul
educaţional

14

3.9

5.9

altele

22

6.1

9.2

Total

239

66.6

100.0

System

120

33.4

359

100.0

Total

Care cre deti ca sunt proble me le in
aplcarea practica a portofoliului?
0.42%
0.42%
0.42%
0.42%
0.42%
0.42%
1.67%
0.42%
0.42%
2.09%
2.09%
1.26%
3.35%

2.93%

4.60%

9.21%

35.15%

5.86%

Le ge nda
nu stiu
nu sunt probleme
timp necesar si v olum de munca

probleme legate de organizarea sist. educational
altele
timp/ munca si strangerea documentelor

timp, munca si probl. ale sistemului educational
probleme de autenticitate si lipsa de interes
timp, munca, lipsa de inf ormare si probl. ale sist. educational

dif icultati legate de strangerea documentelor
probleme legate de v alorif icarea portofoliului

timp/munca si probleme de autenticitate
timp, munca si lipsa de interes

timp, munca, strangerea dif icila a documentelor, probleme legate de v alorif icare
timp, munca, strangerea dif icila a documentelor, probl. ale sist. educ.

probleme legate de autenticitatea si consecv enta colectarii inf ormatiilor
lipsa de informatii despre portof oliu
lipsa de interes

timp, munca si lipsa de inf ormare
timp, munca si probleme legate de v alorif icare
probleme de autenticitate si probl. ale sistemului educational

lipsa de informare si probl. ale sist. educ.
probleme legate de v alorif icare si probleme legate de autenticitate

Pies show percents

2.93%
6.28%
3.35%
6.69%

9.21%

CONSILIERI
Consilierii consideră în cea mai mare măsură (16,9%) ca probleme posibile ale
aplicării portofoliului de educaţie permanentă „timpul necesar şi volumul de muncă”
şi „problemele legate de organizarea sistemul educaţional”. Acestea sunt urmate ca
pondere a răspunsurilor de „dificultăţile legate de strângerea documentelor”
menţionate de 10% dintre consilieri, de „lipsa de informaţii despre portofoliu”
menţionate de 8,5% dintre ei, de „probleme legate de valorificarea portofoliului”
indicate de 7% din consilieri, de „probleme legate de autenticitatea şi consecvenţa
colectării informaţiilor” pentru 7% şi „lipsa de interes” menţionată de 4,2%. Mulţi
dintre consilieri au menţionat câte două sau mai multe probleme, dintre care redăm
două asocieri de probleme cu frecvenţa cea mai ridicată a răspunsurilor: „timpul,
munca şi lipsa de informare” grupate de 7% diontre consilieri şi „timpul, munca şi
problemele sistemului educaţional” menţionat de 4,2% dintre aceştia.
Int. 12

Frequency
Valid

nu sunt probleme

Valid Percent

2.1

2.8

timp necesar si volum de
munca

12

12.6

16.9

dificultati legate de
strangerea documentelor

7

7.4

9.9

probleme legate de
valorificarea portofoliului

5

5.3

7.0

probleme legate de
autenticitatea si
consecventa colectarii
informatiilor

5

5.3

7.0

lipsa de informatii despre
portofoliu

6

6.3

8.5

lipsa de interes

3

3.2

4.2

12

12.6

16.9

altele

1

1.1

1.4

Total

71

74.7

100.0

System

24

25.3

95

100.0

probleme legate de
organizarea sistemul
educaţional

Missing

Percent

2

Total

Int. 12
nu sunt
probleme
timp necesar
si volum de
munca
dificultati
legate de
strangerea
documentelor
probleme
legate de
valorificarea
portofoliului
probleme
legate de
autenticitatea
si
consecventa
colectarii
informatiilor
lipsa de
informatii
despre
portofoliu
lipsa de
interes
probleme
legate de
organizarea
sist.
educational
altele
timp/ munca
si strangerea
documentelor
timp/munca
si probleme
de
autenticitate

strangerea
documentelor
si lipsa de
informatii
timp, munca
si lipsa de
interes
timp, munca
si lipsa de
informare
timp, munca
si probl. ale
sistemului
educational
strangerea
dificila a
documentelor
si probleme
legate de
autenticitate
timp, munca
si probl. ale
sist. educ.
probleme
legate de
autenticitate
si lipsa de
informare
lipsa de
interes si
probl. ale
sist, educ.
timp, munca,
lipsa de
interes si
probl. ale
sist. educ.
Missing

Care cre deti ca sunt proble me le in aplicare a
practica a portofoliului de invatare pe rmane nta?
1.41%
1.41%
1.41%
1.41%
1.41%
4.23%

2.82%

Le ge nda

7.04%
1.41%
1.41%
1.41%

16.90%

2.82%

nu sunt probleme

probleme legate de organizarea sist. educational

timp, munca si probl. ale sistemului educational

timp necesar si v olum de munca
dif icultati legate de strangerea documentelor

altele
timp/ munca si strangerea documentelor

strangerea dif icila a documentelor si probleme legate de autenticitate
timp, munca si probl. ale sist. educ.

probleme legate de v alorif icarea portofoliului
probleme legate de autenticitatea si consecv enta colectarii inf ormatiilor
lipsa de informatii despre portof oliu

timp/munca si probleme de autenticitate
strangerea documentelor si lipsa de informatii
timp, munca si lipsa de interes

probleme legate de autenticitate si lipsa de inf ormare
lipsa de interes si probl. ale sist, educ.
timp, munca, lipsa de interes si probl. ale sist. educ.

lipsa de interes

timp, munca si lipsa de inf ormare

9.86%

1.41%

Pies show percents
16.90%
7.04%

7.04%
4.23%

8.45%

13 Sugestii de optimizare a utilizării portofoliului
Ce sugestii de optimizare / îmbunătăţire a utilizării portofoliului aveţi?
Această întrebare de final are caracter deschis şi oferă respondenţilor posibilităţi de
răspuns nelimitate, oglindind sugestii, opinii, recomandări cu privire la utilizarea PEP.
Şi-au exprimat sugestiile 129 cadre didactice (35,9%), 160 elevi (32,6%) şi 52
(54,7%) consilieri.
Pentru a permite analiza şi comparaţia statistică, seriile de răspunsuri au fost grupate
după criterii de conţinut, importanţă, aplicabilitate, resurse umane implicate,
obţinându-se 10 categorii de coduri: cunoaşterea şi considerarea PEP din partea
angajatorului, promovarea şi explicarea importanţei PEP pentru carieră, mai bună
structurare şi simplificare, formare şi instruire asupra utilizării PEP, testare periodică
pentru verificarea utilităţii şi aplicabilităţii, oficializare şi obligativitatea completării,
coordonarea

factorilor

interesaţi,

preferinţa

pentru

varianta

electronică,

responsabilizarea tuturor factorilor educaţionali, completarea numai la cerere.

PROFESORI

Număr total cadre didactice chestionate (lotul grup ţintă) = 359 (100%)
Număr cadre didactice care au răspuns la întrebarea 13 = 129 (35,9%)
Nonrăspuns = 230 (35,9%)
Pentru profesori, PEP ar trebui să fie în primul rând mai bine structurat şi simplificat
(25=19,38%), să existe o coordonare între factorii interesaţi (23=17,83%), care să fie
responsabilizaţi (18=13,95%) şi să existe o variantă on-line a PEP (18=13,95%).
Deşi cu scoruri descrescătoare, alte serii de răspunsuri par să exprime opinii la fel de
importante în viziunea profesorilor: promovarea şi explicarea importanţei PEP
(16=12,40%), formarea şi instruirea asupra utilizării (8=6,2%).

Intrebarea 13
Frequency
Valid

sa fie cunoscut si luat in considerare de

Cumulative Percent

1.7

4.7

4.7

16

4.5

12.4

17.1

25

7.0

19.4

36.4

8

2.2

6.2

42.6

4

1.1

3.1

45.7

6

1.7

4.7

50.4

23

6.4

17.8

68.2

18

5.0

14.0

82.2

18

5.0

14.0

96.1

5

1.4

3.9

100.0

Total

129

35.9

100.0

System

230

64.1

359

100.0

promovarea si explicarea importantei
portofoliului
mai buna structurare si simplificare
formare, instruire asupra utilizarii
testare periodica pentru utilitate,
aplicabilitate
oficializare, completarea obligatorie
coordonarea factorilor interesati
varianta electronica
responsabilizarea tuturor cadrelor
didactice
sa fie completat numai la cerere

Total

Valid Percent

6

angajator

Missing

Percent

Int. 13
sa fie cunoscut si luat in
considerare de angajator
promovarea si explicarea
importantei portofoliului
mai buna structurare si
simplificare
formare, instruire asupra
utilizarii
testare periodica pentru
utilitate, aplicabilitate
oficializare, completarea
obligatorie
coordonarea factorilor
interesati
varianta electronica
responsabilizarea tuturor
cadrelor didactice
sa fie completat numai la
cerere
Missing

CONSILIERI
Număr total consilieri chestionaţi (lotul grup ţintă) = 95 (100%)
Număr consilieri care au răspuns la întrebarea 13 = 52 (54,7%)
Nonrăspuns = 43 (45,3%)
Şi consilierii sugerează într-o proporţie ridicată (15=28,8%) că PEP ar trebui
restructurat în sensul simplificării, recomandă de asemenea formare şi instruire pentru
completarea PEP (8=15,4%) şi optează pentru varianta electronică a PEP(6=11,5%).
Celelalte sugestii întrunesc scoruri irelevante din punct de vedere statistic (1,4% 5,3%).

Intrebarea 13 Consilieri
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

sa fie cunoscut si luat in

2

2.1

3.8

3.8

5

5.3

9.6

13.5

15

15.8

28.8

42.3

8

8.4

15.4

57.7

1

1.1

1.9

59.6

4

4.2

7.7

67.3

6

6.3

11.5

78.8

6

6.3

11.5

90.4

3

3.2

5.8

96.2

2

2.1

3.8

100.0

Total

52

54.7

100.0

System

43

45.3

95

100.0

considerare de angajator
promovarea si explicarea
importantei portofoliului
mai buna structurare si
simplificare
formare, instruire asupra
utilizarii
testare periodica pentru
utilitate, aplicabilitate
oficializare, completarea
obligatorie
coordonarea factorilor
interesati
varianta electronica
responsabilizarea tuturor
cadrelor didactice
sa fie completat numai la
cerere
Missing
Total

Ce suge stii de optimizare / imbunatatir e
a utilizarii portofoliului av eti?

5.77%

3.85%

3.85%
9.62%

Le ge nda
sa f ie cunoscut si luat in considerare de angajator
promov area si explicarea importantei portofoliului
mai buna structurare si simplificare

of icializare, completarea obligatorie
coordonarea f actorilor interesati
v arianta electronica

f ormare, instruire asupra utilizarii
testare periodica pentru utilitate, aplicabilitate

responsabilizarea tuturor cadrelor didactice
sa f ie completat numai la cerere

11.54%
Pies show percents
11.54%

28.85%

15.38%
7.69%
1.92%

ELEVI
Număr total elevi chestionaţi (lotul grup ţintă) = 491 (100%)
Număr elevi care au răspuns la întrebarea 12 =160 (32,6%)

Nonrăspuns = 331 (67,4%)
În cadrul chestionarului pentru elevi, această întrebare finală a fost numerotată cu
numărul 12. Lotul de elevi care şi-au exprimat cu privire la PEP a fost destul de
ridicat (cca o treime din lotul de respondenţi).
Opţiunile cu cea mai înaltă frecvenţă (59=50%) coincid cu cele ale celorlalte două
grupuri ţintă (profesori şi consilieri): restructurare şi simplificare, urmate de
promovarea şi explicarea importanţei PEP (20= 8%), oficializare şi completare
obligatorie

(16=10%),

coordonarea

factorilor

interesaţi

(15=10%),

variantă

electronică (12=13,3%), responsabilizarea tuturor profesorilor (12=13,3%)
Intrebarea 12
Cumulative
Frequency
Valid

sa fie cunoscut si luat in

Percent

1.6

5.0

5.0

20

4.1

12.5

17.5

59

12.0

36.9

54.4

8

1.6

5.0

59.4

7

1.4

4.4

63.8

16

3.3

10.0

73.8

15

3.1

9.4

83.1

12

2.4

7.5

90.6

12

2.4

7.5

98.1

3

.6

1.9

100.0

Total

160

32.6

100.0

System

331

67.4

491

100.0

promovarea si explicarea
importantei portofoliului
mai buna structurare si
simplificare
formare, instruire asupra
utilizarii
testare periodica pentru
utilitate, aplicabilitate
oficializare, completarea
obligatorie
coordonarea factorilor
interesati
varianta electronica
responsabilizarea tuturor
cadrelor didactice
sa fie completat numai la
cerere

Total

Valid Percent

8

considerare de angajator

Missing

Percent

Ce suge stii de imbunatatire a utilizarii portofoliului de inv atar e permanenta ai?

7.50%

1.88%

5.00%

7.50%

12.50%

Le ge nda
sa f ie cunoscut si luat in considerare de angajator
promov area si explicarea importantei portofoliului
mai buna structurare si simplificare

of icializare, completarea obligatorie
coordonarea f actorilor interesati
v arianta electronica

f ormare, instruire asupra utilizarii
testare periodica pentru utilitate, aplicabilitate

responsabilizarea tuturor cadrelor didactice
sa f ie completat numai la cerere

9.38%
Pies show percents

36.88%

10.00%

4.37%
5.00%

Concluzii
Comparând răspunsurile celor 3 grupuri ţintă la această întrebare, constatăm că
subiecţii acordă aceloraşi coduri scoruri asemănătoare. Lista foarte lungă de sugestii
pertinente este o dovadă a complexităţii şi profunzimii acordate acestui instrument de
fiecare categorie de respondenţi.
Se remarcă totuşi efectul de halou in cazul unora dintre grupurile de elevi (judeţele
Vaslui, Ilfov) dezvăluit de răspunsurile identice la elevii din aceeaşi clasă, ceea ce
scade din validitatea şi pertinenţa interpretării statistice a valorii procentuale a datelor.
Ingrijorătoare este şi ponderea mult prea ridicată a valorii nonrăspunsurilor, care se
ridică la peste jumătate din loturi (67,4%, 64,1%, 45,3%).
Cauzele se pot descoperi corelând datele obţinute prin codificare la întrebarea 1, 8
(neimplicare, nonparticipare), întrebarea 7 (inutilitatea PEP) cu întrebarea 12 (lipsa de
informaţie, de timp şi de interes).
VI.2. Prelucrarea interviurilor aplicate grupurilor ţinta
În cercetarea noastră, am aplicat ca instrument iniţial premergator şi orientativ,
interviul semi-directiv, structurat de un ghid de interviu, combinat uneori cu interviul
în grupuri mici şi cu elemente de stress-interviu, în cazurile în care intervievatorul a
contrazis deliberat intervievatul cu scopul de a stimula sau clarifica răspunsurile.
Acest instrument a fost aplicat următoarelor grupuri ţintă: 7 angajatori din
diferite domenii, 4 absolvenţi ai învăţământului preuniversitar, 18 cadre didactice

liceu/SAM, 14 profesori consilieri, 13 elevi, 6 decidenţi din sistemul educaţional, 5
părinţi.
Deşi a fost utilizat în conexiune cu alte metode şi tehnici de cercetare calitativă,
forma interviului individual de profunzime pentru care s-a optat în final, ni s-a părut
cea mai potrivită scopurilor urmărite de noi deoarece prezintă urmatoarele
caracteristici:
- Ne-a permis obţinerea unor informaţii iniţiale despre gradul de cunoaştere,
atitudinile, comportamentul şi emotiile subiecţilor despre portofoliul de educaţie
permanentă;
- Timpul de aplicare este relativ scurt (una – doua ore) în raport cu multitudinea
datelor şi a opiniilor oferite;
- Spre deosebire de focus-grup, se reduce posibilitatea influenţării opiniilor în
cadrul dinamicii grupului;
- Un astfel de instrument de cercetare calitativă este potrivit studiilor unui
anumit aspect profesional (PEP în cazul nostru), deoarece timpul şi locul desfăşurării
interviurilor pot fi mai uşor adaptate programului subiecţilor.
Pe lângă aceste caracteristici, instrumentul oferă şi unele avantaje (utilizate pe
parcursul aplicării):
Atitudinile şi emoţiile persoanelor intervievate au putut fi explorate în detaliu şi
surprinse în mediul lor real fără a recurge la răspunsuri alternative prestabilite; au fost
determinate motivaţiile şi acceptarea/nonacceptarea utilizării PEP ca document în
discuţie; a fost analizat un subiect de cercetare complex pentru care nu existau iniţial
suficiente informaţii; s-au dezvoltat relaţii de încredere între intervievator şi
intervievat pentru a putea aborda sincer unele aspecte mai delicate, considerate „tabu”
de către unii dintre subiecţii grupului ţintă; şi nu în ultimul rând, s-au luat în calcul
avantajele pragmatice ale acestei tehnici: flexibilitatea, rezultatele rapide şi costurile
reduse.
Numărul relativ redus al subiecţilor anchetaţi se explică prin intenţia echipei
de cercetare de a evita „cantitativizarea” răspunsurilor prin realizarea discuţiilor „la
foc automat” sau abordând mai multe aspecte decât cele strict necesare ale subiectului
investigat.
Justificarea pentru care această metodă ni s-a părut atractivă a fost şi faptul că a
permis un contact mai amplu şi mai profund cu exponenţii grupurilor implicate în
utilizarea şi completarea PEP.

De asemenea, informaţiile obţinute ne-au ajutat în pregatirea celui de-al doilea
instrument aplicat în cercetarea de teren: chestionarul mixt, cu forme diferenţiate în
funcţie de grupurile ţintă, care a permis prelucrarea statistica a datelor colectate, şi,
prin urmare, acoperirea aspectului cantitativ al cercetării.
În aplicarea interviului, s-au mai utilizat sporadic şi unele tehnici
complementare cerute de circumstanţe particulare precum observarea participativă sau
nonparticipativă, aspecte împrumutate din interviul informal sau interacţiunile
colocviale (casual interactions), ţinându-se seama ca rolul şi competenţa
cercetătorului în acest tip de abordări este foarte important şi poate influenţa culegerea
şi interpretarea rezultatelor în mod riguros şi obiectiv.
Analiza şi interpretarea răspunsurilor decidenţilor
Decidenţii au fost reprezentaţi de către doi inspectori şcolari judeţeni, doi
coordonatori consilieri ai centrelor municipale de asistenţă psihopedagogică, un
director de colegiu judeţean.
În privinţa informaţiilor şi a gradului de utilizare a PEP, răspunsurile
decidenţilor se polarizează între cel pozitiv, afirmativ („s-a introdus în 2003 şi am
lucrat pe el la liceul teoretic”, „am luat cunoştinţa la seminarul...”, ”a început să fie
folosit de mine...”, „ am fost implicat în calitate de diriginte”) şi cel negativ („nu prea
ştiu, nu este un document popular”, am auzit de existenţa acestui portofoliu, dar nu
am vazut unul în mod concret”, „nu ştiu dacă se mai foloseste, nu cunosc PEP”).
Opiniile acestora referitoare la utilitatea instrumrntului sunt cvasi unanime în
sensul recunoaşterii utilitătii PEP sub toate aspectele sugerate de către intervievator: şi
formal şi informal, ca act adiţional la diploma/certificat, ca act oficial academic
formal, ca document doveditor al învăţării permanente la nivel de competenţe,
aptitudini, alte calificări, ca document cu utilitate de lungă durată în dezvoltarea
cariere şi în angajarea tânărului la locul de muncă („îl văd necesar fiecarui om pe
parcursul carierei şi poate fi util şi pentru angajare...”, „experienţa cu studenţii indica
faptul că acestora le-ar fi util”, „ar ajuta cadrele didactice să ştie ce e şi cine e elevul
...ar fi o legitimare a competenţelor”).
Rolul pe care decidentul ar trebui să-l aiba vis-a-vis de PEP este variat şi
multiplu: cel mai pregnant este acela de îndrumator, alaturi de alţi exponenţi
educaţionali, cu care acesta este de dorit să formeze o echipa cu care să colaboreze
permanent în completarea portofoliului („rolul decidentului ar trebui să fie acela de a-l

sprijini pe tânăr în cariera”, „printr-un efort foarte mare, ar putea să completeze şi să
supervizeze PEP”, „să-l promoveze”, „evaluarea s-ar face pe baza unui parteneriat
între elev şi diriginte/consilier”).
După ieşirea din sistemul de învăţământ, PEP ar trebui mentinut de o echipa
formată din absolvent, instituţia angajatoare, agenţia forţei de muncă, facultate:
(„titularul ar trebui să aibă acces la el oricând”, facultatea să acorde importanţă, deşi
directorul şcolii trebuie să il ofere”, cel mai probabil instituţia angajatoare ...cât timp
îl are ca angajat pe titular”).
Analiza şi interpretarea răspunsurilor cadrelor didactice şi consilierilor
Aceste grupuri ţinta au fost reprezentate de 18 cadre didactice de liceu/SAM şi
14 profesori consilieri. Din păcate gradul de informare al acestora asupra PEP este
foarte scăzut, practic doar 2 profesori şi 2 consilieri au auzit despre acest document în
şcoala lor („da, am auzit acum 6-7 ani că se vorbea ca fiecare diriginte să aibă
portofoliul elevului, ca act însoţitor al diplomei de studiu”, „da, există la
secretariat”...).
În schimb, ca şi în cazul decidenţilor, ei realizează importanţa şi utilitatea
acestuia pentru viitorul carierei oricărui absolvent şi tânăr angajat. (vezi anexa pentru
raspunsuri mai ample la aceste întrebări).
Implicarea şi rolul lor în completarea PEP sunt văzute ca o sarcină de echipă
(„capitolul II si III ar trebui să fie completat de secretara şcolii, restul se împarte între
mai mulţi factori: diriginte, profesor, elev...”, „i-aş da dreptul elevului de a observa ce
am scris despre el”, „tot personalul ar trebui implicat-inclusiv bibliotecarul”, „evident
şi părintele poate oferi detalii”).
În opinia profesorilor diriginţi, completarea PEP ar trebui să înceapa cât mai
devreme („chiar de la gradiniţă”, „ de la clasa I”). Sunt cazuri care o consideră
necesară începând de la clasa a V-a sau din clasa a VIII-a („ar fi bine să vină la liceu
cu acest portofoliu”,”începe să-şi facă propriile alegeri odată cu începerea liceului”)
Analiza şi înterpretarea răspunsurilor angajatorilor
Au fost intervievaţi 7 angajatori şi reprezentanţi ai diferitelor organizaţii
nonguvernamentale.
Opiniile acestora, firesc, sunt puţin diferite comparativ cu cele ale factorilor
educaţionali. Ei nu sunt în general informati asupra existenţei unui astfel de

document, dar îl consideră necesar şi l-ar valoriza dacă absolventul i l-ar prezenta la
angajare. („nu am auzit până acum”, „mă interesează spre ce se duce copilul, dacă
vreau să angajez un programator, caut o fire meticuloasă”, „da, angajatorul ar avea un
rol în cadrul companiilor mari care au preluat modelul din afară şi realizeaza o
evaluare a angajaţilor”...).
Ca şi precursorii lor, angajatorii sugerează în unanimitate, completarea PEP de
către o echipă în colaborare. Ei mai includ în echipă decompletare PEP pe
reprezentanţii direcţiei de protecţie socială , „diverse asociaţii sau fundaţii”.
Ei chiar ar fi dispuşi să se implice în mentinerea completarii PEP–urilor
angajaţilor lor în cazul când acesta le-ar fi furnizat şi ar deveni un document doveditor
al abilităţilor şi competenţelor achiziţionate în timpul angajării în companie. („Şi
angajatorul are un rol, el ţine astfel o evidenţă”, „Ar fi o recomandare a unui angajator
către un altul”).
Concluzii ale interpretării răspunsurilor comune tuturor grupurilor ţinta
Toate grupurile ţintă consideră că formatul electronic al PEP este util mai ales
pentru că economiseste timp şi asigură păstrarea datelor în baze de date pe lungi
perioade de timp. De asemenea, deşi, recunosc că formatul electronic ar putea
constitui o problemă pentru unele zone deocamdată mai puţin dotate cu echipament
TIC, pe viitor unii respondenţi văd completarea online ca „unica soluţie de
descongestionare a unei munci istovitoare” şi facilitarea preluarii datelor de la o
instituţie la alta în cadrul unor reţele instituţionale”.
Un alt aspect asupra cărora toţi intervievaţii sunt de acord îl constituie
dificultăţile pe care completarea acestui document le-ar putea genera în perspectivă, în
cazul oficializării şi legalizării lui:
- Este înca văzut că un instrument birocratic pe care profesorii/diriginţii trebuie
să-l completeze şi nu au timp;
- Nu este suficient cunoscut şi popularizat, nu se întelege încă utilitatea lui;
- Se „pasează sarcina completării de la unul la celalalt („cine să facă asta? Nu e
sarcina mea!”);
- Este un document care implică şi munca calitativă şi „n-a mai facut-o nimeni”,
deci se impune pregătirea şi instruirea factorilor implicaţi în completarea PEP;

- Nu există suficient interes stimulare şi mobilizare pentru completarea acestui
document, deoarece la nivel de sistem educational sunt clivaje chiar şi în necesitatea
formării unei culturi a învăţării permanente;
- În general respondenţii, dar mai ales părinţii aduc în discutie câteva constatări
interesante referitoare la falsitatea informaţiilor din cadrul PEP, datorate fie
subiectivităţii (nefiind standarde comune de apreciere pentru tot sistemul), fie
coruptivităţii factorilor implicaţi. Aceste aspecte reflectă neincrederea pe care
intervievaţii, în sinceritatea lor, o dovedesc în funcţionalitatea documentului, aşa cum
se prezintă el la acest moment;
- Măsurile de îmbunătăţire sugerate de respondenţi se focalizeaza pe corecţiile şi
remediile care ar putea fi operate la nivelul depăşirii dificultăţilor menţionate;
- O importantă recomandare legată de legiferarea documentului şi oficializarea
obligativităţii completării lui, simultan cu organizarea unei formări a echipei de
factori implicaţi în utilizarea PEP ca document obligatoriu.

VII. Concluzii şi Recomandări cu privire la implementarea Portofoliului
VII.1. Concluzii privind implementarea Portofoliului de Educaţie Permanentă
Context
România post-revoluţionară a cunoscut o serie de reforme ale sistemului de
învăţământ cu un succes variabil, dar care au în comun o decizie venită de la nivel
central în care unităţile de învăţământ şi practicienii în educaţie au avut foarte puţină
influenţă. Ele au fost construite astfel încât să reproducă, într-o formă mai mult sau
mai puţin adaptată la realităţile locale, unele modele de succes propuse de alte sisteme
de învăţământ. Rezultatul previzibil a fost o rezistenţă ridicată din partea cadrelor
didactice şi un grad de penetrare scăzut. În acest context, introducerea în anul 2003 a
Portofoliului de Educaţie Permanentă, fără o metodologie însoţitoare şi fară pregătirea
prealabilă a personalului didactic, a fost primită cu răceală de cei care trebuiau să-l
implementeze.
Cercetarea de faţă s-a dorit un contact cu practicienii şi beneficiarii sistemului
de educaţie care să le permită acestora să îşi exprime părerea şi aşteptările în legătură
cu un instrument care ar putea avea multiple beneficii pentru titularii lor, pentru a-l
putea construi astfel încât el să devină funcţional. Probabil nevoia cea mai acută

rezultată din cercetarea noastră este stabilirea a două instrumente cel puţin autonome,
dacă nu independente: Protofoliul de Educaţie Permanentă şi un Portofoliu de
Rezultate ale Învăţării ( “learning achievements”), aspect asupra căruia vom reveni în
capitolul de recomandări.
Stadiul actual al implementării
Gradul de penetrare al formei actuale a portofoliului este cel mai mic în cazul
elevilor, fapt explicabil prin mecanismele instituţionale de implementare, dar el nu
poate constitui o scuză în a-i priva de accesul la beneficiile lui. Raportul între rata de
cunoaştere şi utilizare a instrumentului la profesori şi la consilieri este unul previzibil.
Implicarea directă a profesorilor în completarea portofoliului este apropiată de cea a
consilierilor (11% faţă de 11,4%), diferenţa apărând atunci când luăm în considerare
implicarea formală a profesorilor (portofoliul este completat de secretariat iar ei doar
îl oferă elevilor), care practic dublează numărul celor care au contact direct cu
portofoliul. Coroborând informaţia obţinută prin intermediul chestionarelor cu cea din
interviuri, rezultă o imagine a unui instrument tratat ca orice alt act birocratic.
Completarea lui se face în cea mai mare parte de către secretariat sau diriginte, care
apoi îl înmânează elevilor. Aceştia din urmă sunt consultaţi aproape exclusiv asupra
datelor de identificare din portofoliu. O consecinţă logică este faptul că doar o
minoritate dintre respondenţi consideră că au întâmpinat dificultăţi în completarea lui,
formalismul cu care a fost tratat dovedindu-se o procedură eficientă de a le completa.
Cei care au completat chestionarul au declarat că o fac cu regularitate, fapt
important dacă ne referim la dorinţa de a-l transforma într-un instrument care să-l
însoţească pe elev pe tot parcursul vieţii. Ceea ce este îngrijorător vine din faptul că
implicarea elevului este minimală, el nefiind tratat ca un actor cheie în implementarea
portofoliului. Completarea lui în afara orelor de către o bună parte dintre profesori nu
face decât să întreţină raportul de dependenţă al elevului faţă de sistemul educaţional.
Portofoliul se doreşte un instrument care să cultive autonomia celor care îl folosesc,
atât prin conţinutul său, cât şi acţiunile legate de întreţinerea sa.
Utilitatea percepută a portofoliului
Polarizarea răspunsurilor spre spectrul pozitiv al întrebării referitoare la
utilitatea portofoliului în diferite contexte (recunoaştere a competenţelor dobândite în
cadrul şcolii, a celor din afara şcolii, la angajare, pentru mobilitatea în spaţiul
european, autocunoaştere) ne face să credem că aşteptările relativ la acest instrument
sunt favorabile. Elevii şi consilierii ne apar ca fiind mai convinşi de potenţialul

portofoliului decât profesorii, dar în general cele trei categorii de respondenţi par a-şi
fi declarat suportul implicit pentru el. Consilierii sunt cei care au sesizat cel mai bine
valoarea portofoliului ca mecanism de recunoaştere a învăţării care se produce în
afara sistemului formal de educaţie.
Este de remarcat că niciuna dintre opţiunile oferite nu se constituie într-o
alegere privilegiată, care să ne indice o imagine clar conturată asupra aşteptărilor
respondenţilor. Deşi nu putem exclude o anumită doză de conformism şi dezirabilitate
socială în răspunsuri, ele concură cu informaţiile obţinute prin intermediul
interviurilor. Ceea ce se doreşte de către practicieni este crearea unui instrument care
să ofere recunoaştere atât pentru calificările formale, cât şi pentru competenţele
dobândite informal şi nonformal.
Modalităţi posibile de implementare
Şcoala românească este în continuare tributară unei construcţii autoritariste
fapt ce se reflectă în modalităţile pe care atât cei chestionaţi cât şi cei intervievaţi văd
modalitatea de transpunere în practică a portofoliului. Ignorarea directorului în
mecanismul de implementare este quasi-inexistentă, autoritatea cu care este investit
fiind transferată asupra portofoliului pe care îl girează cu semnătura sa. Rolul posibil
al secretariatul este polarizat între cel de coordonare-avizare şi cel de a aduce
contribuţii punctuale, răspunsul fiind probabil în acord cu relaţia personală a
respondenţilor cu această structură auxiliară.
Dirigintele este considerat ca principalul actor în menţinerea şi actualizarea
portofoliului, fapt explicabil prin poziţia sa privilegiată în raport cu elevii.
Respondenţii pendulează între a-i acorda un rol coordonare sau unul de a aduce
contribuţii punctuale, dar indiferent de opţiune, pare clară intenţia lor de a-l investi cu
o funcţie executivă. Profesorii care predau diferite materii sunt creditaţi o cu o
contribuţie punctuală, în acord cu specificul expertizei lor.
Consilierul şi coordonatorul de activităţi extracurriculare sunt percepuţi
asemănător, neavând un rol clar circumscris, ci atribuindu-li-se o varietate de ipostaze
din care ar putea contribui. Faptul este simptomatic pentru funcţionarea celor două
categorii de agenţi educaţionali în sistemul românesc de învăţământ, care este însoţită
de o cunoaştere slabă a atribuţiilor lor de către ceilalţi agenţi.
Ignorarea elevilor ca posibili contribuitori la propriul portofoliu de educaţie
permanentă este dublat de o respingere explicită a acesteia de către o bună parte dintre
respondenţi. Aceasta este probabil o atitudine ce va trebui remodelată înainte să

înceapă orice demers de generalizare a utilizării portofoliului. Unul dintre profesorii
intervievaţi a spus totuşi că „La «Alte informaţii» ar trebui să fie incluse cele [i.e.
informaţiile] oferite de elev – «opinia legată de ciclul parcurs». Să aibă şi el o
rubrică.” Rugaţi să indice persoanele din cadrul şcolii care i-ar putea susţine în
completarea portofoliului, majoritatea elevilor au ales, cum era de aşteptat, dirigintele
şi profesorii. Noutatea propusă de ei este implicarea colegilor în acest demers, fapt
care ne arată o deschidere spre educaţia între egali („peer education”).
În ceea ce priveşte contribuţiile exterioare şcolii, viziunea cadrelor didactice
creditează părinţii şi furnizorii de educaţie non-formală ca principale surse de
informaţie şi sprijin. Apariţia minimală a colegilor şi prietenilor titularului la această
categorie ne arată că şcoala este în ceea mai mare parte „oarbă” relativ la valoarea
formativă a relaţiilor între egali pe care elevii le stabilesc. La rândul lor elevii par a
conştientiza foarte puţin valoarea activităţilor extraşcolare, ceea ce echivaliază cu o
slabă căutare a lor şi implicarea în ele.
Momentul considerat optim pentru introducerea portofoliului nu întruneşte un
consens în rândul respondenţilor, dar există două opţiuni favorizate: gimnaziul de
către elevi şi profesori şi ciclul preşcolar de către consilieri. Explicaţia tine cel mai
probabil de teoriile dezvoltării umane pe care o aplică fiecare dintre categoriile
chestionate, profesorii şi elevii având un criteriu de performanţă implicit opţiunii lor
(dobândirea de competenţe şi calificări atestate), în timp ce consilierii par a accentua
procesul formativ continuu în care este implicată persoana încă din preşcolaritate.
Majoritatea absolută a respondeţilor, indiferent de poziţia lor în actul
educaţional, consideră oportună întreţinerea portofoliului în formă electronică pentru
a facilita completarea şi actualizarea lui şi transferul informaţiei către factorii
interesaţi. S-a sugerat crearea unui program special care să faciliteze acest proces.
Constrângeri şi oportunităţi ale portofoliului
Un prim efect decelabil al implicării restrânse a elevilor în completarea
diferitelor capitole ale portofoliului se regăseşte în procentul ridicat (36%)care
consideră că nu ar trebui să fie probleme în aplicarea şi menţinerea lui, care
contrastează cu viziunea profesorilor şi a consilierilor.
Lipsa informaţiilor privind modul de completare şi utilizare a portofoliului
este o temă ce revine la toate cele trei categorii de respondenţi la chestionar.
Problemele identificate ţin în principal de utilitatea instrumentului în afara şcolii şi
unele consideraţii de natură tehnică (strângerea materialelor, timpul alocat, volumul

de muncă, etc.). Există unele variaţii între ponderile acordate diferitelor răspunsuri,
dar per totat ele vin să redea o imagine unitară în ceea ce priveşte aspectele care au
împiedicat şi ar putea să continue să îngreuneze implementarea portofoliului.
Sugestiile aduse pentru îmbunătăţirea instrumentului sunt împărtăşite în
diferite proporţii de către cele trei categorii de respondenţi: restructurarea şi
simplificarea lui, generalizarea utilizării lui, coordonarea între factorii interesaţi şi
crearea unei variante electronice. Nevoia de formare în sensul pregătirii pentru a face
faţă cerinţelor de management al portofoliului este resimţită de o bună parte dintre
cadrele didactice.
VII.1. Recomandări pentru politicile de învăţare permanentă
-

Realizarea de campanii de conştientizare, stimulare şi mobilizare pentru
completarea acestui document în rândul tuturor factorilor interesaţi în special
pentru elevi, profesori, părinţi, angajatori, ONG-uri care să urmărească
înţelegerea valorii Portofoliului de educaţie permanentă pentru propria
dezvoltare a elevilor şi a importanţei implicării şi responsabilizării elevilor
în implementarea acestuia;

-

Elaborarea unei metodologii de implementare a portofoliului de educaţie
permanentă:
-

care să facă distincţia între două instrumente complementare

autonome: Portofoliul de Educaţie Permanentă şi Portofoliu de Rezultate ale Învăţării
(“learning achievements”);
-

care să permită o mai bună, mai fidelă şi mai obiectivă recunoaştere a

calificărilor formale, şi a competenţelor dobândite în contexte informale şi
nonformale prin introducerea de standarde comune de apreciere;
-

care să oficializeze obligativitatea completării documentului şi să

precizeze roluri clare în completarea şi valorificarea portofoliului pentru toţi factorii
implicaţi: director, secretar, profesori, diriginte şi nu în ultimul rând de către elevi;
-

care să atribuie elevului un rol cheie în implementarea şi valorificarea

portofoliului în perspectiva învăţării permanente şi care să cultive prin conţinutul său
şi acţiunile legate de întreţinerea sa autonomia elevilor;
preşcolar;

care să coboare momentul introducerii portofoliului chiar de la ciclul

-

care să faciliteze completarea şi actualizarea lui, cât şi transferul

informaţiei către factorii interesaţi oferind o soluţie de întreţinere a portofoliului în
formă electronică;
-

care să precizeze proceduri standard de strângerea materialelor, timpul

şi cantitatea minimale pentru completarea informaţiilor necesare;
-

Includerea în oferta de formare continuă a cadrelor didactice a unor modulecapitole de formare pentru utilizarea metodelor alternative de evaluare
incluzând utilizarea portofoliului de educaţie permanentă şi valorificarea
acestuia în procesul didactic;

-

Portofoliul necesită să fie restructurat şi simplificat în vederea eficientizării
şi generalizării utilizării acestuia, cât şi coordonarea între factorii interesaţi;

-

Lărgirea ariei de utilizarea a portofoliului pentru:
-

(auto)evaluarea elevilor - ca instrument formal de atestare a

competenţelor dobândite în diferite contexte (formale, non-formale şi informale),
complementar altor documente dobândite la finalizarea ciclului inferior sau superior
al liceului (certificat de calificare, foaie matricolă, diplomă de bacalaureat);
înregistrarea

dezvoltarea personală a elevilor (organizarea experienţelor de învăţare,
competenţelor,

stabilirea

priorităţilor

şi

măsurarea

progresului

individual);
-

susţinerea mobilităţii pentru studiu şi profesionale - ca instrument care

susţine transparenţa calificărilor şi competenţelor în învăţământul preuniversitar, şi
posibilitatea preluării ulterioare în documentele Europass;
-

susţinerea procesului de consiliere - ca instrument de consiliere a

carierei (punct de pornire pentru elaborarea planurilor individualizate de carieră);
-

elevii dezavatajaţi sau care au abandonat şcoala – pentru promovarea

oportunităţilor egale pentru grupurile dezavantajate;
-

companii şi angajatori – care să obţină o imagine sintetică asupra

profilului de competenţe şi care să sprijine procesul de selecţie şi de recrutare a
personalului.
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