Introducere

Dezvoltarea ºi implementarea politicilor pentru
Competenþele de Management al Carierei (CMC)

1

Introducere

Lucrarea a fost finanþatã prin proiectul
Euroguidance (2016) cu sprijinul Comisiei Europene.

Acesta este un raport independent realizat la solicitarea Reþelei europene pentru politici în domeniul consilierii ºi orientãrii pe
parcursul întregii vieþi (European Lifelong Guidance Policy Network - ELGPN), o reþea a statelor membre susþinutã financiar
de UE prin Programul pentru Învãþarea pe parcursul întregii vieþi ºi Programul Erasmus+. Punctele de vedere exprimate
aparþin ELGPN ºi nu reflectã neapãrat poziþia oficialã a Comisiei Europene sau a vreunei persoane care sã acþioneze în
numele Comisiei.
Acest instrument a fost dezvoltat în perioada 2009-15 de cãtre membrii ELGPN, care au lucrat la Pachetul de lucru/
Clusterul de analizã a politicilor despre Competenþele de managementul carierei cu sprijinul consultanþilor Annemarie
Oomen 2013-15 (Olanda) ºi Prof Ronald Sultana 2009-12 (Malta) ºi a reprezentanþilor de þarã Lena Nicolaou 2013-15
(Cipru), Anne Froberg ºi Jorgen Brock 2014-15 (Danemarca), Jasmín Muhiè 2009-12 (Cehia) ºi partenerii ELGPN
incluzând Asociaþia Internaþionalã pentru Consilierea ºi Orientarea Carierei (IAEVG), Forumul European pentru
Consilierea ºi Orientarea Studenþilor (European Forum for Student Guidance – FEDORA), în prezent unificatã cu
Asociaþia Europeanã pentru Învãþãmânt Internaþional - EAIE), Centrul European pentru Dezvoltarea Învãþãmântului
Profesional (Cedefop), Fundaþia Europeanã pentru Formare (ETF), Centrul Internaþional pentru Dezvoltarea Carierei
ºi Politici Publice (ICCDPP), Reþeaua Serviciilor Publice de Ocupare (PES), Reþeaua Euroguidance, Confederaþia
Sindicatelor din Europa (ETUC) ºi Forumul Tineretului European.

Designing and Implementing Policies Related to Career Management Skills (CMS)
ISBN 978-951-39-6338-5 (printed version)
ISBN 978-951-39-6339-2 (pdf)
© Reþeaua Europeanã pentru Politici în domeniul consilierii ºi orientãrii pe tot parcursul vieþii (ELGPN)
Coordonator 2007-2015
Universitatea Jyväskylä, Finlanda
Institutul pentru Cercetare în Educaþie Finlanda (FIER)
http://elgpn.eu
elgpn@jyu.fi
Copertã ºi design grafic: Martti Minkkinen / Institutul pentru Cercetare în Educaþie Finlanda (FIER)
Dezvoltarea ºi implementarea politicilor pentru Competenþele de management al carierei (CMC)
ISBN 978-606-28-0534-0
© Centrul Naþional Euroguidance România/Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei
ªtirbei Vodã, 37, Sector 3, Bucureºti
euroguidance@ise.ro
www.euroguidance.ise.ro
Traducere: Angela Andrei, Petre Botnariuc, Delia Goia, Mihai Iacob, Speranþa Þibu, Andra Fãniþã
Tehnoredactare: Ameluþa Viºan
Editura Universitarã din Bucureºti
2

Introducere

Cuprins

Contents ...................................................................................................................................................................................

3

Coduri de þarã ..........................................................................................................................................................................

5

Rezumat ...................................................................................................................................................................................
Referinþe bibliografice ..............................................................................................................................................................

7
12

Introducere ...............................................................................................................................................................................

13

Consilierea ºi orientarea pe tot parcursul vieþii ºi CMC ...........................................................................................................
De ce sunt importante CMC? ...................................................................................................................................................
Originea ºi scopul instrumentului .............................................................................................................................................
Structura instrumentului ...........................................................................................................................................................

13
14
14
15

1. COMPETENÞE DE MANAGEMENT AL CARIEREI ...............................................................................................................

17

Care sunt competenþele de care au nevoie cetãþenii de toate vârstele pentru a-ºi administra cu succes cariera pe tot
parcursul vieþii? Cum pot fi organizate aceste competenþe într-un cadru relevant prin conþinut ºi din punct de vedere
al dezvoltãrii? .....................................................................................................................................................................

17

Lecþii învãþate (Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?) .........................................................................................................
Exemple ...................................................................................................................................................................................
Concluzii ºi recomandãri ..........................................................................................................................................................

17
18
19

2. DOBÂNDIREA ªI DEZVOLTAREA COMPETENÞELOR DE MANAGEMENT AL CARIEREI ............................................

21

Cum pot fi predate astfel de competenþe în contexte educaþionale ºi nu numai, într-o manierã eficientã pentru toþi
cetãþenii, dar care þine cont de diferitele provocãri legate de dezvoltare ºi care apar pe parcursul vieþii, precum ºi de
nevoile sociale, economice, culturale, º.a.m.d. diferite ale unor anumite grupuri ºi indivizi? Care strategii pedagogice/
andragogice ºi care resurse sunt cele mai eficiente în a permite dobândirea la un nivel înalt a competenþelor de
management al carierei? ...................................................................................................................................................

21

Lecþii învãþate (Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?) .........................................................................................................
Exemple ...................................................................................................................................................................................
Concluzii ºi recomandãri ..........................................................................................................................................................

21
22
23

3. COOPERAREA EFICACE ÎNTRE ACTORI CHEIE ................................................................................................................

25

În ce mod ar putea conlucra mai eficace diferiþi furnizori care oferã servicii de CMC, astfel încât sã îºi utilizeze cel
mai bine cunoºtinþele specializate despre educaþie, formare ºi ocuparea forþei de muncã? ...........................................

25

Lecþii învãþate (Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?) .........................................................................................................
Exemple ...................................................................................................................................................................................
Concluzii ºi recomandãri ..........................................................................................................................................................

25
25
26

3

4. FORMATORI ªI FURNIZORI ..................................................................................................................................................
Introducere

29

Cine ar trebui sã ofere formare pentru CMC ºi ce rol trebuie sã joace personalul de consiliere ºi orientare în dezvoltarea
ºi furnizarea de formare pentru CMC în diferite contexte ºi împrejurãri? Cum poate fi format personalul implicat în
dezvoltarea CMC în moduri care sã-i facã mai eficienþi în a-i ajuta pe cetãþeni? ............................................................

29

Lecþii învãþate (Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?) .........................................................................................................
Exemple ...................................................................................................................................................................................
Concluzii ºi recomandãri ..........................................................................................................................................................

29
30
30

5. DECIZII POLITICE STRATEGICE ..........................................................................................................................................

33

Ce decizii politice strategice ar trebui luate pentru a creºte accesul la CMC, pentru a asigura calitatea acestora ºi
pentru a fi siguri cã toþi cetãþenii au oportunitatea de a dobândi competenþele cheie din domeniul managementului
carierei în mod eficient? ....................................................................................................................................................

33

Lecþii învãþate (Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?) .........................................................................................................
Exemple ...................................................................................................................................................................................
Concluzii ºi recomandãri ..........................................................................................................................................................

33
34
34

6. EVALUARE ªI ACREDITARE ................................................................................................................................................

37

Cum poate fi evaluat ºi acreditat nivelul atins al competenþelor de management al carierei, astfel încât sã sprijine
dezvoltarea carierei pentru diferite grupuri þintã ºi de-a lungul diferitelor etape de viaþã? ...............................................

37

Lecþii învãþate (Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?) .........................................................................................................
Exemple ...................................................................................................................................................................................
Concluzii ºi recomandãri ..........................................................................................................................................................

37
38
38

7. PROMOVAREA IMPLICÃRII CETÃÞENILOR ........................................................................................................................

39

Cum ne putem asigura cã cetãþenii sunt capabili sã decodifice lumea din jurul lor, astfel încât sã se simtã capacitaþi
sã-ºi dezvolte competenþele-cheie care contribuie la dezvoltarea carierei, dar în acelaºi timp sã fie conºtienþi în mod
critic de constrângerile economice care le limiteazã opþiunile ºi capacitãþile ºi sã nu presupunã cã sunt responsabili
în mod individual de eºecurile structurale si sistematice? ................................................................................................

39

Lecþii învãþate (Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?) .........................................................................................................
Exemple ...................................................................................................................................................................................
Concluzii ºi recomandãri ..........................................................................................................................................................

39
40
40

8. COMPETENÞE DE MANAGEMENTUL CARIEREI PENTRU SUSÞINEREA TRANZIÞIILOR .............................................

41

Cum se pot dezvolta CMC la persoane angajate ºi la cele care nu au un loc de muncã în contextul Serviciilor Publice
de Ocupare, în moduri care susþin diferite tranziþii ºi nevoile ºi grijile specifice ale grupurilor ºi indivizilor cu vârste, medii
sociale, economice ºi culturale diferite? ............................................................................................................................

41

Lecþii învãþate (Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?) .........................................................................................................
Exemple ...................................................................................................................................................................................
Concluzii ºi Recomandãri .........................................................................................................................................................

41
41
42

9. ROLUL PARTENERILOR SOCIALI ........................................................................................................................................

43

Ce rol ar trebui sã joace partenerii sociali (angajatorii ºi sindicatele) în sprijinirea cetãþenilor sã îºi dezvolte
competenþele de managementul carierei, care sã le faciliteze tranziþiile pe parcursul întregii vieþi? ...............................

43

Lecþii învãþate (Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?) .........................................................................................................
Exemple ...................................................................................................................................................................................
Concluzii ºi recomandãri ..........................................................................................................................................................

43
43
44

10. CALITATEA PROGRAMELOR DE CMC ................................................................................................................................

45

Ce criterii ar trebui sã fie utilizate pentru a evalua calitatea programelor de CMC? ........................................................

45

Lecþii învãþate (Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?) .........................................................................................................
Exemple ...................................................................................................................................................................................
Concluzii ºi recomandãri ..........................................................................................................................................................

45
46
46

11. MONITORIZAREA IMPACTULUI ...........................................................................................................................................

49

Ce fel de date trebuie sã fie generate pentru a mãsura impactul programelor de CMC? ................................................

49

Lecþii învãþate (Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?) .........................................................................................................
Exemple ...................................................................................................................................................................................
Concluzii ºi recomandãri ..........................................................................................................................................................

49
49
50

Drumul mai departe ..................................................................................................................................................................

51

Referinþe bibliografice ..............................................................................................................................................................

53

4

Introducere

Coduri de þarã
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Italia
Lituania
Luxemburg
Letonia
Malta
Olanda
Norvegia
Polonia
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România
Serbia
Suedia
Slovenia
Slovacia
Turcia
Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord

Introducere

6

Introducere

Rezumat

Competenþele de management al carierei (CMC) oferã
cetãþenilor control asupra traseelor personale în viaþã în
ceea ce priveºte studiile, formarea profesionalã ºi angajarea
în muncã pe parcursul întregii vieþi. Un scop important al
ofertei de orientare pe tot parcursul vieþii ar trebui sã fie
dobândirea de CMC. Consilierea ºi orientarea pe tot
parcursul vieþii se referã la o varietate de activitãþi care
sprijinã cetãþenii în mod individual ºi colectiv, ce pot fi
furnizate de organizaþii de învãþãmânt ºi formare
profesionalã, servicii publice de ocupare, servicii de sine
stãtãtoare pentru dezvoltarea carierei, parteneri sociali sau
de organizaþii comunitare. Dezvoltarea CMC constituie
un obiectiv important al serviciilor de orientare pe tot
parcursul vieþii. Consilierea ºi orientarea pe tot parcursul
vieþii a fãcut obiectul a douã Rezoluþii ale Consiliului
(Diviziile pentru Educaþie ºi Tineret) ale Uniunii Europene
în anii 2004 ºi 2008. Fiecare dintre acestea s-au referit la
importanþa dezvoltãrii CMC la cetãþeni. În demersul de a
rãspunde þintelor stabilite prin Europa 2020, dezvoltarea
la cetãþeni a CMC reprezintã un instrument esenþial pentru
angajare, educaþie ºi formare, tineret ºi politici sociale
(European Commission, 2011).
O bazã consistentã de date de cercetare oferã dovezi
ale impactului orientãrii pe tot parcursul vieþii asupra
învãþãmântului general, educaþiei ºi formãrii profesionale
(VET), învãþãmântului superior (HE), educaþiei adulþilor,
angajãrii ºi incluziunii sociale. (Hooley, 2014). Sfaturi ºi
informaþii despre dezvoltarea politicilor ºi sistemelor
orientãrii pe tot parcursul vieþii, incluzând CMC în fiecare
sector, cât ºi în manierã transversalã sunt oferite în
Instrumentul ELGPN Nr. 6: Ghidul pentru dezvoltarea

politicilor ºi sistemelor de consiliere ºi orientare pe tot parcursul
vieþii: Un cadru de referinþã pentru UE ºi Comisie (Tool No.
6: Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong
Guidance: A Reference Framework for the EU and for the
Commission, care include, de asemenea, exemple de „bune
practici” (ELGPN, 2015). Acest instrument este organizat
în jurul celor 11 „Întrebãri care trebuie urmãrite prin politici”
referitoare la dezvoltarea CMC (ELGPN, 2012a).
Acest instrument reprezintã unul din rezultatele
cooperãrii la nivelul UE în cadrul Reþelei europene pentru
politici în domeniul consilierii ºi orientãrii pe tot parcursul vieþii
(ELGPN). ELGPN urmãreºte sã sprijine statele membre
ale UE, þãrile învecinate ºi Comisia Europeanã în
dezvoltarea cooperãrii europene în domeniul orientãrii pe
tot parcursul vieþii deopotrivã în domeniile educaþiei ºi al
muncii. Scopul acesteia este de a promova cooperarea ºi
dezvoltarea sistemelor la nivelul statelor membre în
implementarea prioritãþilor identificate în Rezoluþiile UE
asupra consilierii ºi orientãrii pe tot parcursul vieþii (2004,
2008).
ELGPN este o platformã europeanã unicã care prezintã,
face schimb ºi pune în discuþie rezultatele ofertei de
orientare pe tot parcursul vieþii din statele membre ºi din
þãrile învecinate. Totodatã, aceasta influenþeazã unitãþile
conexe, grupurile de lucru ºi reþelele interesate de
consilierea ºi orientarea pe tot parcursul vieþii cu scopul
de a impulsiona continuarea dezvoltãrii în acest domeniu
(de ex. în ºcoli sau în cazul reþelei europene a serviciilor
publice de ocupare).
Aceastã cooperare conduce la diferite rezultate cum
ar fi Note Conceptuale (Concept Note) ºi diferite
Instrumente, cum este ºi cel prezent, pentru a sprijini statele
7
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membre sã adopte decizii specifice în eforturile lor continue

implementarea politicilor referitoare la competenþele de
management al carierei (CMC), Reþeaua europeanã pentru
politici în domeniul consilierii ºi orientãrii pe tot parcursul vieþii
(ELGPN, 2015, Designing and implementing policies related
to career management skills (CMS). ELGPN Tools No. 4
European Lifelong Guidance Policy Network). Jyväskylä:
ELGPN. [Online]. Disponibil la: http://www.elgpn.eu.

de dezvoltare a consilierii ºi orientãrii pe tot parcursul vieþii.
Acestea sprijinã delegaþii ELGPN în a stimula alte reþele
ºi grupuri de lucru, în diseminare, discutare ºi o dezvoltare
actualã ºi informatã în domeniu.
Versiunea integralã a acestui instrument este
disponibilã ca: Instrumente ELGPN Nr. 4 Proiectarea ºi
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Tabel 1: Rezumat al lecþiilor ce þin de politici care au fost învãþate de cãtre statele membre în implementarea CMC
Lecþii învãþate de þãrile membre în
legãturã cu politicile referitoare la CMC

Exemple de modalitãþi în care diferite þãri
membre au rezolvat aceastã întrebare
legatã de politicile ce þin de CMC

Concluzii ºi recomandãri ale delegaþilor
ELGPN

1. Ce înseamnã CMC în þara dumneavoastrã?

• La o traducere simplã literalã a termenilor
din limba englezã ºi a definiþiilor învãþãrii
pe tot parcursul vieþii ºi a CMC poate fi
pierdutã chiar esenþa acestor concepte.
• Setul de CMC din fiecare þarã trebuie sã fie
definit ºi fundamentat pornind de la
contextul naþional ºi sã fie stabilit într-un
cadru naþional al CMC.

A fost elaboratã o notã privind conceptul de
CMC în context naþional, care a explorat
semnificaþia CMC în þara respectivã, a adoptat
un termen pentru CMC în limba naþionalã ºi a
determinat dezvoltarea în continuare a
termenului de „învãþare despre carierã” în þara
respectivã (DK, FI, IS, NO, SE).

• Aduceþi împreunã un grup de actori cheie
ºi experþi din diferite sectoare, care sã
exploreze împreunã conceptele de
consiliere ºi orientare pe tot parcursul vieþii
ºi de CMC, sã rezolve chestiunile lingvistice
legate de definirea CMC, sã exploreze
„întrebãrile la care trebuie sã rãspundã
politicile” ºi sã propunã o agendã ºi un plan
iniþial care sã faciliteze o înþelegere comunã
a CMC.

2. Cum îºi vor dezvolta cetãþenii CMC pe
parcursul întregii lor vieþi?

Un cadru CMC, care sã detalieze dezvoltarea
CMC în rândul tuturor cetãþenilor pe parcursul
întregii vieþi, vizeazã urmãtoarele întrebãri:
• Ce CMC (cunoºtinþe, abilitãþi ºi atitudini) sã
fie învãþate?
• Cum sã înveþi CMC?
• Când ºi unde/în ce context, sunt învãþate
CMC?
• Cum va fi evaluat cadrul CMC?

Punerea în aplicare a consilierii ºi orientãrii
pe tot parcursul vieþii ºi dezvoltarea CMC la
nivel naþional este ancoratã în ºcoli, formarea
profesionalã ºi tehnicã, serviciul public de
ocupare a forþei de muncã (SPO), precum ºi
în centre de consiliere ºi orientare în carierã
pe tot parcursul vieþii (HR).

• Dezvoltarea CMC ar trebui sa fie
consideratã drept „un proces în curs de
desfãºurare”: cetãþenii ºi-au dezvoltat CMC
în diferite grade, iar dobândirea CMC nu ar
trebui sã fie consideratã ca de la sine
înþeleasã.
• Din raþiuni de consecvenþã trebuie folosite
aceleaºi concepte ºi metode pentru
dezvoltarea CMC în diferite sectoare.

3. Ce tip de coordonare ºi cooperare este
necesar pentru un input specializat în
dezvoltarea ºi oferirea de programe de CMC?

În proiectarea unui cadru naþional CMC, o
abordare coordonatã ar trebui sã implice
persoane interesate din diferite sectoare de
politici publice, de ex. din domeniul educaþiei
ºi al ocupãrii. Acelaºi principiu se aplicã
programelor de CMC iniþiate la nivel regional,
local sau instituþional.

Ministerul Educaþiei ºi Culturii, Ministerul
Muncii ºi Securitãþii Sociale ºi Autoritatea
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane au
cooperat în scopul de a promova ºi a împãrtãºi
cunoºtinþele specifice lumii educaþiei, formãrii
ºi ocupãrii forþei de muncã. În urma cooperãrii
lor, consilieri ºcolari ºi consilieri de orientare
au participat la seminarii privind CMC (CY).

• O modalitate de cooperare recomandatã în
privinþa politicilor legate de CMC ºi
desincronizare a unor prevederi comune
legate de consilierea ºi orientarea
cetãþenilor este crearea unui Forum naþional
de consiliere ºi orientare. Acest Forum ar
trebui sã-i reprezinte pe toþi actorii interesaþi,
ar trebui sã aibã un mandat clar de a
dezvolta un cadru al CMC ºi sã ofere sfaturi
cu privire la politicile legate de CMC, precum
ºi sã fie în contact direct cu ministerele
vizate.

4. Cine va oferi cetãþenilor programele de
formare ºi dezvoltare a CMC? Cum sunt
formaþi practicienii din serviciile conexe care
au printre atribuþii ºi dezvoltarea de CMC?

• Dezvoltarea CMC trebuie sã fie sprijinitã de
profesioniºti ºi practicieni din serviciile
conexe abilitaþi corespunzãtor ºi motivaþi.
• 42% din profesorii din Europa au în prezent
un nivel înalt sau moderat de dezvoltare
profesionalã în orientarea carierei, dupã
cum se menþioneazã în Raportul TALIS
2013 (Teaching and Learning International
Survey TALIS) realizat de OECD (În:
European Commission /EACEA /Eurydice
/Cedefop, 2014, p.95).

Consilierii de orientare au beneficiat de
dezvoltare profesionalã pentru a-i sprijini în
proiectarea, oferirea ºi evaluarea activitãþilor
de dezvoltare a CMC la cetãþeni (AT).

• Toate programele de formare iniþialã a
profesorilor ar trebui sã includã un modul
obligatoriu de „orientare” ºi dezvoltare a
CMC, care sã vizeze cadrul teoretic ºi
metodologiile de proiectare, dezvoltare,
evaluare a CMC, modalitatea de integrare
a CMC în disciplinele ºcolare ºi sã ofere
experienþe directe în companii.
• Toþi practicienii din serviciile conexe ar
trebui sã aibã oportunitatea de a se califica

Întrebãri care necesitã un rãspuns din
partea politicilor (ELGPN, 2012)
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Întrebãri care necesitã un rãspuns din
partea politicilor (ELGPN, 2012)

Lecþii învãþate de þãrile membre în
legãturã cu politicile referitoare la
CMC

Exemple de modalitãþi în care diferite þãri
membre au rezolvat aceastã întrebare
legatã de politicile ce þin de CMC

Concluzii ºi recomandãri ale delegaþilor
ELGPN
în consiliere ºi orientare ºi sã aibã sprijinul
/ cooperarea practicienilor de orientare în
dezvoltarea ºi susþinerea consilierii ºi
orientãrii pe tot parcursul vieþii.

5. Ce decizii strategice sunt necesare pentru
a asigura un acces larg la CMC, cât ºi
monitorizarea calitãþii acestora?

• Pentru o creºtere semnificativã a accesului
la dezvoltarea de CMC pentru cetãþenii din
orice þarã, consilierea ºi orientarea ar trebui
sã devinã un element obligatoriu al
curriculumului ºcolar general, profesional ºi
tehnic, cât ºi din învãþãmântul superior.
• Este atrasã atenþia asupra lipsei accesului
la servicii de consiliere ºi orientare de cãtre
45% din respondenþii la studiul
Eurobarometru special din statele membre
ale UE (European 2014).

Dezvoltarea CMC a fost ancoratã la nivel
naþional în documentele directive ºi în
curriculumul de la diferite niveluri de
învãþãmânt. inclusiv în învãþãmântul superior,
ca parte a Zonei comune europene pentru
învãþãmântul superior (European Higher
Education Area), prin care se acordã atenþie
angajabilitãþii studenþilor (SE).

• Luarea unor decizii politice despre
dezvoltarea CMC la cetãþeni ar trebui sã
fie realizatã la niveluri mai înalte în diferite
ministere ºi sã fie ratificatã în legi, acte, sau
mãsuri speciale la nivel de curriculum
naþional/regional, care sã ofere finanþare
adecvatã, strategii coordonate la nivel
naþional, þinte similare, ºi paºi comuni de
implementat în viitor.

6. Cum ar trebui sã fie evaluate CMC dobândite
de cetãþeni pe parcursul întregii vieþi?

• În paralel cu dezvoltarea cadrului naþional
CMC, ar trebui sã fie întreprinsã ºi o
dezvoltare de instrumente pentru evaluarea
dezvoltãrii CMC la nivel individual.

Nivelul de dezvoltare al CMC a fost evaluat
prin utilizarea de indicatori (criterii de succes
prestabilite – de ex. în IE), prin furnizarea de
„probe” de cãtre elevi ºi studenþi (MT), precum
ºi prin intermediul unui portofoliu al elevului /
studentului (AT, DE, DK, EL, FI, FR, HR, LU,
UK).

• Ar trebui întreprinse acþiuni în vederea
dezvoltãrii evaluãrii formative ºi sumative a
CMC.
• Distincþiile/premiile, precum ºi alte
mecanisme care sã recunoascã ºi sã
acrediteze experienþe legate de dezvoltarea
CMC sunt caracteristice prevederilor
eficiente legate de consiliere ºi orientare.

7. Cum ar trebui sã fie asiguratã autonomizarea cetãþenilor în dezvoltarea CMC ºi în
înþelegerea influenþelor externe, cum ar fi cele
sociale asupra propriului traseu al carierei?

• Un ingredient esenþial pentru o dezvoltare
eficace a CMC în rândul cetãþenilor, care
sã îi autonomizeze în dezvoltarea propriilor
CMC ºi în înþelegerea influenþelor externe,
îl reprezintã personalul abilitat corespunzãtor care sã adopte o abordare holistã
asupra orientãrii (pe parcursul întregii vieþi
ºi care sã vizeze toate domeniile vieþii
individuale), care sã înþeleagã ce sunt CMC
ºi care sã le formeze în mod profesionist.

Cursurile pentru piaþa muncii oferite de
serviciile publice de ocupare a forþei de muncã
includ adesea informaþii cu privire la situaþia
actualã de pe piaþa muncii cu scopul de a oferi
participanþilor o viziune realistã asupra
oportunitãþilor ºi cerinþelor necesarã pentru a
obþine ºi pãstra un loc de muncã, precum ºi
asupra modului în care mecanismele
structurale (ºi economice) afecteazã opþiunile
individului (NO).

• Evaluarea nivelului de dezvoltare al CMC
nu ar trebui sã se limiteze numai la autoevaluare. Aceasta ar trebui sã fie legatã ºi
raportatã la provocãrile societãþii:
gestionarea unor condiþii de viaþã ºi de piaþã
de muncã dificile ºi o abordare pozitivã la
un mediu în rapidã ºi permanentã
schimbare.

8. Cum pot dobândi CMC atât cetãþenii
integraþi pe piaþa muncii, cât ºi cei care nu sunt
angajaþi în prezent?

• Pentru adulþi, indiferent dacã sunt angajaþi
sau nu, dezvoltarea CMC ar trebui sã se
bazeze pe reflecþie ºi pe evaluarea
competenþelor de carierã pe care le-au
dobândit deja.
• Consilierea ºi orientarea adulþilor ar trebui
sã se bazeze pe nevoile lor identificate ºi
sã fie construite pornind de la capacitãþile
ºi punctele lor forte în ce priveºte CMC.

Deoarece au fost implementate servicii de
dezvoltare a CMC în sectorul de ocupare a
forþei de muncã, cetãþenii pot beneficia de un
anumit numãr de ore, un an de coaching de
carierã ºi/sau de cãutare a unui loc de muncã
în grupuri mici sau coaching individual ºi sprijin
în gãsirea unui loc de muncã (FI).

Un cadru al CMC oferã o bazã pentru
evaluarea CMC dobândite de angajaþi ºi
ºomeri ºi oferã principiile care ghideazã în
continuare procesul de învãþare a acestora.
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Întrebãri care necesitã un rãspuns din
partea politicilor (ELGPN, 2012)

9. Care este rolul partenerilor sociali în
dezvoltarea CMC la cetãþeni?

10. Ce criterii ar trebui sã fie utilizate pentru a
evalua calitatea ofertei de formare a CMC?

11. Cum trebuie evaluat impactul programelor
de CMC?

Lecþii învãþate de þãrile membre în
legãturã cu politicile referitoare la
CMC

Exemple de modalitãþi în care diferite þãri
membre au rezolvat aceastã întrebare
legatã de politicile ce þin de CMC

Concluzii ºi recomandãri ale delegaþilor
ELGPN

• Angajatorii au indicat nevoia de dezvoltare
a abilitãþilor socio-emoþionale la cetãþeni,
nefiind conºtienþi cã adesea se referã de
fapt la dezvoltarea CMC.
• Sindicatele îºi informeazã membrii asupra
drepturilor lor, contribuie la conºtientizarea
aspectelor referitoare la CMC ºi pot oferi
orientare ºi formare în dezvoltarea CMC.

Angajatorii ºi-au deschis porþile pentru vizitele
de explorare a diferitelor ocupaþii efectuate
împreunã cu un profesor/ consilier/ mentor
dintr-o ºcoalã (MT) sau au contribuit la
sãptãmânile carierei din ºcoli (IE).Cadrelor
didactice li s-a oferit posibilitatea de a efectua
stagii în întreprinderi din afara sistemului de
educaþie pentru a-ºi dezvolta ºi extinde
cunoºtinþele despre diferite contexte de
angajare (AT).

Faptul cã majoritatea cetãþenilor lucreazã în
întreprinderi mici ºi mijlocii, care nu au
departamente de resurse umane ºi nu le
dezvoltã CMC, reprezintã o chestiune
strategicã de politici, pentru care statul trebuie
sã împartã responsabilitatea cu partenerii
sociali. Cel mai probabil accesul la servicii de
calitate ºi posibilitatea de a-ºi dezvolta CMC
vor fi furnizate de serviciile publice de ocupare
a forþei de muncã, serviciile de carierã
naþionale sau specializate, sindicate sau
furnizori privaþi.

• Pentru a evalua calitatea ofertei de formare
a CMC ar trebui utilizate urmãtoarele criterii:
oferta de servicii ºi îmbunãtãþirea
competenþelor practicienilor; implicarea
cetãþenilor/clienþilor, randamentul costurilor
la nivel de guvernanþã ºi randamentul
costurilor la nivel de individ.
• Pentru a evalua oferta CMC, trebuie luate
decizii asupra naturii evaluãrii: evaluarea
nevoilor, a teoriei, a implementãrii, a
impactului sau a eficacitãþii.

Un proiect naþional a dezvoltat „Instrucþiuni
cross-sectoriale pentru asigurarea calitãþii în
consiliere ºi orientare” care a inclus ºi
dezvoltarea CMC (HR).

• Ar putea fi utilizat un cadru de tip intrareproces-rezultat-evaluare.
• Este recomandatã utilizarea indicatorilor,
criteriilor ºi a datelor disponibile indicate în
Cadrul de Evaluare ºi de Asigurare a calitãþii
ELGPN (ELGPN QAE, 2012). ªabloanele
ELGPN QAE conþin exemple cu privire la
conþinutul ºi metodele de evaluare a calitãþii
programelor de dezvoltare a CMC (ELGPN,
2015).

• Dacã se are în vedere evaluarea impactului
programelor de CMC ar trebui sã fie
identificate nivelul, tipul ºi beneficiarii posibili
ai rezultatelor de impact.
• Pânã în prezent au fost utilizate cu succes
atât abordãri calitative, cât ºi cantitative
pentru evaluarea impactului programelor de
CMC.

Dezvoltarea CMC ca parte a consilierii ºi
orientãrii au avut un impact asupra
politicilorcare au urmãrit (cf. Hooley, 2014):
• abordarea problemei pãrãsirii timpurii a
ºcolii ºi a celor care nu se aflã în educaþie,
formare ºi nu sunt angajaþi;
• retenþie, performanþã, tranziþie de la un nivel
de educaþie la altul sau de la ºcoalã la
muncã;

• Se recomandã sã se treacã în revistã
cercetãrile existente ºi sã fie luate în calcul
pentru a decide cu privire la natura
impactului care urmeazã sã fie mãsurat.
• Diferite abordãri de cercetare cantitative ºi
calitative au fost folosite în mod eficient în
mãsurarea impactului serviciilor de
consiliere ºi orientare care au avut ca
obiectiv cheie ºi rezultat al învãþãrii
dezvoltarea CMC. Ghidul ELGPN cu dovezi
ale cercetãrii în domeniul consilierii ºi
orientãrii pe tot parcursul vieþii (The
Evidence-Base on Lifelong Guidance: A
guide to key findings for effective policy and
practice Hooley, 2014) oferã mai multe
exemple în acest sens.

11

Referinţe bibliografice

Referinţe bibliografice
Hooley, T. (2014). The Evidence-Base on Lifelong Guidance.
A guideto key findings for effective policy and practice.
ELGPN Tools No.3. European Lifelong Guidance Policy
Network. Jyväskylä: ELGPN. [Online]. Disponibil la:
http://www.elgpn.eu/publications/browse-bylanguage/english/elgpn-tools-no-3.-the-evidence-base-onlifelong-guidance/.
ELGPN (2015). Strengthening the Quality Assurance and
Evidence Base for Lifelong Guidance ELGPN Tools No. 5.
European Lifelong Guidance Policy Network. Jyväskylä:
ELGPN. [Online]. Disponibil la:
http://www.elgpn.eu/publications/elgpn-tools-no-5strengthening-the-quality-assurance-and-evidence-basefor-lifelong-guidance.
European Commission (2014). Special Eurobarometer 417:
European Area of Skills and Qualifications. Disponibil la:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_417_en.pdf
OECD (2014). TALIS 2013 Results: An International
Perspective on Teaching and Learning, TALIS, OECD
Publishing. [Online]. Disponibil la:
http://www.oecd.org/edu/school/talis-2013-results.htm
European
Commission/EACEA/Eurydice/Cedefop
(2014).
Tackling Early Leaving from Education and Training in
Europe: Strategies, Policies and Measures. Eurydice and
Cedefop Report. Luxembourg: Publications Office of the
European Union.p.95 [Online]. Disponibil la:
http://www.anefore.lu/wpcontent/uploads/2015/09/EURYDICE-EARLY-SCHOOLLEAVING.pdf.

Council of the European Union (2004). Strengthening Policies,
Systems and Practices on Guidance throughout Life.
9286/04 EDUC 109 SOC 234.
Council of the European Union (2008). Council Resolution on
better integrating lifelong guidance into lifelong learning
strategies. 2905th Education, Youth and Culture Council
meeting, Brussels, 21 November 2008. [Online]. Disponibil
la:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/press
Data/en/educ/104236.pdf
European Lifelong Guidance Policy Network (2012). Lifelong
Guidance Policy Development: A European Resource Kit.
European Lifelong Guidance Policy Network. Jyväskylä:
ELGPN. [Online]. Disponibil la:
http://www.elgpn.eu/publications/elgpn-tools-no1-resource-kit
ELGPN/European Lifelong Guidance Policy Network (2015).
Guidelines for Policies and Systems Development for
Lifelong Guidance: A Reference Framework for the EU and
for the Commission European Lifelong Guidance Policy
Network. Jyväskylä: ELGPN. [Online]. Disponibil la:
http://www.elgpn.eu/publications/browse-bylanguage/english/elgpn-tools-no-6-guidelines-for-policiesand-systems-development-for-lifelong-guidance/
European Commission (2011). Europe 2020 Targets. [Online].
Disponibil la:
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets.

12
53

Introducere

Introducere

Consilierea ºi orientarea pe tot parcursul vieþii ºi
CMC

sistemice inovative, adnotare, mentorat, eºantionare ºi
follow-up (Ford, 2002, în: Oomen and Plant, 2014). În
diferite þãri se folosesc diferiþi termeni pentru a descrie
aceste activitãþi. Aceºti termeni includ orientare ºcolarã,
profesionalã sau în carierã, orientare ºi consiliere în carierã,
orientare ocupaþionalã, sau consilierea carierei. Pentru a
evita ambiguitatea, în acest instrument se foloseºte
termenul de „consiliere ºi orientare” cu referire la oricare
din aceºti termeni. Termenul de consiliere ºi orientare pe
tot parcursul vieþii, în paralel cu „învãþarea pe parcursul
întregii vieþi”, include aspiraþia de a face disponibilã oferta
de consiliere ºi orientare pe tot parcursul vieþii.
Activitãþile de orientare pot fi oferite de cãtre
profesioniºti, cum ar fi consilierii de orientare sau de carierã
sau de cãtre practicienii din serviciile conexe.
Practicienii din serviciile conexe pot fi tutori, profesori
de anumite discipline sau consilieri din serviciile de ocupare
(Zelloth, 2009) ºi este posibil ca aceºtia sã nu fi urmat cu
necesitate o formare specializatã în domeniul consilierii ºi
orientãrii. Ei sunt plãtiþi pentru activitãþile de consiliere ºi
orientare pe care le realizeazã, dar aceasta nu este
principala lor activitate profesionalã.
Un scop cheie pentru consilierea ºi orientarea pe tot
parcursul vieþii este de a ajuta indivizii sã îºi gestioneze
cariera, iar rezultatele învãþãrii ar trebui sã fie dobândirea
ºi dezvoltarea CMC. Aceste competenþe permit cetãþenilor
de orice vârstã sau nivel de dezvoltare sã îºi administreze
învãþarea ºi traseele profesionale.
CMC fac obiectul Instrumentului Nr. 1 Ghid pentru
politici ºi dezvoltãri sistemice în domeniul consilierii ºi orientãrii
pe tot parcursul vieþii: Un cadru de referinþã pentru UE ºi
Comisie (Guideline 1 of Guidelines for Policies and Systems
Development for Lifelong Guidance: A Reference Framework

Consilierea ºi orientarea pe tot parcursul vieþii au constituit
subiectul a douã Rezoluþii ale Consiliului (Educaþie ºi
Tineret) Uniunii Europene din 2004 ºi 2008. În Rezoluþia
din 2008, Consiliul a reafirmat definiþia consilierii ºi
orientãrii pe tot parcursul vieþii ca:
„proces continuu care le permite cetãþenilor de orice vârstã
ºi în orice moment din viaþa lor sã îºi identifice capacitãþile,
competenþele ºi interesele, pentru a lua decizii în ce
priveºte continuarea studiilor, formarea profesionalã ºi
angajarea pe piaþa muncii, cât ºi de a-ºi gestiona traseele
personale de viaþã în ce priveºte învãþarea, angajarea ºi
alte contexte. Consilierea ºi orientarea acoperã o gamã
de activitãþi individuale ºi colective de informare, consiliere,
evaluarea competenþelor, sprijin ºi tutorat în luarea
deciziilor ºi dezvoltarea competenþelor de management
al carierei” (2008, p. 2).

Ambele rezoluþii au atras atenþia asupra importanþei
dezvoltãrii la cetãþeni a competenþelor de management al
carierei (CMC). Acestea se referã la
„o gamã de competenþe care oferã indivizilor ºi grupurilor
modalitãþi structurate de a colecta, analiza, sintetiza ºi
organiza informaþii despre sine, despre oportunitãþile de
educaþie ºi de angajare, cât ºi abilitãþile necesare pentru
a adopta ºi a implementa decizii” (ELGPN, 2012a, p.21).

Formarea abilitãþilor de luarea deciziilor de carierã ºi a celor
de management al carierei fac parte din evantaiul mai larg
al activitãþilor de orientare pe parcursul întregii vieþi care
includ: informare, îndrumare, consiliere, evaluare, abilitare,
reprezentare, lucru în reþele profesionale, oferire de
feedback, administrare, introducerea de schimbãri
13
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for the EU and for the Commission ELGPN, 2015b). Ghidul
defineºte CMC, explicã importanþa acestora ºi oferã
sugestii pentru politici adecvate în domeniu.

Dovezile oferite de cercetare (Hooley, 2014) sugereazã
cã orientarea ºi dezvoltarea la nivel sistemic a CMC au un
impact pozitiv asupra rezultatelor educaþionale, economice,
ocupaþionale ºi sociale.
În cadrul sistemului de educaþie acestea:
• cresc motivaþia individualã pentru învãþare;
• clarificã traseele de învãþare ºi muncã.
În sistemul ocupaþional, acestea:
• sprijinã indivizii în realizarea tranziþiei spre viaþa
activã;
• cresc flexibilitatea pieþei muncii;
• contribuie la utilizarea eficace a abilitãþilor
profesionale existente;
• sprijinã indivizii în depãºirea situaþiilor de crizã.
Cu toate acestea, nevoile de orientare ale cetãþenilor
nu au fost satisfãcute la nivelul anului 2004 (OECD) ºi
nici în 2014 aºa cum aratã rezultatele Eurobarometrului
special (European Commission, 2014) întrucât oferta de
orientare este fragmentatã la nivel naþional, regional ºi local
ºi indicã în continuare lacune serioase la nivel european
(2015).
CMC ar trebui sã fie reprezentate în mod consecvent
în curriculumul sistemului de educaþie ºi de formare ºi în
activitãþile de consiliere ºi orientare oferite în domeniul
educaþiei ºi al muncii. Cetãþenii se pot confrunta cu
provocãri cauzate de cerinþe diverse din domeniul educaþiei
muncii sau al vieþii cotidiene ºi pot necesita oferte adaptate
în ce priveºte CMC. Dezvoltarea CMC ar trebui sã fie
oferitã de personal abilitat, bine instruit ºi motivat care sã
înþeleagã ce sunt CMC ºi cine le poate oferi în mod
profesionist.

De ce sunt importante CMC?
Cetãþenii au nevoie sã dobândeascã CMC pentru a le
permite sã facã faþã diferitelor provocãri din viaþa lor,
printre care se numãrã ºi tot mai frecventele schimbãri de
carierã, ºi insecuritatea intensificatã la locul de muncã
(vezi: Sultana, 2012a).
Consilierea ºi orientarea pe tot parcursul vieþii ºi
dezvoltarea CMC se coreleazã puternic cu politicile actuale
naþionale ºi europene care urmãresc atingerea þintelor
stabilite prin Europe 2020.
• Consilierea ºi orientarea pe tot parcursul vieþii ºi
dezvoltarea CMC contribuie la implementarea
recomandãrilor Consi-liului Uniunii Europene
referitoare la Noile Abilitãþi (2007), Pãrãsirea
timpurie a ºcolii (2011), Schema de garantare
pentru Tineret (2013a), pentru Ucenicie (2013b)
sau în ce priveºte Regândirea educaþiei (2013c);
• Rezoluþiile Parlamentului European referitoare la
Pãrãsirea timpurie a ºcolii (2011), Educaþia ºi
formarea 2020 (2012), Stereotipurile de gen
(2013a), Regândirea educaþiei (2013b), Angajarea
tineretului (2014);
• Politicile naþionale pentru combaterea ºomajului,
a fenomenului pãrãsirii timpurii a ºcolii, sporesc
permeabilitatea traseelor educaþionale ºi întãresc
corespondenþa dintre cererea ºi oferta de pe piaþa
muncii. CMC autonomizeazã cetãþenii europeni
pentru a dezvolta soluþii individualizate pentru
dezvoltare, tranziþii ºi pentru provocãrile
neplanificate cu care se confruntã ºi reprezintã, prin
urmare un instrument pentru implementarea
conceptului flexicuritãþii în diferite state membre.
Strategia Europa 2020 (European Commission, 2011) ºi
“Un sistem reînnoit de angajare publicã” (European
Commission, 2013) prevãd “furnizarea de instrumente
(online) ºi de servicii primare pentru sprijinirea
managementului carierei individuale” (ibid., p.4).
Dezvoltarea CMC reprezintã un atribut important al
politicilor de angajare la nivel european ºi naþional
(European Commission, 2015a) pentru creºterea ofertei
de muncã ºi de competenþe profesionale disponibile, pentru
a face pieþele muncii mai funcþionale, pentru creºterea
cererii de forþã de muncã, cât ºi pentru asigurarea
corectitudinii, pentru combaterea sãrãciei ºi promovarea
unor oportunitãþi egale. Migranþii (Cedefop, 2014) ºi cei
afectaþi de criza economicã, de excluderea socialã ºi de
incertitudinea carierei (Cedefop, 2015) pot beneficia
deopotrivã de orientare ºi de dezvoltarea CMC.
1

Originea ºi scopul instrumentului
Pe durata programului de lucru al ELGPN 2013–14, 18
state membre implicate1 în reþeaua ELGPN s-au concentrat
pe testarea, adaptarea, dezvoltarea ºi implementarea CMC
la nivel naþional. Rezultatele au fost publicate în Kitul
Resursã (ELGPN, Resource Kit, 2012a, pp. 21–33, pp. 85–
95) ºi în Nota conceptualã Nr. 3 (Conceptual Note, by
Gravina and Lovšin, 2012).
Conþinutul acestui instrument are mai multe surse:
• Rezultatele întâlnirilor celor 18 þãri membre, care
s-au centrat pe testarea, adaptarea, dezvoltarea ºi
implementarea CMC la nivel naþional pe durata
Programului de lucru 2013–14;
• Douã runde cuprinzãtoare de colectare a datelor
asupra progresului înregistrat în dezvoltarea
politicilor referitoare la CMC în rândul delegaþiilor
naþionale ale ELGPN 2013–14, care au avut loc
între întâlnirile de lucru;
• Mese rotunde sectoriale realizate pe parcursul
întâlnirilor plenare ELGPN la Riga în data de 3
martie 2015;

BE, BG, CY, CZ, DK, El, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NO, PT, RO, SE, SI, TR and CH as an observer
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• Publicaþii referitoare la politici ce vizeazã aspecte
CMC, respectiv la experienþe ale ELGPN;
• Instrumente de politicã ale UE cum ar fi rezoluþiile
ºi recomandãrile Consiliului European;
• Cunoºtinþele obþinute din studii ºi analize de politici
(în domeniul consilierii ºi orientãrii) realizate sau
comandate de cãtre Comisia Europeanã,
Parlamentul European, Cedefop, ETF, Eurydice,
OECD, Reþeaua europeanã a serviciilor publice de
ocupare, la care au participat mai mulþi membri
ELGPN. În statele membre, dezvoltarea CMC nu
reprezintã o politicã în sine. Conceptul CMC este
utilizat în ºi/sau aplicat în diferite politici actuale
naþionale în domeniul consilierii ºi orientãrii cu
acoperire sectorialã sau trans-sectorialã: ºcoli,
educaþie ºi formare profesionalã (VET), învãþãmânt
superior, educaþia adulþilor, ocupare sau incluziune
socialã. Prin urmare, se foloseºte termenul „politici
referitoare la CMC”.

2. Cum ar putea fi formate astfel de competenþe în
contexte educaþionale ºi sau de altã naturã, în moduri
care sã rãspundã nevoilor tuturor cetãþenilor ºi în
acelaºi timp sã fie sensibile la diferite provocãri de viaþã
ºi interese specifice ale unor grupuri ºi indivizi care
prezintã diferite nevoi sociale, economice, culturale sau
de altã naturã? Care sunt cele mai eficace strategii ºi
resurse educaþionale pentru toate vârstele care sã
conducã la stãpânirea competenþelor de management
al carierei?
3. Cum pot colabora diferiþi actori din domeniile
educaþiei, formãrii sau ocupãrii în oferirea de programe
mai eficace de formare a CMC, în moduri care sã le
valorifice la maxim cunoºtinþele de specialitate?
4. Cine ar trebui sã ofere formare CMC, ºi ce rol ar trebui
sã joace personalul de orientare în dezvoltarea ºi
furnizarea de programe de formare CMC în diferite
contexte ºi medii? Cum ar trebui sã fie format
personalul CMC în modalitãþi care sã îl facã mai eficace
în sprijinirea cetãþenilor sã îºi dezvolte CMC?
5. Ce decizii de politicã strategicã sunt necesare pentru
extinderea accesului la oferta de formare a CMC,
pentru a asigura calitatea acesteia ºi pentru a asigura
cã toþi cetãþenii au oportunitatea de a stãpâni
competenþe cheie de management al carierei în mod
eficace?
6. Cum poate fi evaluatã ºi acreditatã stãpânirea
competenþelor de management al carierei în modalitãþi
care sã sprijine dezvoltarea carierei unor diferite grupuri
þintã ºi care sã acopere diferite trepte de vârstã?
7. Cum ne putem asigura cã cetãþenii sunt capabili sã
decodeze informaþia despre lumea din jurul lor, astfel
încât prin autonomizarea în dezvoltarea competenþelor
cheie care sprijinã dezvoltarea carierei, sã fie totodatã
ºi cu adevãrat conºtienþi de constrângerile economice
care le limiteazã opþiunile ºi capacitãþile, ºi sã nu
conchidã cã ei ar fi responsabili în mod individual de
eºecurile structurale sau sistemice?
8. Cum ar putea fi dezvoltate astfel de CMC în contextul
SPO la indivizi angajaþi sau ºomeri, în modalitãþi care
sã sprijine diferite tipuri de tranziþie, cât ºi nevoile
specifice ale grupurilor ºi indivizilor de diferite vârste
sau medii sociale, economice, culturale sau de altã
naturã?
9. Ce roluri ar trebui sã joace partenerii sociali (angajatorii
ºi sindicatele) în ajutorarea cetãþenilor sã îºi dezvolte
competenþele de management al carierei, facilitândule tranziþia între diferite stadii ºi roluri pe parcursul
întregii vieþi?
10. Ce criterii ar trebui utilizate pentru a evalua calitatea
programelor de formare a CMC?
11. Ce tipuri de date e necesar sã fie furnizate pentru a
mãsura impactul programelor de CMC?

Acest instrument ELGPN se adreseazã decidenþilor care
doresc sã dezvolte politici comprehensive de consiliere ºi
orientare la nivel naþional cu accent pe dobândirea de
CMC. Aceastã nevoie poate apãrea în lumina diferitelor
politici de consiliere ºi orientare (pe tot parcursul vieþii)
existente în Europa, a îndepãrtãrii lipsurilor existente în
oferta la nivel naþional, ºi în întâmpinarea viitoarelor
abordãri ale consilierii ºi orientãrii pe tot parcursul vieþii.
Prin acest instrument se intenþioneazã sprijinirea
decidenþilor în analiza aspectelor importante prin schimbul
de reflecþii, bune practici ºi concluzii la nivelul þãrilor
membre ale ELGPN.
Întrucât þãrile se aflã la diferite niveluri de progres în
dezvoltarea politicilor referitoare la CMC, nivelul de
detaliere în capitolele acestui instrument diferã în mãsura
în care acestea pot oferi „rãspunsuri” satisfãcãtoare. Cu
toate acestea, nu oferim aici soluþii de tipul „copy, paste”,
de vreme ce în dezvoltarea unei politici naþionale ar trebui
avute în vedere contextul naþional ºi practica de consiliere
ºi orientare.
Structura instrumentului
În dezvoltarea politicilor referitoare la CMC, au fost
identificate în Kitul de resurse (Resource Kit, ELGPN,
2012a, pp. 22-23) 11 întrebãri care necesitã un rãspuns
din partea politicilor. Aceste întrebãri, prezentate mai jos,
oferã un cadru de organizare a acestui instrument:
1. Care sunt competenþele pe care ar trebui sã le posede
cetãþenii de orice vârstã pentru a-ºi gestiona cariera în
mod eficace în perspectiva întregii vieþi? Cum ar putea
fi organizate aceste competenþe într-un cadru
semnificativ în termeni de progresie specificã ºi
conþinut?
15
15

Introducere

2015c), CMC sunt abordate în Formulare tip pentru evaluare
ºi asigurarea calitãþii (QAE Templates).
Datele de cercetare existente despre impactul consilierii
ºi orientãrii pe tot parcursul vieþii, care include informaþii
despre mãsurarea impactului, este abordatã în mod
extensiv în Instrumentul ELGPN nr. 3 Ghidul ELGPN cu
dovezi ale cercetãrii în domeniul consilierii ºi orientãrii pe tot
parcursul vieþii („The Evidence-Base on Lifelong Guidance:
A guide to key findings for effective policy and practice”,
Hooley, 2014). Aceste instrumente specifice ale ELGPN
vor fi explicate în rãspunsurile la întrebãrile 10 ºi 11.
Rezumatul care prefaþeazã fiecare capitol se adreseazã
în mod direct decidenþilor care au timp limitat de lecturã.
Tabelul din Rezumat reproduce structura capitolelor. Prima
coloanã ridicã chestiuni cheie ce necesitã un rãspuns la
nivel de politici. Pe fiecare rând sunt evidenþiate cele mai
importante „lecþii învãþate” de statele membre pentru
respectiva chestiune cheie de politicã în domeniul
politicilor referitoare la CMC, urmate de exemple
ilustrative ºi finalizate cu concluzii ºi recomandãri generice.
Referinþele la rapoartele specifice sunt limitate la
publicaþiile esenþiale prezentate în rezumat.

Câte un capitol este dedicat fiecãreia din cele 11 întrebãri.
Fiecare capitol debuteazã cu principalele „lecþii învãþate
despre ce funcþioneazã/ºi ce nu funcþioneazã?” în
dezvoltarea politicilor referitoare la CMC de cãtre delegaþii
ELGPN de la nivelul þãrilor membre. Acestea sunt urmate
de câteva exemple despre modurile în care diferite state
membre ºi þãri învecinate au rãspuns întrebãrii adresate
politicii referitoare la CMC. În cele din urmã, pentru fiecare
întrebare, se pot lectura concluziile ºi recomandãrile oferite
de delegaþii ELGPN.
În ce priveºte ultimele douã întrebãri referitoare la
evaluarea ºi mãsurarea impactului, încã de la publicarea
Kitului Resursã (Resource Kit) în 2012 ELGPN a elaborat
douã instrumente specifice. La întrebarea 10 despre
evaluarea calitãþii programelor de CMC se rãspunde parþial,
pe baza contribuþiei ºi feedback-ului þãrilor membre ºi a
diferitelor exemple oferite la nivel naþional, în urmãtoarele
documente: Cadrul ELGPN pentru asigurarea calitãþii ºi
fundamentarea pe dovezi (Quality-Assurance and EvidenceBase QAE) Framework ELGPN, 2012b, pp. 29-32 ºi pp.
7-78. Instrumentul ELGPN nr. 5 (ELGPN Tool No. 5,

16

Introducere

1
Competenþe de management al carierei

organizarea setului de CMC într-un cadru care sã
susþinã ºi sã structureze politicile legate de CMC
în general, precum ºi la nivel de sector. Un cadru
naþional al CMC trebuie sã reflecte provocãrile ºi
prioritãþile actuale ale sectorului educaþional ºi ale
pieþei muncii ºi trebuie sã fie corelat în mod relevant
cu alte abilitãþi, cum ar fi: abilitãþile de bazã pentru
sec. XXI, competenþe cheie precum antreprenoriatul, cadrul european ºi/sau naþional al calificãrilor, principiile curriculare ºi filosofia educaþionalã a þãrii (Sultana, 2012b).
• Înainte de a dezvolta un cadru naþional al CMC
trebuie clarificate scopurile ºi obiectivele acestuia.

Care sunt competenþele de care au nevoie cetãþenii de
toate vârstele pentru a-ºi administra cu succes cariera
pe tot parcursul vieþii? Cum pot fi organizate aceste
competenþe într-un cadru relevant din punct de vedere
al conþinutului ºi al progresiei dezvoltãrii lor?
Lecþii învãþate
(Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?)
• Conceptul ºi definiþia din limba englezã a CMC
(eng. career management skills) nu poate fi tradus
ad litteram în alte limbi ca ºi nucleu pentru
conceptul de consiliere ºi orientare pe tot parcursul
vieþii, existând riscul ca CMC sã-ºi piardã
conþinutul semantic, aºa cum au constatat unele
þãri membre ELGPN. Echivalenþii direcþi ai
cuvintelor precum „carierã” sau „management” ar
putea în unele cazuri sã fie lipsiþi de sens, ar putea
sã aibã un înþeles diferit sau o conotaþie uºor
negativã.
• Pentru a rezolva problema lingvisticã, fiind
conºtienþi de posibilele diferenþe semantice,
definiþia CMC poate fi adaptatã la limba þãrii
respective, astfel încât sã reflecte documente
naþionale de politici ºi strategii, vocabularul utilizat
de cetãþeni ºi angajatori, precum ºi sã ofere
consilierii ºi CMC o perspectivã mai largã, derivatã
din teorii recente ale carierei.
• Termenul de CMC trebuie definit ºi trebuie sã fie
descrisã plaja nevoilor de CMC în context naþional.
Pentru unele þãri membre s-a dovedit a fi utilã

Un cadru naþional al CMC trebuie sã acopere patru
dimensiuni:
1. „Care sunt conþinuturile învãþãrii?” Domeniile de
învãþare ale CMC ar putea fi: „management
personal; învãþare ºi explorarea muncii; construirea
vieþii/muncii sau autocunoaºtere legatã de
dezvoltarea carierei; explorarea rutelor de învãþare
ºi a lumii muncii; luarea ºi implementarea deciziilor”
sau o parte a „abilitãþilor generale legate de angajabilitate”. Dimensiunea „Care sunt conþinuturile
învãþãrii?” trebuie sã ia în calcul faptul cã evoluþia
în viaþã ºi în carierã nu este linearã ºi cã cetãþenii
ar putea fi nevoiþi sã-ºi dezvolte (din nou) CMC în
momente ce nu pot fi prevãzute din cauza unor
evenimente ºi circumstanþe de viaþã pe care nu le
pot controla.
2. „Cum se învaþã CMC?” Aceastã dimensiune se
referã la modelele de învãþare, rezultatele învãþãrii
ºi parcursul învãþãrii. Aceasta este o întrebare de
17
17

Competenþe de management al carierei

care vor implementa cadrul. Va fi necesar ca aceste
grupuri þintã sã înþeleagã cadrul CMC ºi, prin
urmare, acesta trebuie sã fie formulat pe limba lor
ºi sã fie relevant pentru contextele lor individuale.
La rândul lor, cei care implementeazã cadrul trebuie
sã fie conºtienþi de nevoia de a utiliza un limbaj
adecvat ºi potrivit pentru grupul/grupurile lor þintã
sau sã conºtientizeze aceastã nevoie în cadrul
dezvoltãrii lor profesionale, pentru a putea
implementa procesul. Totuºi, aceastã „rescriere” ºi
„simplificare” a limbajului, pentru a facilita
înþelegerea la nivel naþional, duce inevitabil la
pierderea unor nuanþe.

naturã educaþionalã, care este adesea influenþatã
de aºteptãrile ce þin de politici ºi reflectã atât
diferenþe culturale, cât ºi diferenþe între sistemele
naþionale de consiliere ºi orientare (ex.: CMC în
învãþarea legatã de carierã, dezvoltarea carierei sau
construirea carierei).
3. „Când ar trebui învãþate CMC?” ºi „Unde, în ce
context sunt învãþate CMC?”. Acest domeniu este
considerat a fi un aspect esenþial al cadrului CMC,
ºi include definirea nivelurilor parcurgerii CMC de
la elementar la unul mai avansat ºi specific (ex.
logica nivelurilor de competenþã lingvisticã A1-C2)
fiind legat de întrebarea 6 din evaluarea CMC.
Aceastã dimensiune ia în considerare faptul cã
procesul de dezvoltare a CMC la nivelul individului
poate sã reînceapã în orice moment ºi cã serviciile
de consiliere ºi orientare trebuie sã aibã capacitatea
de a-i ajuta pe indivizi sã facã faþã în diferite
contexte.
4. „Cum va fi evaluat cadrul CMC?” Sunt luate în
considerare aspecte referitoare la evaluare precum:
o Nevoi: este nevoie de acest cadru?
o Teorie: este acest cadru conceptualizat într-o
manierã funcþionalã?
o Implementare: a fost acest cadru implementat
corect ºi urmând un plan?
o Impact: a avut acest cadru un impact asupra
grupului/grupurilor þintã?
o Eficienþã: are acest cadru un raport cost/
beneficiu bun?

Exemple
• Ministerul Educaþiei ºi ªtiinþei din Lituania, cu
sprijinul unor consilieri de politici, a jucat un rolcheie în dezvoltarea unor politici legate de CMC.
Ca rezultat al cooperãrii dintre experþi, cercetãtori,
practicieni, furnizori de servicii a fost dezvoltat un
set de acte normative ºi metodologii legate de CMC,
inclusiv Programul de educaþie a carierei pentru
învãþãmânt secundar ºi profesional. Programul
include o matrice a competenþelor carierei.
• În Malta, importanþa predãrii CMC pentru elevii
din învãþãmântul obligatoriu este recunoscutã de
mai mulþi ani. Acest lucru a condus la o decizie
ministerialã de a include educaþia pentru carierã
în curriculum. Ministerul Educaþiei ºi cel al Muncii
au înfiinþat un grup de lucru cãruia i-a atribuit
sarcina de a redacta un document privind
„Justificarea ºi cadrul pentru educaþia carierei în
ºcolile ºi colegiile din Malta”. Acest grup de lucru
a fost compus din: doi ofiþeri educaþionali pentru
dezvoltare personalã, socialã ºi a carierei ºi un
consilier al carierei de la nivelul colegiilor sub
supervizarea unui manager de servicii, a
Departamentului de servicii pentru elevi, a Directoratul
pentru servicii educaþionale ºi a unui consilier
ministerial. Acest grup de lucru a fost un actor cheie
în elaborarea politicilor ºi în procesul de
implementare.
• Unitatea naþionalã de consiliere ºi orientare pe tot
parcursul vieþii a VOX (un organism guvernamental)
a cooperat cu Directoratul norvegian pentru educaþie
ºi formare ºi Directoratul norvegian pentru muncã ºi
bunãstare în implementarea perspectivei CMC în
contextul norvegian. Procesul a avut în cea mai
mare parte o abordare de jos în sus, cu implicarea
unor practicieni ºi a unor experþi/ cercetãtori. În
acest proces, nu au fost încã implicate structuri de
guvernanþã ºi alte organisme guvernamentale de
la nivelul învãþãmântului superior. În perioada
2012-2014 accentul a fost pus pe stabilirea agendei,

Cine va fi implicat în evaluare: profesioniºti, formatori,
practicieni, beneficiari?
• Este important sã fie definit în prealabil domeniul
de aplicare al cadrului naþional al CMC. Dacã, spre
exemplu, este elaborat doar pentru sectorul
educaþional (ºcoli, formarea profesionalã,
învãþãmântul superior, învãþarea adulþilor),
întrebarea care ar trebui sã fie pusã este cum va fi
asiguratã continuitatea dezvoltãrii CMC în sectorul
pieþei muncii, atât în perspectiva dezvoltãrii
viitoarelor politici legate de CMC, cât ºi pentru
cetãþean.
• Într-un cadru naþional CMC, întrebarea „Ce CMC
sã fie învãþate?” poate fi formulatã ca potenþial de
realizare „apropiat”, „îndepãrtat” sau „care prezintã
provocãri” prin raportarea la practica existentã în
furnizarea de servicii de consiliere ºi orientare în
sectorul/sectoarele þintã. Aceastã alegere are
consecinþe semnificative pentru strategia de
dezvoltare a procesului de implementare al CMC.
• Fie cã va fi adoptatã o abordare mai academicã sau
mai pragmaticã pentru crearea unui cadru al CMC,
cei care-l elaboreazã ar trebui sã þinã cont de
profesioniºtii sau practicienii din serviciile conexe
18
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consilierea ºi orientarea, precum ºi terminologie
legatã de consiliere ºi orientare.
• Se recomandã utilizarea sugestiilor valoroase cu
privire la dezvoltarea de politici ºi implementarea
CMC în diferite domenii (Gravina ºi Lovšin, 2012),
care atrag atenþia asupra a patru aspecte cheie care
au un impact asupra procesului de implementare
de politici: 1) politica ce urmeazã a fi pusã în
aplicare; 2) oamenii implicaþi în implementare; 3)
locul sau contextul implementãrii; 4) ritmul de
punere în aplicare.
• Este utilã examinarea cadrelor CMC deja existente.
Acest proces ajutã la identificarea temelor comune
care ies la suprafaþã în diferite cadre. În general,
diferenþele nu þin de întrebãri precum „Care sunt
conþinuturile învãþãrii?”, „Când?” sau „Unde?”, ci
de întrebarea „Cum sunt implementate acestea?”,
întrucât existã diferite tradiþii în elaborarea de
curricula. Existã câteva cadre naþionale CMC:
o canadian1, australian2 ºi american3: Planuri
pentru dezvoltarea carierei (Blueprints for Career
Development.
Aceste cadre au fost dezvoltate în urmã cu mai mult de un
deceniu. Deja existã o explorare criticã a acestor versiuni
de Planuri (eng. Blueprint), inclusiv a unor experienþe ale
ELGPN (vezi: Hooley et al., 2013). În contextul serviciilor
profesioniste de consiliere ºi orientare aceste planuri au
fost recunoscute ca utile ºi utilizabile. Cu toate acestea,
ele par a fi prea complicate în cazul serviciilor conexe, aºa
cum a raportat Norvegia.
Mai existã ºi alte cadre naþionale CMC, precum:
o Scotland: cadru CMC4.
o Noua Zeelandã5: Indicatori de referinþã pentru
educaþia carierei la nivel primar, secundar ºi
terþiar (Career Education benchmarks for primary,
secondary and tertiary education). Aceºti
indicatori de referinþã sunt diferiþi faþã de alte
cadre pentru cã, pe lângã descrierea rezultatelor
elevului, ei includ indicatori de referinþã privind
inputul ºi procesul (conducere, organizare,
implicarea angajatorului).
o Cadrul CMC portughez este inclus ca exemplu
în Kitul de resurse (Resource Kit, ELGPN, 2012a,
p.94).
o Irlanda6 a propus un cadru naþional în raportul
Forumului Naþional pentru Consiliere în anul 2007,
Guidance for Life, dar acesta nu a fost adoptat la
nivel naþional.
Cadrele naþionale ale CMC se pot inspira ºi din:
o Abilitãþi pentru secolul XXI7.

iar strategia a fost de a informa ºi de a iniþia discuþii
privind relevanþa perspectivei CMC în contextul
norvegian.
Concluzii ºi recomandãri
• Se recomandã sã se constituie/convoace un grup
divers de actori cheie, care sã includã experþi,
pentru a explora conceptul de consiliere ºi orientare
pe tot parcursul vieþii ºi de CMC, pentru a ajunge
la un acord cu privire la raþiunea introducerii
acestor concepte, natura lor, valoarea ºi corelarea
lor. Aceste lucruri sunt necesare pentru ca apoi
conceptele sã fie dezvoltate la nivel naþional sau
regional, pentru a se rezolva problemele de naturã
lingvisticã ce þin de definiþia CMC, pentru a discuta
„Întrebãrile ce necesitã un rãspuns la nivel de
politici” din capitolul despre CMC din Kitul de
resurse (Resource Kit, ELGPN, 2012a, p. 22-23),
pentru a propune o agendã ºi a elabora un plan
iniþial care sã faciliteze o înþelegere comunã a CMC
ºi pentru a se asigura cã planul este revizuit în mod
regulat.
• Se recomandã ca în materialele suport dezvoltate
sã fie citatã definiþia consilierii pe tot parcursul vieþii
ºi a CMC în limba englezã alãturi de traducerea
sau adaptarea acestora în limba naþionalã, astfel
încât cititorii sã poatã face referire la original ºi a
vedea diferenþele.
• Un al doilea pas recomandat pentru a dezvolta (mai
departe) politici pentru furnizarea de servicii de
consiliere ºi orientare cu un accent pe dezvoltarea
CMC, este de a elabora o schiþã pentru cadrul
naþional al CMC, care sã articuleze motivul din
spatele dezvoltãrii CMC ºi conþinutul programelor
de CMC pentru diferite niveluri de vârstã ºi grupuri
þintã (ELGPN, 2012a).
• Se recomandã utilizarea Cadrului CMC (CMS
Framework, ELGPN, 2012a, p.94), a Cadrului
ELGPN pentru asigurarea calitãþii ºi fundamentarea
pe dovezi (ELGPN QAE framework, 2012a, p.96 105) ºi a Ghidului pentru dezvoltarea politicilor ºi a
sistemelor de consiliere ºi orientare pe tot parcursul vieþii:
Un cadru de referinþã pentru UE ºi Comisie
(Guidelines for Policies and Systems Development for
Lifelong Guidance: A Reference Framework for the
EU and for the Commission, ELGPN, 2015b) în
elaborarea politicilor naþionale legate de CMC. Un
instrument util poate fi Glosarul ELGPN (ELGPNs’
Glossary, 2012c), care oferã un set comun de
definiþii pentru dezvoltarea de politici privind
1
2
3
4
5
6
7

Canada: http://www.lifework.ca/lifework/blueprint.html
Australia: https://www.education.gov.au/australian-blueprint-career-development
USA: http://acrn.ovae.org/ncdg/ncdg_what.htm
Scotland: https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/41564/career-development-l3.pdf
New Zealand: https://www.careers.govt.nz/practitioners/planning/career-development-benchmarks/
Ireland: http://iccdpp.org/guidance-for-life-2007-national-guidance-forum-report-ireland/
Twenty-First Century Skills: http://www.p21.org/our-work/p21-framework

19
19

Competenþe de management al carierei

ELGPN, dupã cum ilustreazã cele trei exemple din
Lituania, Malta ºi Norvegia în paragraful
„Exemple”, de mai sus. În prezent, politicile sunt
recunoscute ca fiind „o tablã de joc, cu mai mulþi
jucãtori”. Aceºti jucãtori se gãsesc atât în, cât ºi în
afara structurilor guvernamentale. Consecinþa
existenþei mai multor agenþi în munca de elaborare
de politici este faptul cã atenþia migreazã de la o
centrare pe dimensiunea ierarhicã ºi instrumentalã,
orientatã spre rezultate (consilierea factorilor de
decizie cu privire la scopurile potrivite) spre una
interactivã, orientatã pe proces (care îi include pe
actorii cheie ºi genereazã rezultatele stabilite). Se
recomandã ca cei care elaboreazã politicile sã decidã
în fiecare etapã dacã doresc sã includã actorii cheie
ºi pe care anume sã-i includã ºi dacã sarcinile sunt
centrate pe produs sau pe proces.

o Competenþe cheie pentru învãþarea pe tot
parcursul vieþii (Parlamentul ºi Consiliul UE,
2006)
o Cadrul DOTS (Law and Watts, 1977) ºi
actualizarea acestuia: Modelul Se-Si-F-U (Law,
2007).
• Se recomandã sã se dezvolte un cadru naþional de
competenþe pentru CMC de cãtre experþi,
profesioniºti, parteneri sociali ºi alþi actori cheie.
La modul ideal, acestea ar trebui sã fie însoþite de o
descriere a standardelor de proces ºi de input
(conducere, organizare, implicarea angajatorului
etc.). Simpla cartografiere a CMC, fãrã o aderare
la un model asumat sau convenit în prealabil nu va
produce un rezultat relevant.
• Abordarea politicilor ºi centrarea pe politici legate
de CMC a variat considerabil între þãrile membre
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• Pentru adulþi, indiferent dacã sunt angajaþi sau
ºomeri, dezvoltarea CMC ar trebui sã se bazeze pe
reflecþie ºi evaluarea competenþelor de carierã pe
care deja le-au dobândit. Un cadru al CMC oferã o
bazã pentru aceastã evaluare, precum ºi principiile
directoare pentru dezvoltarea acestora în
continuare. Consilierea ºi orientarea adulþilor ar
trebui sã se bazeze pe nevoile identificate ale
acestora ºi sã fie construite pe punctele forte ºi
capacitãþile CMC existente.
• Strategia educaþionalã pentru dezvoltarea CMC ar
trebui sã se inspire, sã se informeze continuu ºi sã
se conducã pe baza (celor mai noi) teorii ºi
metodologii asupra dezvoltãrii carierei, ºi inovaþiilor
din ºtiinþele educaþiei. O astfel de abordare ar trebui
sã fie adaptatã la preocupãrile specifice grupurilor
ºi indivizilor, fiecare cu diferitele lui nevoi sociale,
economice, culturale etc.
• În context educaþional, pentru dezvoltarea CMC,
este preferabilã învãþarea experienþialã. Aflarea
feedback-ului altor persoane despre propriul
comportament ºi acceptarea lui este o parte
importantã a dezvoltãrii CMC, care ar putea
contribui la politicile de incluziune socialã.
Învãþarea experienþialã ar trebui sã fie combinatã
cu activitãþi desfãºurate în afara instituþiilor de
învãþãmânt (ex. vizite la diferite locuri de muncã,
stagii de formare, ucenicie la locul de muncã,
evenimente de promovare a diferitelor ocupaþii,

Cum pot fi predate astfel de competenþe în contexte
educaþionale ºi nu numai, într-o manierã eficientã
pentru toþi cetãþenii, dar care þine cont de diferitele
provocãri legate de dezvoltare ºi care apar pe parcursul
vieþii, precum ºi de nevoile sociale, economice,
culturale º.a.m.d. diferite ale unor anumite grupuri ºi
indivizi? Ce strategii educaþionale ºi ce resurse sunt
mai eficiente în a permite dobândirea la un nivel înalt
a competenþelor de management al carierei?
Lecþii învãþate
(Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?)
• Aºa cum apare în întrebãrile de mai sus, cadrul
CMC (care detaliazã dezvoltarea CMC la toþi
cetãþenii pe parcursul întregii vieþi) rãspunde la
urmãtoarele întrebãri:
o Ce CMC (cunoºtinþe, aptitudini ºi atitudini)
trebuie învãþate?
o Cum se învaþã CMC?
o Când sau unde (care este contextul în care se
învaþã) CMC?
o Cum va fi evaluat cadrul CMC?
Un astfel de cadru CMC poate fi elaborat pentru unul sau
mai multe sectoare. Un cadru al CMC, care sã detalieze
dezvoltarea CMC la toþi elevii, ar trebui sã fie obligatoriu
(în curriculum) pentru ºcoli ºi instituþii de formare ºi
educaþie.
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întâlniri cu angajatorii) pentru a afla mai multe
despre lumea muncii.
În plus, faþã de sesiunile de sprijin individual, sunt
eficiente ºi sesiunile de grup, dacã acestea sunt
adaptate la problemele specifice ale grupului þintã,
contextului ºi nivelului de atenþie al acestuia.
Þãrile se preocupã din ce în ce mai mult de
conectarea învãþãmântului superior la piaþa muncii
ºi la societate în general, aºa cum este descris în
Kitul de resurse (Resource Kit - ELGPN, 2012a, p.22
ºi p.28). Conceptul de „angajabilitate a studenþilor”,
care este puternic legat de CMC, a devenit larg
acceptat, iar demersul de creºtere a angajabilitãþii
a devenit o caracteristicã de bazã a instituþiilor de
învãþãmânt superior ºi a Spaþiului european al
învãþãmântului superior. A atinge standarde înalte
de calitate în învãþarea de nivel academic ºi a creºte,
în acelaºi timp, angajabilitatea prin stimularea
CMC nu reprezintã o contradicþie. Studenþii se pot
implica activ atât în studii de nivel academic, cât ºi
în dezvoltarea carierei (Rott, 2015a).
TIC poate fi un mijloc (suplimentar) pentru a
ajunge la anumite grupuri þintã. Unele þãri folosesc
instrumente TIC pentru a sprijini dezvoltarea de
CMC în rândul cetãþenilor.
Abilitãþile, formarea ºi atitudinile practicienilor din
domeniu ºi a celor din servicii conexe, care
furnizeazã activitãþi de dezvoltare a CMC sunt
elemente cheie ale dezvoltãrii cu succes de CMC
de-a lungul vieþii de cãtre cetãþeni.

•

•

•

Exemple
• Þãrile nordice au pregãtit o Notã conceptualã despre
CMC în contextul nordic în anii 2013-14, în care
au adoptat termenul de „competenþe de carierã”
pentru CMC ºi propun ca fiecare dintre þãrile
implicate sã dezvolte în continuare conceptul de
„învãþare a carierei” (Thomsen 2014).
• În Cipru, Serviciul de Educaþie ºi Consiliere a Carierei
al Ministerului Educaþiei ºi Culturii este responsabil
de educaþia carierei pe parcursul învãþãmântului
secundar în general (de la 12 la 18 ani). Lecþiile
despre carierã sunt oferite pe parcursul primului
semestru al anului III (clasa a IX-a) al gimnaziului
tuturor elevilor din ºcolile publice. De asemenea,
Serviciul oferã studenþilor din învãþãmântul terþiar
precum ºi adulþilor consiliere ºi orientare a carierei.
Scopurile acestui tip de educaþie sunt: promovarea
cunoaºterii de sine, a managementului carierei ºi a
8
9

•

abilitãþilor de luare a deciziilor. În plus, studenþii
sunt sprijiniþi prin consiliere ºi orientare pentru
probleme personale, precum ºi prin orientarea
privind aspecte educaþionale ºi profesionale.
În Croaþia, sunt identificate exemple de bune
practici în ceea ce priveºte orientarea ºi dezvoltarea
de CMC în ºcoli, învãþãmânt profesional ºi tehnic,
precum ºi în centrele de ocupare a forþei de muncã
care oferã servicii de orientare a carierei pe tot
parcursul vieþii.
În Cehia, curriculumul naþional este bazat pe
competenþe-cheie. Pe lângã cunoºtinþe ºi abilitãþi
specifice fiecãrei discipline, este necesar ca elevii
sã dobândeascã cunoºtinþele, abilitãþile, atitudinile
ºi valorile de care pot beneficia nu doar pe parcursul
formãrii iniþiale ºi continue, ci ºi în viaþa personalã
ºi în cariera profesionalã. Toþi elevii trebuie sã fie
capabili sã le utilizeze ºi sã le aplice indiferent de
ºcoala urmatã, de interesele profesionale ºi
educaþionale sau de ceea ce ºi-ar dori sã facã în
viitor. Aceastã abordare a abilitãþilor de viaþã în
educaþie poate fi comparatã cu cea a CMC. Totuºi,
se pot evidenþia unele deosebiri, pe care se poate
construi, în special cu referire la disciplina „Lumea
muncii”. Aceasta este o disciplinã obligatorie
pentru elevii de clasele a VIII-a ºi a IX-a (de multe
ori predatã ca subiect de sine stãtãtor) ºi o temã
cross-curricularã integratã pe tot parcursul învãþãmântului secundar superior.
În Finlanda, în curriculumul naþional pentru
învãþãmântul general ºi general superior, educaþia
pentru carierã este descrisã ca o strategie centralã
ºi o responsabilitate a întregului personal. Obiectivele principale ale curriculumului de consiliere ºi
orientare sunt: 1) sprijinirea creºterii ºi dezvoltãrii
personale a elevilor; 2) promovarea dezvoltãrii
abilitãþilor de învãþare ºi sprijinul în cazul dificultãþilor de învãþare ºi 3) consilierea ºi ghidarea
elevilor în orientarea educaþionalã ºi profesionalã.
În Grecia, Organizaþia Naþionalã pentru Certificarea
Calificãrilor ºi Orientare Profesionalã (EOPPEP) a
dezvoltat instrumente TIC de autoevaluare pentru
adolescenþi ºi adulþi, astfel încât aceºtia sã fie în
mãsurã sã-ºi construiascã ºi sã-ºi acceseze abilitãþile.
Se oferã adolescenþilor un instrument de dezvoltare
a portofoliului electronic prin intermediul unui
portal de consiliere ºi orientare on-line8. Acest
instrument digital permite completarea portofoliului electronic ºi în limba englezã. Portalul oferã
ºi un exemplu real de portofoliu electronic
completat de un elev de liceu9. De asemenea, „Jocul

EOPPEP’s online guidance portal for teens: http://www.eoppep.gr/teens
Example flled out e-portolio: http://www.eoppep.gr/teens/index.php/digital-folder
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educaþional flexibil în Elveþia. Acest fapt este menit
sã sprijine includerea aproape în totalitate a
populaþiei în educaþia de nivel secundar, sã
capaciteze persoanele cu resurse ºi sã contracareze
lipsa de profesioniºti.

real” pentru adolescenþi cu vârste cuprinse între
12-15 ani ºi 15-18 ani, care a fost tradus ºi adaptat
la contextul grecesc, va fi inclus în curând pe portal,
pentru a-i ajuta pe adolescenþi sã-ºi dezvolte ºi sãºi acceseze abilitãþile de viaþã ºi de carierã. Se oferã
adulþilor un instrument de dezvoltare a unui
portofoliu electronic prin intermediul Portalului10
pentru dezvoltarea carierei pe tot parcursul vieþii
pentru adulþi, care permite completarea portofoliului electronic ºi în limba englezã. În plus, o
secþiune referitoare la CMC este oferitã adulþilor,
care include activitãþi interactive ºi materiale de
învãþare, cu scopul de a-i ajuta sã înþeleagã ºi sã
acceseze unele aspecte legate de dezvoltarea
carierei.
În învãþãmântul secundar inferior ºi superior din
Islanda, CMC sunt parte din abilitãþile de viaþã din
cadrul disciplinelor sociale.
Malta a dezvoltat un curriculum de educaþie a
carierei, centrat pe rezultate ale învãþãrii, folosit în
predarea educaþiei carierei în cadrul disciplinei
Dezvoltare personalã, socialã ºi a carierei din
învãþãmântul obligatoriu. Acest cadru este în curs
de revizuire, ca parte a reformei curriculumului
naþional. În plus, faþã de predarea la clasã, au existat
ºi o serie de iniþiative de consiliere ºi orientare a
carierei desfãºurate în ºcoalã ºi în afara ei, pentru a
completa acest proces de învãþare. Aceste iniþiative
deja menþionate sunt implementate de un grup de
consilieri ai carierei calificaþi, care au fost angajaþi
de cãtre Directoratul pentru Servicii Educaþionale,
începând cu luna octombrie 2009.
România are un curriculum naþional de Dezvoltare
personalã pentru clasa pregãtitoare (6 ani), clasa Ia ºi clasa a II-a, respectiv pentru clasele V-VIII.
Ministerul Educaþiei intenþioneazã sã dezvolte
aceste programe ºcolare la toate clasele,
încorporând CMC prin activitãþi de consiliere ºi
orientare. Curriculumul de consiliere ºi orientare
pentru învãþãmântul profesional ºi tehnic (clasele
a IX-a, a X-a ºi a XI-a) a fost elaborat în august
2014, ºi a inclus CMC, subliniind, de asemenea,
rolul consilierii ºi orientãrii în pregãtirea elevilor
din învãþãmântul profesional ºi tehnic pentru piaþa
muncii ºi oferindu-le abilitãþile necesare.
Scoþia utilizeazã CMC drept cadru pentru
instrumente de orientare online.
Strategia Conferinþei Cantonale Elveþiene a Miniºtrilor
Educaþiei (EDK), pentru perioada 2015-2019
subliniazã importanþa CMC, în special pentru
informarea tuturor tinerilor ºi a cetãþenilor adulþi
despre posibilitãþile multiple create de sistemul

Concluzii ºi recomandãri
• CMC ar trebui sã fie considerate ca „un proces în
continuã desfãºurare” pentru fiecare cetãþean în
parte. Cetãþenii ºi-au dezvoltat CMC la diferite
niveluri, iar dobândirea de CMC nu trebuie luatã
ca de la sine înþeleasã în rândul copiilor, tinerilor ºi
adulþilor.
• Din motive de coerenþã, se recomandã sã se utilizeze
aceleaºi concepte (teoretice), care stau la baza
politicilor legate de CMC în diverse sectoare.
• În practicã, metodologia programelor de CMC ar
trebui sã varieze în funcþie de nevoile utilizatorilor.
Cu toate acestea, este importantã conºtientizarea
faptului cã diferite populaþii pot avea nevoi diferite.
Cei care pãrãsesc timpuriu ºcoala ºi cei din grupul
NEET (care nu sunt în educaþie, nu sunt angajaþi
ºi nu urmeazã un program de formare) ar putea avea
nevoie de o abordare diferitã. Câteva exemple
legate de aceste grupuri din întreaga Europã pot fi
gãsite în Nota conceptualã a ELGPN (Concept Note,
ELGPN) Nr. 6. Pãrãsirea timpurie a ºcolii ºi consilierea
ºi orientarea pe tot parcursul vieþii (Oomen & Plant,
2014) ºi în Practicile serviciilor publice de ocupare
a forþei de muncã pentru mobilizarea ºi activarea
NEET (Comisia Europeanã, 2015b).
• ªomajul în rândul tinerilor are implicaþii
semnificative pentru indivizi, comunitãþi, economie
ºi societate. Se recomandã informarea asupra unor
practici interesante de consiliere ºi orientare, care
includ ºi dezvoltare de CMC, care apar în diferite
state membre ale UE ca rãspuns la ºomajul din
rândul tinerilor (Hughes ºi Bors-Pecze Borbély,
2012) precum ºi oportunitãþile din cadrul
Iniþiativelor de garanþii pentru tineri (ºi BorbélyPecze Hutchinson, 2014a).
• Învãþarea la locul de muncã îndeplineºte funcþii
diferite în raport cu sistemele de competenþe ale
þãrilor europene. Aceasta oferã tinerilor o
modalitate de învãþare despre muncã ºi despre
locurile de muncã, ajutându-i sã se informeze în
vederea unor alegeri; aceasta oferã, de asemenea,
abilitãþi, cunoºtinþe ºi acreditare, care dau acces
oamenilor la oportunitãþi (Borbély-Pecze &
Hutchinson, 2014b). Dezvoltarea CMC ar trebui
sã fie inclusã în învãþarea la locul de muncã.

EOPPEP’s Lifelong Career Development Portal for adults http://e-sta-diodromia.eoppep.gr
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• Dezvoltarea de CMC, online sau off-line, va trebui
sã fie mai uºor accesibilã pentru toþi cetãþenii
(Hooley, 2014).
• Deoarece predarea ºi formarea de CMC sunt
elemente cheie ale succesului dezvoltãrii de CMC

la toþi cetãþenii, se recomandã sprijinirea
consilierilor ºi practicienilor din serviciile conexe
prin intermediul dezvoltãrii profesionale, a
resurselor ºi a mentoratului.
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3
Cooperarea eficace între actori cheie

unde Ministerul Educaþiei ºi Culturii, Ministerul
Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi Autoritatea pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane coopereazã în vederea
promovãrii ºi diseminãrii cunoaºterii despre
educaþie, formare ºi ocuparea forþei de muncã. Prin
cooperarea cu Euroguidance Grecia ºi Cipru,
consilierii ºcolari au participat la seminarii despre
CMC.
• În Cehia, actualul plan de acþiune al Forumului
Naþional de Orientare (2014-2016) promoveazã
pregãtirea unor etape specifice ºi angajamente ale
actorilor din domeniul orientãrii carierei, care
permit punerea în aplicare a unui sistem integrat
de orientare a carierei, din perspectiva consilierii ºi
orientãrii pe tot parcursul vieþii.
• Ca parte a reformei ºcolare în Danemarca, a fost
revizuitã disciplina obligatorie „Educaþie ºi locuri
de muncã” din cadrul învãþãmântului obligatoriu,
care prevede o cooperare mai strânsã între ºcoli ºi
centrele de consiliere ºi orientare locale.
Modificãrile pun un accent mai clar pe dezvoltarea
CMC/ învãþare despre carierã la diferite niveluri în
ºcoalã. Intenþia este de a îmbunãtãþi cunoaºterea
de sine a elevilor în relaþie cu posibilitãþile
educaþionale ºi de pe piaþa muncii.
• În Finlanda, ºcolile trebuie sã prezinte un plan la
nivelul instituþiei în ceea ce priveºte orientarea ºi
educaþia carierei, în care sã fie specificatã alocarea
sarcinilor cãtre diverºi membri ai personalului.
Curriculumul local trebuie sã includã o descriere a
modului în care este implementatã în cadrul ºcolii
cooperarea cu piaþa localã a forþei de muncã ºi cu
comunitatea de afaceri. Vizitele la clasã ale

În ce mod ar putea conlucra mai eficace diferiþi
furnizori care oferã servicii de CMC, astfel încât sã îºi
utilizeze cel mai bine cunoºtinþele specializate despre
educaþie, formare ºi ocuparea forþei de muncã?
Lecþii învãþate
(Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?)
• În schiþarea unui cadru naþional al CMC, o
abordare coordonatã trebuie sã implice actorii cheie
provenind din diverse sectoare: ºcoli, învãþãmânt
profesional ºi tehnic, învãþãmânt superior, formarea
adulþilor, ocuparea forþei de muncã ºi incluziune
socialã. Acelaºi principiu se aplicã ºi programelor
de dezvoltare de CMC de la nivel regional ºi local.
Metodologia de lucru în aceastã situaþie de
cooperare implicã angajarea în discuþii asupra
scopului ºi obiectivelor intervenþiei care urmeazã
sã aibã loc, cât ºi asupra conceptului ºi conþinutului
general, astfel încât furnizorii de servicii sã aibã o
înþelegere comunã ºi sã îºi asume propria
responsabilitate.
• Pãrinþii elevilor reprezintã resurse ale comunitãþii
insuficient utilizate, care deþin cunoºtinþe
specializate despre lumea muncii în diverse
domenii.
Exemple
• În Cipru, diferiþi furnizori de servicii lucreazã
împreunã în cadrul Forumului Naþional de Orientare,
25
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reprezentanþilor pieþei muncii, vizitele la locurile
de muncã, munca bazatã pe proiecte, utilizarea de
materiale informative ale diferitelor sectoare de
activitate ºi perioadele de familiarizare cu viaþa
profesionalã sunt pãrþi centrale ale acestei
cooperãri. Conþinutul diferitelor discipline este
structurat, astfel încât sã includã module care
conecteazã cunoºtinþele ºi competenþele oferite de
disciplinã cu cerinþele ºi posibilitãþile vieþii
profesionale. Elevii ºi pãrinþii acestora ar trebui sã
aibã posibilitatea de a primi informaþii cu privire la
abordãrile de lucru ºi posibilitãþile diferitelor opþiuni
din cadrul educaþiei de bazã, precum ºi implicaþiile
acestora asupra studiilor ºi viitorului elevului.
Pãrintele/ tutorele trebuie sã aibã oportunitãþi
pentru a discuta probleme legate de studiile ºi
opþiunile elevului prin întâlniri comune cu
profesorul, consilierul ºi elevul.
• În Germania, un acord general între miniºtrii
educaþiei din cele 16 landuri ºi Agenþia Federalã a
Muncii, împreunã cu acorduri complementare la
nivel regional, reglementeazã cooperarea
instituþionalã dintre ºcoli ºi consilierii de orientare
din agenþiile locale de ocupare (KMK / BA, 2004).
Existã un cadru CMC, care defineºte obiectivele ºi
rezultatele învãþãrii pentru aceastã responsabilitate
comunã. În plus, Reþeaua ªcolilor ºi Întreprinderilor,
Arbeitsgemeinschaften Schule-Wirtschaft, precum ºi
sindicatele sunt implicate în furnizarea de proiecte
comune pentru educaþia carierei, experienþã de
muncã ºi alte activitãþi CMC pentru elevi11.
• În Grecia, la nivel naþional, Organizaþia Naþionalã
pentru Certificarea Calificãrilor ºi Orientare
Profesionalã (EOPPEP) a introdus CMC în practica
consilierii ºi orientãrii. Aceasta oferã suport pentru
dezvoltarea CMC, prin implementarea de formãri
referitoare la CMC adresate utilizatorilor finali,
pentru a-i ajuta sã dobândeascã CMC. În
învãþãmântul secundar, „Programele de educaþie
pentru carierã”, sprijinite de 79 de Centre pentru
orientarea carierei (KESYP) au drept obiectiv
dezvoltarea CMC în rândul grupului þintã (elevi ºi
adulþi tineri cu vârsta de pânã în 25 de ani).
Centrele de orientarea carierei ale universitãþilor
susþin, de asemenea, dezvoltarea CMC ale
studenþilor, prin oferirea de seminarii despre tehnici
de cãutare a unui loc de muncã, abilitãþi de luare a
deciziilor etc.
• În Malta, Direcþia de Servicii Educaþionale ºi Asociaþia
de Orientare a Carierei colaboreazã cu entitãþi
importante, cum ar fi Corporaþia pentru ocupare ºi
formare, Agenþia de Programe ale Uniunii Europene,
11

precum ºi cu alte autoritãþi naþionale, cum ar fi:
Autoritatea Serviciilor Financiare din Malta,
Autoritatea de Turism din Malta, Agenþia de
Tehnologie a Informaþiei din Malta, Managementul
Sectorului Naþional de Sãnãtate ºi cu o serie de
instituþii private pentru a oferi oportunitãþi de
orientare a carierei pentru elevi, astfel încât aceºtia
sã dobândeascã CMC într-un stadiu incipient în
cursul învãþãmântului obligatoriu ºi, de asemenea,
pentru a oferi oportunitãþi de formare în consilierea
ºi orientarea în carierã pentru practicienii care
lucreazã în domeniul educaþiei ºi al muncii.
• Proiectul norvegian „Consilieri ai Serviciului Public
de Ocupare în învãþãmântul secundar superior” este
un exemplu care ilustreazã teme ºi metode relevante
pentru promovarea/ desfãºurarea programelor de
CMC. Acest proiect este organizat în unele regiuni
de Direcþia Muncii ºi Protecþiei Sociale, (care implicã
în prezent 12 birouri SPO ºi ºcoli ºi care este într-o
continuã evoluþie). Acesta a fost integrat în
„Proiectul Noi Posibilitãþi” pânã în 2016. Consilierii
de orientare SPO sunt detaºaþi la ºcoli din cadrul
învãþãmântului secundar superior (de exemplu, 4
zile pe sãptãmânã), pentru a se asigura cã elevii în
situaþii vulnerabile sunt sprijiniþi adecvat în cel mai
scurt termen (intervenþie timpurie); pentru a oferi
o mai bunã cunoaºtere a pieþei locale/ regionale a
muncii; pentru a consolida motivaþia studenþilor
pentru a-ºi finaliza educaþia ºi pentru a oferi servicii
timpurii multidisciplinare, relevante din partea SPO
ºi a altor furnizori relevanþi, în funcþie de nevoile
studenþilor.
• În Serbia, Iniþiativa 500+ a avut un mare succes în
implicarea reþelelor de pãrinþi pentru a identifica
întreprinderi dispuse sã organizeze stagii de ucenicie
la locul de muncã pentru elevi.
• În Elveþia, fiecare canton are o echipã specializatã,
cu delegaþi ai serviciilor de orientare, ocupare ºi
asigurãri sociale: lucrul în echipã interinstituþionalã
(IIZ). Aceastã echipã are sarcina de a coopera
pentru a gãsi cea mai bunã soluþie pentru persoanele
care nu deþin CMC ºi pentru a le ajuta sã gãseascã
un loc de muncã sau o posibilitate de formare.
Concluzii ºi recomandãri
• Un forum naþional de orientare sau un mecanism
similar de coordonare la nivel naþional oferã o
oportunitate idealã pentru cooperare cu privire la
politicile legate de CMC ºi pentru coordonarea
serviciilor de orientare pentru cetãþeni. Astfel de
forumuri au fost create în diferite state membre,
pentru a realiza un sistem integrat de orientare pe

Printre diferitele dispoziþii, a se vedea în mod special: http://www.schulewirtschaft.de
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tot parcursul vieþii. Forumul naþional de orientare
ar trebui sã reprezinte toþi actorii cheie, sã aibã un
mandat clar pentru a dezvolta un cadru al CMC,
sã ofere consultanþã cu privire la politicile legate
de CMC ºi sã fie în contact direct cu ministerele.
Într-un astfel de forum diferiþi furnizori pot lucra
împreunã pentru a oferi în mod mai eficient
programe de CMC.
• A se încuraja nu doar colaborarea, ci ºi dezvoltarea

încrederii reciproce între furnizorii de servicii de
dezvoltare ale CMC la nivel naþional, regional ºi
local.
• Se recomandã sã se ia în considerare furnizarea unei
game diversificate de servicii spre exemplu, orientarea ºi dezvoltarea CMC pe tot parcursul vieþii
într-un singur cadru organizatoric, deoarece este
considerat potenþial mai rentabil, evitând dublarea
inutilã a cheltuirii resurselor. (OECD, 2004).
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formare, „supervizare”) pe practicienii din serviciile
conexe ºi pe intermediari pentru crearea de CMC
prin înþelegerea, dezvoltarea ºi implementarea
sarcinilor legate de dezvoltarea CMC la elevi/
studenþi ºi clienþi.
• Practicienii din serviciile conexe nu sunt neapãrat
foarte interesaþi de consiliere ºi orientare sau de
dezvoltarea CMC, ca parte a muncii lor. În cazul
în care include o varietate de instituþii (eventual
cu diferite funcþii), acest model de livrare prezintã
un risc ridicat de fragmentare sau de suprapunere
a serviciilor de consiliere ºi orientare în carierã
(Zelloth, 2009).
• În instituþiile de învãþãmânt în care cadrele
didactice sunt implicate în dezvoltarea CMC în
cazul elevilor/ studenþilor, profesioniºtii din
consiliere ºi orientare ºi directorul/ personalul de
management ar trebui sã colaboreze cu profesorii,
pãrinþii, furnizorii externi de servicii pentru a-i ajuta
sã înþeleagã cum se construiesc CMC ºi care este
participarea aºteptatã din partea acestora.
• Nevoia ca profesorii sã fie bine pregãtiþi pentru
atribuþiile de consiliere ºi orientare ºi dezvoltare de
CMC poate fi subestimatã la nivel naþional. 42%
dintre profesorii europeni au în prezent un nivel
înalt sau moderat de nevoie pentru dezvoltare
profesionalã în consilierea ºi orientarea carierei aºa
cum se aratã în Teaching and Learning
International Survey TALIS 2013 (OECD, 2014,
în: European Commission/EACEA/Eurydice/
Cedefop, 2014, p. 95).

Cine ar trebui sã ofere formare pentru CMC ºi ce rol
trebuie sã joace personalul de consiliere ºi orientare
în dezvoltarea ºi furnizarea de formare pentru CMC
în diferite contexte ºi împrejurãri? Cum poate fi format
personalul implicat în dezvoltarea CMC în moduri care
sã-i facã mai eficienþi în a-i ajuta pe cetãþeni?
Lecþii învãþate
(Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?)
• Predarea ºi formarea CMC ar trebui sã fie furnizate
de cãtre un personal calificat, bine instruit ºi
motivat, indiferent dacã aceºtia sunt profesioniºti
sau practicienii din serviciile conexe. Aceºtia din
urmã, de exemplu profesori sau consilieri din
serviciile de ocupare a forþei de muncã, sunt
persoane care oferã consiliere ºi orientare ca parte
a muncii lor, dar nu sunt neapãrat formate în
consiliere ºi orientare. Acele persoane, care sprijinã
învãþarea în contexte informale ºi non-formale, ar
trebui sã fie capabile sã livreze intervenþii iniþiale
sau intermediare legate de CMC.
• Profesioniºtii din consiliere ºi orientare, precum
consilierii de orientare sau de carierã, psihologii
specializaþi în educaþie sau asistenþii sociali
specializaþi în servicii publice de ocupare a forþei
de muncã, nu ar trebui sã joace un rol doar în
furnizarea de consiliere ºi orientare ºi în a-i ajuta
pe cetãþeni sã dobândeascã CMC. Aceºtia ar trebui
sã coopereze cu ºi sã-i sprijine (ex.: cu sfaturi,
29
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• O publicaþie recentã privind profilul european al
competenþelor de referinþã pentru consilierii din
serviciile publice de ocupare a forþei de muncã ºi
EURES (European Commission, 2014, p. 2, 8 ºi
17) atrage atenþia asupra nevoii de „cunoºtinþe
practice de planificare a acþiunilor individuale,
inclusiv promovarea CMC/capacitatea de inserþie
profesionalã”.
• Atât în formarea profesionalã iniþialã, cât ºi în cea
continuã, cariera personalã a profesioniºtilor în
consiliere ºi orientare ºi a celor din serviciile conexe
reprezintã un mijloc important (ex: evaluarea
dezvoltãrii propriilor CMC, elaborarea unui plan
de carierã) pentru o mai bunã înþelegere a CMC la
nivelul elevilor/studenþilor ºi al clienþilor.

Bavaria a introdus un curs universitar cu o duratã
de 2 ani (Graf, 2010).
• În Ungaria, dezvoltarea CMC este inclusã în planul
de învãþãmânt al formãrii iniþiale ºi continue a
cadrelor didactice la nivel primar, secundar inferior
ºi superior, astfel încât CMC sã devinã o parte
integrantã ºi obligatorie a programelor de formare
a cadrelor didactice.
• În Elveþia, fiecare centru de servicii de consiliere ºi
orientare sprijinã ºi coopereazã cu profesorii din
ciclul de învãþãmânt obligatoriu ºi secundar pentru
a implementa formarea CMC în ºcoalã. Cadrele
didactice au, de asemenea posibilitatea de a obþine
o pregãtire de specialitate în CMC la o universitate
de ºtiinþe aplicate.

Exemple

Concluzii ºi recomandãri

• Într-o abordare actualã de implementare a CMC
în Austria, un inspector ºcolar care reprezintã
consiliul de administraþie al ºcolii lucreazã împreunã
cu un reprezentant al unei instituþii de formare a
profesorilor. Aceºtia elaboreazã o abordare
comprehensivã, care este apoi distribuitã ºi
discutatã cu directorii în cadrul consiliilor ºcolilor.
Cadrele didactice sunt invitate la sesiuni de formare
în care lucreazã asupra dezvoltãrii CMC ºi asupra
metodelor de a sprijini elevii/studenþii în dezvoltarea
de CMC. Pasul urmãtor este ca profesorii care au
trecut prin sesiunile de formare sã reflecteze asupra
acestora prin redactarea împreunã cu colegii lor de
la ºcoalã a unei note cu privire la dezvoltarea ºcolii.
Acest grup prezintã nota inspectorului ºcolar, ca
reprezentant al consiliului ºcolii, urmatã apoi de o
prezentare asupra dezvoltãrii ºcolii în prezenþa
directorilor, ca o problemã importantã în procesul
de dezvoltare al ºcolii.
• În Cipru, conþinutul cursului obligatoriu de educaþia
carierei din primul semestru al anului III de
gimnaziu (copii de 14-15 ani) este definit de cãtre
Ministerul Educaþiei ºi Culturii. ªcolile sunt obligate
sã alcãtuiascã un plan instituþional cu sprijinul unui
profesor experimentat, specializat pe teme de
carierã.
• În Cehia, a fost introdus un nou standard de
calificare pentru practicienii de consiliere ºi
orientare din educaþie cu scopul de a promova
validarea învãþãrii non-formale ºi informale ºi
creºterea standardelor în domeniul consilierii ºi
orientãrii carierei. A fost pilotat un program de
formare aferent, care a inclus conceptul de CMC.
• În Germania, unele dintre cele 16 Administraþii
Regionale au creat ample cursuri de formare
profesionalã pentru profesorii care au sarcini de
consiliere ºi orientare a carierei. De exemplu,

• Pentru practicienii din serviciile conexe, cum ar fi
profesorii ºi consilierii de ocupare, orientarea ºi
dezvoltarea CMC la elevii/studenþii/clienþii lor pot
fi considerate ca având valoare adãugatã pentru
activitatea lor profesionalã ºi pot fi promovate ca
atare.
• Este recomandat ca toþi practicienii din serviciile
conexe sã aibã posibilitatea de a se califica în
consiliere ºi orientare ºi sã aibã sprijinul/cooperarea
profesioniºtilor din consiliere ºi orientare pentru aºi dezvolta ºi menþine perspectiva asupra consilierii
ºi orientãrii pe tot parcursul vieþii.
• În cazul în care un plan individual de carierã este
unul dintre rezultatele învãþãrii ºi formãrii de CMC,
se recomandã ca practicienii în consiliere ºi
orientare sã-ºi dezvolte propriile planuri de carierã
ºi sã-ºi evalueze propriile CMC în timpul formãrii,
pentru a evita riscul ca ei sã aplice ceva ce nu înþeleg
sau ceva în care nu cred. Este importantã revizuirea
programelor de formare existente, atât în cazul
profesioniºtilor, cât ºi în cazul practicienilor din
serviciile conexe consilierii ºi orientãrii. Toate
activitãþile de formare iniþialã pentru practicienii
din consiliere ºi orientare ar trebui sã includã în
mod obligatoriu „consilierea ºi orientarea” sau
„învãþarea carierei”. Conþinutul acestora ar trebui
sã includã cadrul teoretic ºi metodologiile de
dezvoltare a CMC, evaluarea formativã a dezvoltãrii
CMC, precum ºi modul în care sã fie integrate în
predare CMC la ore (în ºcoalã). Pentru practicienii
din serviciile conexe, precum profesorii, este
important sã li se ofere experienþe reale în cadrul
unor întreprinderi.
• Este necesarã de asemenea, „întãrirea cooperãrii
între cei implicaþi în consiliere ºi orientare ºi
partenerii sociali, organizaþiile care reprezintã
cadrele didactice, asociaþiile tematice, organizaþiile
30
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directorilor, reprezentanþii furnizorilor de EFP ºi ai
inspectoratelor, în scopul de a asigura o gândire
mai convergentã în implementarea politicilor în
consiliere ºi orientare, precum ºi formarea iniþialã
ºi continuã a profesorilor” (ELGPN Concept Note
No. 7, 2015a).
• Se recomandã sã se investeascã ºi sã se încurajeze
o înþelegere comunã cãtre sectoare asupra furnizãrii
CMC. Acest aspect ar putea fi pus în aplicare printrun modul comun de formare pentru practicieni din
diferite sectoare (profesori, consilieri de orientare,
funcþionarii din serviciile publice de ocupare a forþei
de muncã, consultanþi de resurse umane ºi
consultanþi de carierã) direcþionate cãtre diferite

sectoare ºi grupuri þintã. Acest modul comun de
formare ar putea fi considerat ca parte obligatorie
a dezvoltãrii profesionale continue.
• Totodatã, se recomandã adoptarea unei modalitãþi
recunoscute în Europa pentru îmbunãtãþirea
competenþelor practicienilor de consiliere ºi
orientare: legislaþie (ex.: Finlanda, Polonia, Slovacia
ºi Austria); acorduri de licenþiere (ex.: Bulgaria ºi
Polonia); standarde de calitate (ex.: Letonia);
acreditare din partea unui corp profesional
(inter)naþional; registru al practicienilor (ex.:
Portugalia, Cehia, Germania ºi Marea Britanie)
(ELGPN, 2015c), ºi insistarea asupra „dezvoltãrii
CMC ale cetãþenilor” drept competenþe-cheie.
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5
Decizii politice strategice

• O trecere în revistã a documentelor, reglementãrilor
ºi legilor existente în domeniul consilierii pe tot
parcursul vieþii pare sã fie necesarã pentru a
identifica dacã toþi cetãþenii ºi grupurile specifice
au acces la CMC.
• Pentru a impulsiona creºterea accesului la
dezvoltarea CMC (ex.: consilierea, orientarea ºi
educaþia carierei), acestea trebuie incluse ca
elemente obligatorii ale curriculumului din ºcoli,
din învãþãmântul profesional ºi din învãþãmântul
superior.
• Formarea iniþialã ºi continuã a practicienilor din
serviciile conexe consilierii ºi dezvoltãrii CMC se
realizeazã cel puþin la nivel universitar/ postuniversitar ºi trebuie sã fie evaluatã ºi acreditatã
conform standardelor de asigurare a calitãþii de la
nivel naþional ºi/ sau în învãþãmânt superior din
Europa.
• Trebuie acordatã atenþie rezultatelor Eurobarometrului Special (Iulie 2014) cu privire la serviciile
de consiliere ºi orientarea carierei pentru cetãþenii
UE. 45% dintre respondenþi indicã faptul cã nu au
avut acces la servicii de consiliere ºi orientare. În
ceea ce priveºte valoarea acestor servicii pentru ei,
71% considerã cã acestea au sprijinit alegerile
educaþionale ºi de formare, 62% le considerã utile
pentru gãsirea unui loc de muncã, iar 53% le
considerã utile pentru a-ºi gãsi un loc de muncã
sau oportunitãþi de studiu în strãinãtate.

Ce decizii politice strategice ar trebui luate pentru a
creºte accesul la CMC, pentru a asigura calitatea
acestora ºi pentru a fi siguri cã toþi cetãþenii au
oportunitatea de a dobândi competenþele cheie din
domeniul managementului carierei în mod eficient?
Lecþii învãþate
(Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?)
• Pentru a putea fundamenta luarea deciziilor
strategice cu privire la CMC este necesar sã reuºim
sã îi facem pe politicieni ºi decidenþi sã
conºtientizeze ce sunt CMC, de ce este necesarã
dezvoltarea CMC, cum va fi acest proces realizat,
beneficiile ºi importanþa stãpânirii CMC atât pentru
societate, cât ºi pentru cetãþeni, nevoile curente ºi
decalajele, precum ºi urgenþa politicilor în acest
domeniu.
• Întrucât politicienii ºi decidenþii pot fi sensibili la
opinia publicã sau la interesele actorilor cheie, o
astfel de creºtere a conºtientizãrii ar trebui sã fie
atât lãrgitã, cât ºi adaptatã specificului acestor
grupuri.
• O strategie necesarã în pregãtirea politicilor în
domeniul CMC pare sã fie îmbunãtãþirea vizibilitãþii
serviciilor de consiliere ºi de dezvoltare a CMC atât
pentru cetãþeni, cât ºi pentru decidenþi. Dezvoltarea
CMC poate fi deja realizatã în diferite sectoare,
domenii, curricula sau discipline, ceea ce face
dificilã evaluarea ºi mãsurarea calitãþii ofertei.
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• În Elveþia, cu prilejul cadrului din anul 2007 care
vizeazã implementarea unui acord inter-cantoane
cu privire la þinte ºcolare standardizate, consilierea,
orientarea ºi dezvoltarea CMC devin elemente
obligatorii în ºcoli pentru aproape orice canton.

Exemple
• În Cipru, dezvoltarea CMC ca parte a
curriculumului trebuie întãritã în continuare. Unul
dintre obiectivele Forumului Naþional de Consiliere
ºi Orientare (National Forum of Guidance) este acela
ca dezvoltarea CMC sã devinã parte a
curriculumului ºcolar.
• În Grecia, au fost introduse în portalurile Organizaþiei Naþionale pentru Certificarea Calificãrilor ºi
Orientare în Carierã (National Organisation for
Certification of Qualifications & Vocational Guidance
– EOPPEP) câteva instrumente CMC de consiliere
ºi orientare online pentru adolescenþi ºi tineri (v.
Capitolul 2).
• În Letonia, Ministerul Educaþiei ºi ªtiinþei a delegat
Centrul de Stat pentru Evaluare în Educaþie (State
Education Assesment Centre - VISC) ºi Centrul de
Stat pentru Conþinuturi Educaþionale (State
Education Content Centre IKVD) ca agenþii care
implementeazã consilierea, orientarea ºi educaþia
carierei în ºcoli ºi în învãþãmântul profesional,
aspecte care includ ºi CMC. VISC a integrat
dezvoltarea CMC în principiile cu privire la
disciplinele ºcolare din standardele naþionale de
educaþie pentru ºcolile secundare. IKVD a iniþiat
un proces pentru evaluarea modului în care CMC
sunt predate în ºcoli.
• Datã fiind obligativitatea consilierii ºi orientãrii în
învãþãmântul obligatoriu ºi sprijinul SPO cu privire
la implicarea participanþilor în educaþie nonformalã ºi informalã, în Slovacia cea mai mare
provocare este de a realiza sinergia întregului sistem,
inclusiv asigurarea calitãþii ºi a unei finanþãri
coerente.
• În Suedia, pentru a asigura dezvoltarea CMC,
acestea au fost parþial integrate în curriculum, în
documentele programatice pentru învãþãmântul
obligatoriu, învãþãmântul secundar superior ºi în
educaþia adulþilor. CMC au fost, de asemenea,
integrate în cursurile de formare la locul de muncã/
cursurile de formare pentru cadre didactice ºi
consilieri, oferite de cãtre Consiliul Naþional pentru
Educaþie (National Board for Education). În
învãþãmântul superior este mai complicat, întrucât
universitãþile sunt autonome. În timp ce CMC nu
sunt pe agenda acestora – fiind parte a Agendei
europene pentru învãþãmântul superior (European
Higher Education Agenda) – aspectele legate de
angajabilitatea studenþilor au beneficiat de o mai
mare atenþie. Documentele de politici pot inspira
aceste instituþii educaþionale pentru a introduce
dezvoltarea CMC.

Concluzii ºi recomandãri
• Susþinerea deciziilor de politici cu privire la
dezvoltarea CMC pentru cetãþeni trebuie realizatã
la cel mai înalt nivel al ministerelor relevante ºi
ratificatã prin legi, acte sau mãsuri, prin finanþare
ºi fonduri adecvate, strategii naþionale coordonate,
repere comune, paºi ulteriori comuni de
implementare.
• În procesul de extindere a accesului la dezvoltarea
CMC, obligativitatea consilierii ºi orientãrii în ºcoli
poate juca un rol important (Sweet, Nissinen ºi
Vourinen, 2014), acesta fiind aspectul de la care
trebuie sã înceapã acest proces într-o þarã.
• Ca parte a Inventarului de abilitãþi, 2015, Tineri,
abilitãþi ºi angajabilitate (Skills Outlook 2015, Youth,
Skills and Employability), OECD a analizat cum se
poate asigura cã toþi elevii care finalizeazã ºcoala
deþin competenþe relevante pentru viaþã (inclusiv
pentru muncã) ºi a recomandat rolul consilierii:
„Serviciile de consiliere ºi orientare trebuie
fundamentate pe evaluãri relevante ale datelor de
piaþã/rezultatele unor cercetãri privind diferite
parcursuri profesionale” (OECD, 2015, p.17).
• Pentru a promova o abordare integratã a CMC/
competenþelor de management al carierei ºi a
învãþãrii centrate pe elev ºi pentru a le integra în
sistemul universitar european, sunt necesare acþiuni
inter-relaþionate de schimb de experienþã, la
niveluri diferite: dezvoltare de politici la nivel
european ºi naþional; guvernanþa instituþiilor de
învãþãmânt superior; personal academic, al
facultãþilor; servicii de consiliere ºi orientare pentru
studenþi; studenþii ca actori individuali ºi actori
cheie ai propriei învãþãri; cooperare cu angajatori
ºi întreprinderi la nivel regional ºi naþional. Rott
(2015a, 2015) prezintã studii de caz ale
implementãrii cu succes a CMC în învãþãmântul
superior.
• Un element important al politicilor care privesc
îmbunãtãþirea accesului ºi luare în considerare a
echitãþii sociale este alegerea unei abordãri
sistemice cu privire la dezvoltarea unor servicii
proactive de consiliere ºi orientare în toate
sectoarele, scopul cheie fiind acela de dobândire
de CMC. Este recomandat ca abordarea sã includã
strategii, precum: o atitudine activã mai degrabã
decât aºteptarea venirii oamenilor, construirea unei
culturi a învãþãrii prin creºterea conºtientizãrii ºi
prin încurajarea indivizilor de a investi în
34
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• Abilitãþile, formarea ºi starea de spirit a
practicienilor care oferã formare ºi predau
dezvoltarea CMC sunt critice pentru succes.
Trebuie avutã în vedere o eventualã abordare crosssectorialã în relaþie cu calificãrile ºi formarea
practicienilor din domeniul dezvoltãrii CMC.
• Se recomandã ca deciziile strategice de politici cu
privire la dezvoltarea CMC sã fie fundamentate pe
date ºi dovezi ale cercetãrii, cum sunt cele oferite
de Ghidul ELGPN cu dovezi ale cercetãrii (ELGPN
Evidence Guide, Hooley, 2014).

dezvoltarea propriilor abilitãþi, motivaþiei ºi
încrederii în sine (ELGPN, p. 36).
• Serviciile tradiþionale de consiliere ºi orientare –
pentru care dezvoltarea CMC reprezintã un scop
cheie – sunt influenþate de parteneriatele crosssectoriale care implicã parteneri din domeniile
public, privat sau terþ. Ca o consecinþã, în ceea ce
priveºte finanþarea, multe guverne se bazeazã din
ce în ce mai mult pe entitãþi private ºi nonprofit
pentru oferirea de bunuri ºi servicii cetãþenilor
(OECD, 2010).
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Cum poate fi evaluat ºi acreditat nivelul atins al
competenþelor de management al carierei, astfel încât
sã sprijine dezvoltarea carierei pentru diferite grupuri
þintã ºi de-a lungul diferitelor etape de viaþã?

•

Lecþii învãþate
(Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?)
• Printre funcþiile de evaluare a CMC se numãrã:
(a) informarea studenþilor / clienþilor despre
progresul personal ºi indicarea paºilor urmãtori, (b)
informarea altora (spre exemplu, a pãrinþilor sau a
angajatorilor) despre competenþele dezvoltate sau
îmbunãtãþite ale unui individ, (c) oferirea unor
credite care semnalizeazã în mod formal existenþa
unui profil al competenþelor ºi (d) încurajarea
implicãrii ºi a motivaþiei.
• Evaluarea este cea mai eficientã atunci când este
bine organizatã / încadratã în timp, specificã,
mobilizantã la nivel personal ºi constructivã
(Sultana, 2013).
• Încã se dezbate dacã CMC pot fi mãsurate ºi
evaluate altfel decât formativ (eng. assessment for
learning), ca un instrument didactic pentru autodezvoltare. În orice caz, aceasta nu trebuie sã
blocheze eforturile de a dezvolta evaluarea sumativã
(eng. assessment of learning) care ar putea fi necesarã
pentru evaluarea de programe.
• În paralel cu dezvoltarea unui cadru naþional al
CMC, trebuie fãcute eforturi pentru elaborarea

•

•

•
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unor instrumente pentru evaluarea dezvoltãrii
CMC.
Evaluarea nivelului atins de cetãþeni în CMC este
strâns legatã de existenþa unei definiþii a CMC ºi a
unui cadru naþional din care derivã ºi sunt definite
rezultate ale învãþãrii. Mai mult decât atât,
evaluarea este strâns legatã de aplicarea strategiilor
ºi resurselor educaþionale, precum ºi de
conºtientizarea ºi înþelegerea generalã a CMC de
cãtre practicieni cu abilitãþi, bine formaþi ºi motivaþi
care livreazã servicii de dezvoltare a CMC.
În general, evaluarea abilitãþilor socio-emoþionale,
dintre care CMC sunt un exemplu, s-a dovedit a fi
dificilã în statele europene, atât în context
educaþional, cât ºi în cel al SPO. Delegaþii ELGPN
descriu acest domeniu ca „arie a evaluãrii
insuficient dezvoltatã”.
Alegerea strategiilor de evaluare a CMC în sectorul
educaþional întâmpinã provocãri specifice, pe de o
parte din cauza faptului cã atât procesul, cât ºi
rezultatele sunt importante, iar pe de alta din cauzã
cã în cadrul educaþiei formale consilierea ºi
orientarea sunt adesea oferite prin multiple
discipline ºi mai puþin printr-o disciplinã dedicatã,
de sine stãtãtoare (Sultana, 2012b).
În diferite þãri, portofoliul (sau „planul de dezvoltare
personalã”, „planul individual de acþiune”) este
preferat ca instrument de evaluare, întrucât acesta
se focalizeazã pe reflecþie ºi învãþare ºi urmãreºte/
evidenþiazã dezvoltarea personalã. Introducerea la
nivel naþional, regional sau local a portofoliilor etc.

Evaluare ºi acreditare

et de Compétences – PEC), în Austria - Portofoliul
talentelor (Talent Portfolio), în Elveþia ºi Germania
- Paºaportul pentru o meserie (Berufswahlpass) ºi
Paºaportul individual (Profilpass) (Sultana, 2011).
• În Irlanda, în cursul implementãrii unui cadru al
CMC, dezvoltarea de cãtre studenþi a CMC a fost
evaluatã de consilierii de carierã utilizând criterii
predefinite de succes.
• În învãþãmântul pre-profesional (învãþãmânt
secundar inferior) din Norvegia, dezvoltarea CMC
de cãtre elevi este evaluatã (formativ ºi sumativ)
începând cu 2016-2017, prin intermediul
portofoliului elevilor.

trebuie sã fie însoþitã de politici adecvate cu privire
la strategiile de evaluare pentru dezvoltarea CMC
(Sultana 2013).
• Este acordatã atenþie literaturii de specialitate care
evidenþiazã valoarea portofoliilor pentru cetãþeni
ºi în mod particular pentru grupurile vulnerabile
de elevi/ studenþi ºi tineri, cum ar fi cei din grupurile
dezavantajate socio-economic, cei cu achiziþii
scãzute, cei cu dizabilitãþi (Sultana 2013), sau, în
rapoarte mai recente, pentru cei care solicitã azil
politic ºi pentru imigranþii economici (Cedefop
2013).
• E-portofoliile sunt cel mai frecvent utilizate în
sectorul educaþional.

Concluzii ºi recomandãri

Exemple

• Este recomandat ca evaluarea nivelului de
dezvoltare a CMC sã nu fie restricþionatã doar la
auto-evaluare. Aceasta trebuie sã fie legatã ºi
corelatã cu provocãrile sociale, managementul
situaþiilor dificile, abordarea pozitivã a schimbãrii.
• Evaluarea formativã este îndeosebi consideratã ca
potrivitã pentru evaluarea CMC. Utilizarea
portofoliilor de învãþare pentru carierã (eng. career
learning portfolios) deschide oportunitãþi pentru
reflecþie ºi înþelegere a dezvoltãrii carierei unei
persoane, dar ºi pentru conversaþii despre carierã
cu consilierul.
• Premiile ºi alte mecanisme pentru recunoaºterea ºi
acreditarea experienþelor legate de dezvoltarea
CMC sunt aspecte ale unei consilieri ºi orientãri în
carierã eficiente.

• Portofoliile studenþilor/ elevilor, care includ
dezvoltarea CMC, sunt utilizate în Austria, Croaþia,
Danemarca, Finlanda, Franþa, Germania, Grecia,
Luxemburg, Italia ºi UK ºi sunt pe cale a fi introduse
în Malta ºi Cipru.
• Utilizarea portofoliilor în cadrul serviciilor de
ocupare este rarã în afara situaþiilor în care acestea
reprezintã o platformã electronicã pentru afiºarea
profilului de competenþe al celor care îºi cautã un
loc de muncã, aºa cum se întâmplã spre exemplu
în Belgia, Germania, Italia ºi Olanda.
• Practicienii din ºcoli dezvoltã portofolii (ex.: Malta).
Portofoliile sunt, de asemenea, dezvoltate prin
colaborarea dintre practicienii dintr-un grup
restrâns de instituþii (ex.: în Franþa - Portofoliul de
experienþe ºi competenþe (Portefuille d‘Expériences
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înþeleagã, fac parte din sarcinile de consiliere ºi
orientare ale practicienilor din serviciile conexe.
• Profesioniºtii din consiliere ºi orientare ar putea
beneficia de pe urma mobilitãþii: ei trebuie sã aibã
oportunitatea de a explora cu regularitate ºi de a se
informa despre piaþa muncii la nivel naþional,
regional ºi local. De asemenea, ei ar beneficia de
pe urma muncii în strãinãtate, pentru a se
familiariza cu diferite sisteme economice, cu
oportunitãþi ºi metode de a-ºi forma clienþii prin
dezvoltarea CMC.
• Este nevoie de informaþii accesibile despre piaþa
muncii pentru elevi/studenþi care sã le permitã sã
decodifice lumea înconjurãtoare. Acest lucru încã
nu se întâmplã, consilierea ºi orientarea carierei de
calitate, bazatã pe informare despre piaþa muncii
nefiind disponibilã pentru toþi elevii din
învãþãmântul tehnic ºi profesional din Europa
(Parlamentul European, 2014), iar dezvoltarea de
CMC este în consecinþã periclitatã.
• Exemplele pentru a rãspunde la aceastã întrebare
sunt dificil de gãsit, deoarece aceste obiective dezvoltarea CMC ºi interpretarea lumii - pot fi
întreþesute în multe dintre activitãþile din ºcoli ºi
SPO. Aceste obiective ar trebui sã prevadã clar
ajutorul unui individ sã obþinã o perspectivã realistã
despre sine, despre lumea muncii ºi despre relaþia
dintre cele douã.

Cum ne putem asigura cã cetãþenii sunt capabili sã
interpreteze lumea din jurul lor, astfel încât sã se simtã
în mãsurã sã-ºi dezvolte competenþele-cheie care
contribuie la dezvoltarea carierei, dar în acelaºi timp
sã fie conºtienþi în mod critic de constrângerile
economice care le limiteazã opþiunile ºi capacitãþile ºi
sã nu presupunã cã sunt responsabili în mod individual
de eºecurile structurale ºi sistematice?
Lecþii învãþate
(Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?)
• Cheia pentru o dezvoltare eficientã a CMC la
cetãþeni - care le permite sã-ºi dezvolte CMC ºi sã
înþeleagã influenþele externe - este un personal
calificat, bine pregãtit ºi motivat care are o abordare
holistã asupra consilierii ºi orientãrii (pe tot
parcursul ºi în toate domeniile vieþii), înþelege ce
sunt CMC ºi le poate dezvolta corespunzãtor.
• Atât perspectiva psihologicã, cât ºi cea sociologicã
asupra dezvoltãrii carierei ºi o înþelegere de bazã a
funcþionãrii pieþei muncii sunt componente
importante ale formãrii iniþiale ºi dezvoltãrii
profesionale continue în consiliere ºi orientare a
practicienilor din serviciile conexe. Cunoºtinþele
de bazã despre, accesul la informaþii actuale despre
piaþa muncii ºi carierã, precum ºi cunoºtinþele ºi
abilitãþile de a ajuta clienþii/elevii/studenþii sã o
39
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Exemple

Lifelong Guidance: A Reference Framework for the
EU and for the Commission) (ELGPN, 2015b).
• Personalul calificat, bine instruit ºi motivat care
predã ºi formeazã CMC la cetãþeni ar trebui sã fie
conºtient cã trebuie sã sensibilizeze atitudinile
elevilor/clienþilor, sã-i îndrume pozitiv spre
dezvoltarea carierei în contextul în care pot apãrea
situaþii de învãþare necunoscute ºi neaºteptate ºi a
schimbãrii locului de muncã ce pot fi cauzate de
factori dincolo de controlul lor ºi sã dezvolte o
gândire criticã.
• De reþinut sunt concluziile studiului OECD despre
abilitãþile adulþilor (PIAAC) (OECD, 2013), care
aratã cã angajaþii care utilizeazã frecvent abilitãþi
cheie la locul de muncã nu numai ca au rezultate
mai bune în carierã, dar se ºi integreazã mai bine în
întreprinderi ºi sunt mai productivi. Acest fapt
susþine recomandarea Cedefop, care spune cã prin
dezvoltarea CMC, consilierea ºi orientarea ajutã la
îmbunãtãþirea rezultatelor economice pentru
întreprinderi ºi a rezultatelor în carierã pentru
indivizi (Cedefop, 2015).
• Curriculumul preuniversitar, cel pentru
învãþãmântul profesional ºi tehnic ºi învãþãmântul
superior ar trebui sã includã educaþie de bazã în:
economia, administraþia afacerilor, sociologie,
istorie ºi ºtiinþe politice pentru a-i ajuta pe elevi sã
înþeleagã lumea muncii, cum se dezvoltã economia,
politicile ºi cum se iau deciziile ºi sã-i ajute sã
dezvolte o perspectivã criticã asupra propriului
mediu economic ºi social.

• În Malta, informaþiile despre oportunitãþi de locuri
de muncã sunt furnizate la nivel naþional de
Corporaþia pentru Ocupare ºi Formare (ETC) ºi, de
asemenea, prin multiple oportunitãþi online,
precum site-ul Departamentului Informaþiei (DOI)
ºi a „Gazetei guvernamentale”. Persoanele în
cãutarea unui loc de muncã pot cãuta ºi accesa
oportunitãþi de angajare online.
• În Norvegia, cursurile despre piaþa muncii, oferite
de SPO includ adesea informaþii despre situaþia
actualã a pieþei muncii, urmãrind sã ofere
participanþilor o perspectivã realistã asupra
oportunitãþilor ºi cerinþelor pentru a obþine ºi pãstra
un loc de muncã ºi modul în care mecanismele
structurale (ºi economice) afecteazã opþiunile
individului.
• În Elveþia, profesioniºtii în consiliere ºi orientare
sunt obligaþi prin lege sã îºi informeze clienþii despre
oportunitãþile de carierã de pe piaþa muncii ºi sã-i
îndrepte spre informaþii actuale despre
oportunitãþile de carierã de pe piaþa muncii prin
intermediul unei platforme online12.
Concluzii ºi recomandãri
• Este recomandatã folosirea Sugestiei 6, Informaþii
despre carierã din Ghidul pentru dezvoltare de politici
ºi sisteme de consiliere ºi orientare pe tot parcursul vieþii.
Un cadru de referinþã pentru UE ºi pentru Comisie
(Guidelines for Policies and Systems Development for

12

Vezi: www.berufsberatung.ch
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de alta. Consilierii din serviciile de ocupare a forþei
de muncã pot utiliza aceste planuri pentru a-i
capacita pe clienþi sã-ºi administreze traseele de
învãþare ºi de muncã. Existã tensiuni între
abordãrile centrate pe client ºi directivele IAPs.
Mulþi consilieri din serviciile de ocupare a forþei de
muncã preferã o abordare centratã pe client în
practica lor, dar sunt nevoiþi sã opereze în cadrul
unui context de politici care este intransigent
impunând angajarea durabilã ca un indicator unic
pentru un rezultat acceptabil. În aceste circumstanþe, practicienii sunt în general lãsaþi sã încerce
sã diminueze aceste tensiuni pe cont propriu. Pentru
a progresa este nevoie de pregãtirea personalului
SPO ºi de parteneriate puternice cu parteneri
complementari (Comisia Europeanã, 2012).

Cum se pot dezvolta CMC la persoane angajate ºi la
cele care nu au un loc de muncã în contextul Serviciilor
Publice de Ocupare, în moduri care susþin diferite
tranziþii ºi rãspund nevoilor ºi grijilor specifice ale
grupurilor ºi indivizilor cu vârste, medii sociale,
economice ºi culturale diferite?
Lecþii învãþate
(Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?)
• Pentru adulþi, atât angajaþi cât ºi ºomeri,
dezvoltarea CMC ar trebui sã fie bazatã pe
analizarea competenþelor profesionale deja
dobândite. Un cadru CMC trebuie sã ofere o bazã
pentru aceastã evaluare ºi principii de consiliere ºi
orientare pentru dezvoltarea ulterioarã. Consilierea
ºi orientarea adulþilor ar trebui sã fie bazate pe
nevoile identificate ºi sã contribuie la întãrirea
capacitãþilor ºi a punctelor forte CMC deja
existente.
• Trebuie sã existe instrumente care sã susþinã
identificarea nevoilor clienþilor ºi a gradului de
pregãtire pentru servicii.
• Planurile de acþiune individuale (PAI) sunt în
general vãzute ca moduri de capacitare a indivizilor:
le maximizeazã potenþialul, susþine dezvoltarea
CMC ºi îi ajutã sã obþinã un echilibru între aspiraþii
ºi abilitãþi, pe de o parte ºi opþiunile disponibile, pe

Exemple
• Unele dintre instrumentele folosite de SPO din
Europa au, de asemenea, scopuri ce þin de consiliere
ºi orientare ºi pot fi utilizate pentru dezvoltarea
CMC: Skills Health Check în Marea Britanie, ProfilPASS în Germania, My competence folder în
Danemarca, Bilan de Compétences în Franþa ºi
Bilanèní Diagnostika în Cehia (Comisia Europeanã,
2014a).
• Modelul bazat pe sistemele integrate OSS (OneStop Shop) care este implementat în Germania,
41
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•

•

•

•

•

pentru a include conþinuturi legate de piaþa muncii
ºi angajabilitate.
• În Slovacia, cetãþenii angajaþi în activitãþi de
educaþie non-formalã ºi informalã au acces la
serviciile oferite de SPO ºi de 25 de centre regionale
de consiliere ºi orientare pentru adulþi, unde îºi pot
dezvolta CMC.
• Serviciul Public de Ocupare suedez a desfãºurat în
2014 un pre-studiu finanþat prin Fondul Social
European ce s-a centrat pe conturarea profilelor
bazate pe abilitãþi ºi potrivirea lor cu cerinþele
locurilor de muncã (Synliggöra kompetenser i
matchingen, SKiM). Scopul principal al pre-studiului
a fost sã punã bazele pentru un proiect finanþat prin
Fondul Social European, ce urmeazã sã fie lansat în
2015. Unele dintre principalele zone de interes ale
proiectului vor fi consilierea ºi dezvoltarea de CMC
la persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã.
• Cantonul elveþian Luzen piloteazã un proiect,
Perspective Bau, care susþine refugiaþii în a dobândi
abilitãþi pentru a finaliza programul de ucenicie ca
profesioniºti în construcþii. În cadrul altui proiect
din cantonul Luzen, ºomerii primesc un loc de
muncã prestabilit simultan cu asigurarea pregãtirii
ºi susþinerii din partea unui instructor pentru
respectivul loc de muncã. Ambele proiecte au în
vedere dezvoltarea CMC.

Grecia, Spania, Italia ºi Portugalia se ocupã
individual atât cu cazurile de solicitanþi de azil, cât
ºi cu imigranþii economici ºi oferã consiliere prin
intermediul mediatorilor socio-culturali.
Dezvoltarea CMC în consilierea migranþilor în
contextul SPO este oferitã în Franþa în Cellule stages
[Celule stagiu]; în Spania Orientatión farmativa y
laboral (AMIC) [Consilierea ºi orientarea
profesionalã pentru imigranþi]; în Anglia Prospects
services de cãtre Serviciile Profesionale Naþionale; în
Letonia, ca parte din mãsurile active de ocupare a
forþei de muncã ºi a celor preventive contra
ºomajului; în Portugalia ca Profissional (GIP)
[Birouri profesionale de inserþie]; în Grecia Topikés
Dráseis Koinonikis Entaksis gia Evalotes Omádes
(TOPEKO) [Programe locale integrate pentru
includerea socialã a grupurilor vulnerabile]; în
Germania Migrantinnen fit fur den Arbeitsmarkt
(PiA) [Programul Landului Hesse „Migranþi pregãtiþi
pentru piaþa muncii”] (Cedefop, 2014).
Finlanda a inaugurat noi servicii pentru dezvoltarea
de CMC în sectorul ocupãrii forþei de muncã, la
începutul anului 2013. Birourile de Dezvoltare
Economicã ºi Ocuparea Forþei de Muncã
achiziþioneazã servicii de la alþi furnizori de
consiliere ºi orientare. Aceste servicii sunt: pregãtire
profesionalã (max. 40 de zile, în grup), cãutare de
locuri de muncã (max. 20 de zile, în grup), pregãtire
individualã ºi susþinere pentru gãsirea locurilor de
muncã ºi angajare (max. 50h/pers/an). În 2014, un
numãr tot mai mare de clienþi au beneficiat de
aceste servicii. În primãvara lui 2015, au fost
dezvoltate metode de evaluare a rezultatelor.
Agenþia federalã germanã de ocupare a forþei de
muncã furnizeazã ca o activitate regulatã, pregãtirea
profesionalã, formarea abilitãþilor de cãutare a unui
loc de muncã, precum ºi alte cursuri sau seminarii
ce þin de învãþarea CMC în contexte de grup, în
acord cu nevoile individuale ale ºomerilor. Acestea
sunt de obicei contractate agenþiilor de consiliere
ºi plasare.
OAED, serviciul public de ocupare grecesc, a
introdus recent, în contextul politicilor active de
ocupare a forþei de muncã, noi intervenþii
consultative ce încurajeazã ºomerii sã (re)intre pe
piaþa muncii. Aceste servicii includ ateliere de
consiliere de grup, centrate pe consilierea ºi
orientarea carierei, managementul carierei, tehnici
de cãutare de locuri de muncã ºi consiliere
antreprenorialã. Instrumentele digitale pentru
CMC, dezvoltate de EOPPEP (vezi Capitolul 2)
sunt oferite beneficiarilor OAED-ului prin
intermediul portalului OAED.
În Malta, disciplina ºcolarã cunoscutã anterior ca
Dezvoltare Personalã ºi Socialã (Personal and Social
Development - PSD) a fost redenumitã în mod
deliberat Dezvoltarea Carierei Personale ºi Sociale
(Personal and Social Career Development -PSCD)

Concluzii ºi Recomandãri
• Dezvoltarea CMC este un subiect oarecum nou în
contextul SPO datoritã reînnoirii „sistemului public
de ocupare a forþei de muncã” (Comisia Europeanã/
DG pentru Ocuparea forþei de muncã, Afaceri Sociale
ºi Oportunitãþi Egale, 2013) în care este prevãzutã
(ibid. p.4) „oferirea de instrumente (online) ºi de
servicii de bazã pentru susþinerea managementului
carierei individuale”. În prezent sunt dezvoltate
metodologii de predare a CMC pentru diferite
grupuri de personal al SPO.
• Se considerã cã un cadru naþional al CMC
furnizeazã o bazã în contextul SPO pentru
evaluarea dobândirii de CMC în rândul indivizilor
care sunt angajaþi sau ºomeri. Cadrul naþional al
CMC recomandat poate ilustra principiile
directoare pentru dezvoltarea în continuare a CMC
la nivelul fiecãrui individ.
• Este recomandat ca serviciile de consiliere ºi
orientare pentru migranþii economici ºi solicitanþii
de azil politic – cum este cazul serviciilor integrate
de tip OSS, care în cea mai mare parte constau în
informare ºi oferirea de sfaturi - sã fie extinse spre
dezvoltarea CMC. Programele introductive sunt
considerate ca având un impact mai mare atunci
când sunt însoþite de dezvoltarea CMC într-un grad
mai mare ºi de planificarea iniþialã a carierei.
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sectoare: educaþie, VET ºi de asemenea, parþial în
învãþãmântul superior, învãþarea adulþilor ºi în
lumea muncii.
• Este nevoie de o abordare mai sistematicã în care
actorii interesaþi, partenerii sociali ºi decidenþii sã
poatã identifica prin dialog þinte comune. Într-un
forum naþional al orientãrii sau entitate/grup similar,
se pot schimba idei ºi bune practici, acestea putând
fi mediate de ministere ºi dezvoltatorii de politici.

Ce rol ar trebui sã joace partenerii sociali (angajatorii
ºi sindicatele) în sprijinirea cetãþenilor sã îºi dezvolte
competenþele de management al carierei, care sã le
faciliteze tranziþiile pe tot parcursul vieþi?
Lecþii învãþate
(Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?)
• Nivelul de implicare, de interes, ºi rolurile
angajatorilor ºi partenerilor sociali în dezvoltarea
CMC diferã în statele membre, dupã cum au
raportat delegaþii ELGPN.
• Sindicatele îºi informeazã membrii despre drepturile
lor ºi contribuie la conºtientizarea unor aspecte
corelate, cum ar fi injustiþia la locul de muncã. În
diferite þãri sindicatele pot avea un rol în (re)formarea ºi perfecþionarea angajaþilor, oferirea de
orientare ºi în formarea ºi dezvoltarea CMC.
• Deºi angajatorii îºi exprimã interesul ºi nevoia de
dezvoltare a abilitãþilor socio-emoþionale la
cetãþeni, aceºtia ºi cercetarea/cercetãtorii în
domeniu nu sunt conºtienþi cã adesea, se referã de
fapt la dezvoltarea CMC.
• Partenerilor sociali ar trebui sã le fie clar cã CMC
are un accent diferit în dezvoltarea individualã faþã
de rolul jucat de HR într-o întreprindere. Un aspect
esenþial al dezvoltãrii CMC este faptul cã abilitãþile
dobândite sunt transferabile ºi utilizabile ºi în afara
unei slujbe sau loc de muncã specific.
• Delegaþii ELGPN prevãd un rol în creºtere al
angajatorilor în dezvoltarea CMC în diferite

Exemple
• În Austria, profesorilor li se oferã oportunitatea unui
stagiu de pregãtire practicã în afara sistemului
educaþional, dupã care aceºtia pot reflecta ºi evalua
experienþele avute cu un expert, incluzând aspecte
de conºtientizare a dezvoltãrii CMC la proprii elevi.
• În Cipru, se încearcã cooperarea mai strânsã între
sistemul educaþional, angajatori ºi sindicate astfel
încât CMC cerute de cãtre angajatori sã fie incluse
în curriculumul ºcolar ºi sã fie promovate în ºcoli
de cãtre consilierii de orientare în carierã.
• În Irlanda, angajatorii sprijinã în ºcoli dezvoltarea
carierei elevilor prin participarea la simulãri de
interviuri de angajare ºi oferirea de oportunitãþi de
plasament în muncã ºi programe de ucenicie la locul
de muncã.
• Vizitele de experimentare a vieþii profesionale
realizate de cãtre mentori din ºcoli sau în cadrul
sãptãmânilor de carierã sunt considerate ca fiind
foarte utile în cadrul ºcolilor de stat din Malta.
Implicarea timpurie a angajatorilor este consideratã
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esenþialã în facilitarea tranziþiilor de la ºcoalã la
lumea muncii.
• Angajatorii din Olanda sunt interesaþi în principal
de cooperarea cu ºcolile ºi cu SPO în dezvoltarea
CMC la nivel regional ºi foarte rar sau niciodatã la
nivel naþional. Cooperarea la nivel regional s-a
dovedit utilã în construirea unei culturi a dezvoltãrii
CMC în ºcolile din Danemarca.
• În Suedia, platformele regionale de competenþe
identificã domeniile cheie ce urmeazã a fi explorate
în ce priveºte punctele forte ºi slabe. Un proiect cu
domeniile cheie de competenþã în dobândirea de
abilitãþi ºi practici în mediul de afaceri ºi în
dezvoltarea CMC a fost de mare succes ºi va fi extins
cãtre alþi parteneri.
• Sistemul dual VPET din Elveþia (Educaþie ºi
formare profesionalã) este coordonat în mod
colectiv de cãtre Confederaþie, cantoane ºi
organizaþiile profesionale. Aceºti trei parteneri
principali coopereazã pentru asigurarea unui nivel
înalt de calitate în sistemul VPET. Partenerii sociali
ºi organizaþiile profesionale sunt principalii actori
care susþin sistemul VPET ºi serviciile de orientare
în carierã din Elveþia, promoveazã dezvoltarea
CMC ºi au o colaborare sistematicã.

Concluzii ºi recomandãri
• Þinând cont de faptul cã majoritatea cetãþenilor
lucreazã în întreprinderi mici ºi mijlocii care nu
beneficiazã de departamente de HR, dezvoltarea
CMC la aceºtia reprezintã un aspect de politicã
strategicã pe care guvernele îl împart cu partenerii
sociali. Accesul, calitatea ofertei de formare ºi
oportunitatea de a dobândi CMC vor fi asigurate
cel mai probabil prin intermediul SPO, serviciilor
naþionale sau specializate de carierã, precum ºi prin
activitatea sindicatelor sau organizaþiilor private
(Cedefop, 2008).
• Se recomandã o strategie de comunicare
(inter)naþionalã inteligentã care sã facã angajatorii
conºtienþi de faptul cã prin „abilitãþile socioemoþionale” aceºtia se referã parþial la CMC. În
plus, angajatorii ar trebui sã conºtientizeze legãturile
dintre „managementul prin obiective” urmãrit de
ei ºi dezvoltarea CMC, cât ºi de beneficiile pentru
angajatori ºi angajaþi.
• Pe lângã simpla cooperare la nivel naþional a
angajatorilor în dezvoltarea CMC, ar trebui
încurajatã ºi sporitã cooperarea regionalã între
angajatori, ºcoli ºi SPO.
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o Evaluarea nevoilor: Existã o nevoie pentru acest
tip de program?
o Evaluarea teoriei: Este acest program conceptualizat într-o manierã în care sã funcþioneze?
o Evaluarea implementãrii: A fost acest program
implementat în mod adecvat ºi conform
planului?
o Evaluarea impactului: A avut acest program un
impact asupra þintelor urmãrite/ grupurilor-þintã?
o Evaluarea eficienþei: Este acest program rentabil
din punct de vedere al costului?
• La nivelurile local ºi instituþional, este nevoie sã
existe un sistem de monitorizare a furnizãrii
programelor de dezvoltare a CMC pentru a colecta
date ºi a fi posibilã evaluarea activitãþilor CMC prin
intermediul furnizorilor de servicii pentru diferite
grupuri - þintã ºi pe parcursul diferitelor stadii ale
vieþii. Feedbackul derivat din aceastã monitorizare
ºi evaluare ar trebui sã conducã la o calitate
îmbunãtãþitã a furnizãrii CMC.
• Provocãrile-cheie pentru evaluarea programelor de
CMC includ: dezvoltarea CMC are loc în cadrul
unor activitãþi de consiliere ºi orientare ºi este dificil
sã fie mãsurate doar acestea; ºi în practicã
monitorizarea ºi evaluarea consilierii ºi orientãrii
carierei tinde sã fie genericã în natura sa ºi orientatã
spre servicii.
• Unii delegaþi ELGPN au observat cã unele aspecte
importante ale dezvoltãrii CMC se pot pierde întrun proces de evaluare care utilizeazã indicatori de

Ce criterii ar trebui sã fie utilizate pentru a evalua
calitatea programelor de CMC?
Lecþii învãþate
(Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?)
• Criteriile comune care ar putea fi utilizate pentru a
evalua calitatea consilierii ºi orientãrii sunt extrase
din lucrarea Organizaþiei pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã (OCDE/OECD, 2004) ºi sunt
identificate de cãtre ELGPN ca serii de elementecheie care ar trebui sã fie construite în cadrul
sistemelor pentru a sprijini furnizarea unor servicii
de calitate ºi a fundamenta colecþia de dovezi. Pe
lângã furnizarea ºi ameliorarea serviciilor,
elementele-cheie ale QAE sunt competenþele
practicienilor, implicarea cetãþenilor/ utilizatorilor,
raportul costuri-beneficii în cazul guvernului, raportul
costuri-beneficii în cazul indivizilor.
Criteriile ºi indicatorii pentru evaluarea fiecãruia
dintre aceste elemente sunt listate în Anexa D a
Kitului de resurse (Resources Kit, ELGPN). CMC
sunt menþionate în ultima versiune a formularelor
QAE ºi se bazeazã pe inputurile ºi feedbackul þãrilor
membre, incluzând diferite exemple naþionale
(ELGPN, 2015c).
• Pentru evaluarea calitãþii unui cadru al CMC ºi/ori
pentru un program CMC, pot fi luate în considerare
cinci tipuri de întrebãri de evaluare:
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performanþã în cazul în care este acordatã mai
puþinã importanþã procesului de învãþare în sine.
• Existã exemple de studii naþionale de monitorizare
a elevilor din învãþãmântul obligatoriu ºi
învãþãmântul profesional (VET). Cu toate acestea,
aceste studii nu evalueazã calitatea programelor de
CMC oferite ºi nici impactul acestora. În cazul în
care sunt disponibile, acestea oferã instituþiilor de
învãþãmânt informaþii valoroase despre unde ºi la
ce nivel al CMC sunt studenþii din învãþãmântul
postliceal/ învãþãmântul superior ºi despre modul
în care aceºtia fac progrese. Pot fi identificate
modele în cazul în care elevii se confruntã cu
provocãri legate de continuarea studiilor în
învãþãmântul postliceal/ învãþãmântul superior sau
la locul de muncã. Astfel, managementul ºcolii
poate decide cu privire la modificarea ºi ajustarea
programelor ºcolare (conþinutul disciplinei,
abordarea didacticã) ºi / sau asupra orientãrii oferite
(de exemplu, sã identifice grupuri-þintã specifice,
sã iniþieze alte activitãþi ºi sã sporeascã dezvoltarea
CMC la anumite niveluri).

•

•

•

Exemple
•

• În Malta ºi Olanda, ºcolile primesc informaþii
publice despre situaþia elevilor care abandoneazã
ºcoala ºi despre evoluþia acestora un an mai târziu.
Astfel de date pot contribui la evaluarea
programelor de CMC.
• În Croaþia, sunt utilizate standarde de calitate
pentru serviciile de consiliere ºi orientare a carierei
pe tot parcursul vieþii în sectorul ocupãrii forþei de
muncã, incluzând dezvoltarea CMC.
• În Danemarca, educaþia pentru carierã, care
include dezvoltarea CMC, este o disciplinã
obligatorie pentru elevii din învãþãmântul
obligatoriu, iar conþinutul acesteia este definit în
trunchiul comun. ªcolile sunt solicitate sã
pregãteascã un plan instituþional pentru
implementarea ºi evaluarea serviciilor.
• Estonia a dezvoltat mai multe instrumente pentru
a asigura calitatea formãrii de CMC ºi furnizarea
de servicii de consiliere ºi orientare.
• În educaþia comprehensivã din Finlanda, educaþia
carierei este o disciplinã obligatorie pentru elevi.
Conþinutul este definit în trunchiul comun. ªcolile
sunt obligate sã facã un plan instituþional pentru
implementarea la nivel local ºi evaluarea serviciilor.
Institutul Finlandez de Cercetare în domeniul Educaþiei
(The Finnish Institute for Educational Research-FIER)
a primit misiunea de a realiza o propunere a unor
mecanisme naþionale de feedback pentru serviciile
13

•

de consiliere ºi orientare pe tot parcursul vieþii pânã
în 2016.
În Germania, programul naþional Berufseinstiegsbegleitung pentru elevii care abandoneazã
ºcoala [Sprijinirea tranziþiei de la ºcoalã la VET] a
fost evaluat recent13. Rezultatele aratã ca programul
are efecte pe termen lung, la doi ani dupã
participare. Elevii care au participat la activitãþi
suplimentare de CMC au reprezentat un procent
mai mare de tranziþii reuºite ºi au avut aspiraþii
profesionale mai clare decât cei care nu au
participat la program.
În Ungaria, formarea privind educaþia carierei
(incluzând informaþii ºi metode legate CMC) a fost
oferitã pentru 3.000 de profesori ºi 1.000 de
consilieri din diferite sectoare (de exemplu,
incluziune socialã, educaþia adulþilor etc.). Un
studiu realizat în primãvara anului 2015 va oferi
informaþii despre serviciile legate de carierã pe care
aceºtia le oferã, precum ºi asupra eficienþei
activitãþilor de CMC.
În Olanda, satisfacþia elevilor din învãþãmântul
profesional (VET) în legãturã cu rezultatele
învãþãrii de CMC este în curs de cercetare.
Pe parcursul anului 2013, ªcoala Deschisã (Open
School) din Belgrad, Serbia, a dezvoltat indicatori
ºi o metodologie pentru a mãsura efectele consilierii
ºi orientãrii asupra angajabilitãþii tinerilor.
Rezultatele cercetãrii au arãtat cã utilizatorii
serviciilor de consiliere ºi orientare au fost mai
angajabili decât cei care nu au folosit aceste servicii.
Pe parcursul anului 2014, cercetarea a continuat
ca un studiu longitudinal ºi pentru monitorizarea
efectelor a fost folositã o bazã de date online.
În Elveþia, satisfacþia învãþãrii CMC este în curs de
cercetare în rândul elevilor ºi profesorilor din
învãþãmântul obligatoriu ºi VPET.

Concluzii ºi recomandãri
• Se recomandã utilizarea indicatorilor ºi criteriilor
din cadrul Ghidului ELGPN pentru evaluare ºi
asigurarea calitãþii (QAE ELGPN, 2012a, Anexa D
p.98-105). Formularele QAE din Instrumentul
ELGPN No. 5 (ELGPN, 2015c) conþin exemple
despre criteriile ºi modul în care este evaluatã
calitatea furnizãrii CMC.
• Promovarea unei culturi a evaluãrii în cadrul
profesiei de consilier al carierei în sine este recomandatã ca o completare la o abordare integratã a
monitorizãrii ºi evaluãrii programelor de CMC.

Vezi: http://www.bildungsketten.de/berufseinstiegsbegleitung
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• Evaluarea calitãþii programelor de CMC poate urma
modelul de evaluare de tip „context-input-procesrezultate” ºi ar trebui sã acopere fundamentarea,
proiectarea, implementarea ºi rezultatele programului de CMC aflat în desfãºurare sau finalizat.
• Este posibil ca dezvoltarea unei strategii de evaluare
pentru programele de CMC sã încerce sã facã
distincþii între ceea ce ar trebui sã fie monitorizat
în mod regulat (de exemplu, tranzitul clientului,
reacþia iniþialã) ºi ce informaþii ar putea fi colectate
într-un mod mai consecvent pe baza unui eºantion

de clienþi (nivelurile de competenþe de management al carierei dobândite; impactul pe termen
lung). Prin urmare, deciziile-cheie trebuie sã fie
luate în legãturã cu tipurile de informaþii care se
încadreazã în fiecare dintre aceste categorii. De
exemplu, ar trebui ca prima (sau chiar a doua)
destinaþie de angajare a clientului sã fie
monitorizatã în mod regulat? Existã un cost pentru
toate procesele de colectare a datelor: este însã
important ca aceste costuri sã fie luate în
considerare ºi analizate în raport cu posibilele
beneficii de eficacitate (Hooley, 2014, p.59).
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la „rezultate educaþionale”, „rezultate economice
ºi de ocupare” ºi „rezultate sociale” (ibid., p. 1617). În cele din urmã, este posibil sã se identifice o
serie de beneficiari posibili ai impactului consilierii
ºi orientãrii, variind de la indivizi la Uniunea
Europeanã (ibid., p. 17-18).
• Protecþia datelor reprezintã o provocare pentru
statele membre în accesarea, colectarea ºi
prelucrarea informaþiilor.

Ce fel de date trebuie sã fie generate pentru a mãsura
impactul programelor de CMC?
Lecþii învãþate
(Ce funcþioneazã? Ce nu funcþioneazã?)
• Mãsurarea nivelului de impact al programelor de
CMC, care poate viza intrãrile ºi rezultatele, este
abordat în detaliu în Cadrul ELGPN pentru
asigurarea calitãþii ºi fundamentarea pe dovezi
(ELGPN Quality-Assurance and Evidence-Base
Framework, 2012a, p. 98- 105) ºi oferã exemple de
date posibile care ar trebui sã fie colectate pentru a
mãsura impactul elementelor-cheie ale consilierii
ºi orientãrii.
• Rezultate ale cercetãrii care susþin paradigma consilierii
ºi orientãrii pe tot parcursul vieþii. Ghidul ELGPN cu
dovezi ale cercetãrii în domeniul consilierii ºi orientãrii
pe tot parcursul vieþii (The Evidence-Base on Lifelong
Guidance: A guide to key findings for effective policy
and practice, Hooley, 2014) discutã ºi reuneºte
dovezile existente despre impactul consilierii ºi
orientãrii pe tot parcursul vieþii ºi include câteva
exemple despre impactul programelor de CMC.
• Patru niveluri de impact, care pot rezulta din
formare ºi dezvoltare, ºi care pot fi aplicate în
programele de CMC, sunt introduse în Rezultate
ale cercetãrii bazate pe date în consilierea ºi orientarea
pe parcursul întregii vieþi. Un ghid cu concluzii relevante
pentru politici ºi practici eficiente (Kirkpatrick în:
Hooley 2014, p. 16). Tipul de impact se poate referi

Exemple
• În Danemarca, educaþia pentru carierã are obiective
clare ºi o metodologie pentru activitãþile dezvoltate;
iar dovezile, obþinute printr-o evaluare integratã în
acest proces, sunt necesare pentru a arãta cã
educaþia pentru carierã ºi dezvoltarea CMC au un
impact asupra conºtiinþei de sine a elevilor, asupra
conºtientizãrii oportunitãþilor oferite acestora în
educaþie ºi la locul de muncã; ºi cã oportunitãþile
disponibile sunt promovate în mod activ în rândul
elevilor.
• În cadrul Strategiei Naþionale pentru Tineret 20152025, Ministerul Tineretului ºi Sportului din Serbia a
subliniat importanþa dezvoltãrii unor mecanisme
de mãsurare a efectelor diferitelor servicii de
consiliere ºi orientare asupra angajabilitãþii ºi
dezvoltãrii CMC la tineri, inclusiv a impactului
asupra diferitelor categorii de tineri.
• CMC ca rezultate ale învãþãrii pe tot parcursul vieþii
sunt bine cercetate ºi documentate în Ghidul de
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dovezi al ELGPN (Hooley, 2014). Rezultatele
cercetãrilor europene includ:
o Dezvoltarea CMC, ca parte a consilierii ºi
orientãrii în ºcoli de filierã academicã ºi VET
este importantã în combaterea pãrãsirii timpurii
a ºcolii (ESL / ELET) ºi NEET - tineri care nu se
aflã în sistemul de educaþie, de formare sau pe
piaþa muncii - (Oomen ºi Plant 2014, în: Hooley
2014 ).
o Cercetarea din spaþiul olandez aratã cã,
orientarea ºi consilierea în VET, bazatã pe dialog,
contribuie la motivare, luarea deciziilor ºi
rezultate legate de carierã ºi dezvoltarea CMC
la elevi (Meijers, Kuijpers ºi Gundy în: Hooley,
2014).
o Cercetarea din spaþiul britanic sugereazã cã
modulele de dezvoltare a CMC în învãþãmântul
superior, constituie, pe lângã plasamentele de
muncã cu durata de un an, o strategie eficientã
pentru a spori angajabilitatea absolvenþilor, atât
în ceea ce priveºte nivelul, cât ºi rata de ocupare
(Taylor ºi Hooley, 2014).
o Cercetarea din Irlanda a constatat cã majoritatea
adulþilor care învaþã au raportat cã „orientarea
ºi consilierea realizate individual au sprijinit
dezvoltarea încrederii ºi a abilitãþilor de luare a
deciziilor” ºi cã au experimentat schimbãri în
situaþia lor - evaluarea educaþiei sau a dezvoltãrii
carierei - (Hearne, 2005 în Hooley, 2014).
o Ancheta OECD din 2013 asupra competenþelor
adulþilor (PIAAC) aratã cã angajaþii care
folosesc în mod frecvent competenþe cheie la
locul de muncã nu au doar rezultate mai bune
în carierã, dar, de asemenea, o mai bunã

integrare în întreprinderi ºi productivitate. Prin
dezvoltarea CMC, consilierea ºi orientarea
sprijinã îmbunãtãþirea rezultatelor economice în
cazul întreprinderilor ºi a rezultatelor carierei în
cazul indivizilor (Cedefop, 2015).
o În Þara Galilor, cãutarea unui loc de muncã ca
parte a consilierii ºi orientãrii i-a ajutat pe ºomeri
sã valorifice oportunitãþi de dezvoltare a carierei
(Powell, 2011 în: Hooley, 2014).
o În Norvegia, adulþii aflaþi în situaþii vulnerabile
de muncã au acces la servicii de consiliere ºi
orientare în centrele de carierã, aspect pe care
aceºtia îl considerã crucial pentru o schimbare
în activitatea lor curentã sau pentru reorientarea
cãtre un alt loc de muncã (Guthu, Engh ºi
Gravas 2012 în: Hooley, 2014).
o Cercetarea din spaþiul finlandez a constatat cã
îmbunãtãþirea CMC a dus la scãderea simptomelor depresive la adulþi ºi a intenþiei de a se
pensiona mai devreme (Vuori, ToppinenTanner ºi Mutanen, 2012 în: Hooley, 2014).
Concluzii ºi recomandãri
• Pentru a decide în legãturã cu natura impactului
care urmeazã sã fie mãsurat ar trebui sã fie luate în
considerare metodologia ºi rezultatele cercetãrii.
• Pentru mãsurarea impactului consilierii ºi orientãrii
ºi al dezvoltãrii CMC au fost utilizate în mod eficient
atât abordãri calitative, cât ºi cantitative. Ghidul
de dovezi al ELGPN (The ELGPN Evidence Guide,
Hooley, 2014) oferã mai multe exemple care
ilustreazã modalitãþi de mãsurare a impactului
programelor de CMC.
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Monitorizarea impactului

Drumul mai departe

Valoarea adãugatã adusã de ELGPN are nevoie de
continuare dupã 2015. Schimbul sistematic ºi învãþarea
reciprocã cu privire la mãsurile de politici, dezvoltarea unor
strategii ºi implementarea CMC, cât ºi utilizarea
dinamicilor create prin continuarea cooperãrii europene

sunt importante, deoarece acestea au avut un impact
considerabil în trecut, iar lacunele în furnizarea serviciilor
de consiliere ºi orientare pe tot parcursul vieþii ºi
dezvoltarea CMC încã mai persistã.
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