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IO1 – Consilierea carierei în țările JOBLAND
Rezultate ale cercetării

Institutul de Științe ale Educației - coord. IO1: cadru metodologic pentru
realizarea activităților de consilierea carierei
3 sub-activități:
1. Desk-based research - o analiză a consilierii carierei la ciclul
primar în cele 6 țări participante în proiect, conform unor elementecheie relevante
2. O cercetare calitativă, pe baza metodei focus grup
3. O cercetare cantitativă pe bază de chestionar
Raportul final

IO1 – Consilierea carierei în țările JOBLAND
Rezultate ale cercetării

SCOP:

 prezentarea rezultatelor obținute în cadrul primei subactivități pentru realizarea IO1 – cercetare (desk-based
research)
 oferirea comparativă a informațiilor (6 țări JOBLAND) +
concluzii la nivel de parteneriat

IO1 – Consilierea carierei în țările JOBLAND
Rezultate ale cercetării

Structura rapoartelor naționale (desk based research)
1. Situația cu privire la părăsirea timpurie a școlii, șomaj, aspecte de gen
2. Sistemul de consilierea carierei
3. Cine sunt cei care oferă activități de consilierea carierei
4. Instituții implicate în consilierea carierei

5. Resurse pentru activități
6. TIC
7. Cercetări

IO1 – Consilierea carierei în țările JOBLAND
Rezultate ale cercetării

Cercetarea (desk-based research) oferă informații despre:
•

contexte naționale + profilurile țărilor Jobland (ES, DK, IT, RO, TR, UK)

•

sistemele de consilierea carierei la ciclul primar

•

exemple despre activități + cine realizează activitățile + resurse

•

înțelegerea puntelor tari ale fiecărei țări + provocărilor care pot fi adresate la
nivelul parteneriatului Jobland

CAPITOLUL 1: Situația curentă cu privire la părăsirea timpurie a școlii, șomaj, aspecte de gen
•

părăsirea timpurie a școlii tinerii 18 și 24 de ani
10,2% DK ----------- 30% TR
media țărilor UE 11%
RO 16,4%

•

rata șomajului
2,5% RO ---------------9,9% ES
media țărilor UE 4,4%

(Eurostat 2018)
•

egalitatea de gen
52,4 RO-----------------76,6 DK
medie a țărilor UE 66,2

(Indexul privind egalitatea de gen 2015)

CAPITOLUL 1: Situația curentă cu privire la părăsirea timpurie a școlii, șomaj, aspecte de gen

Concluzii C1:
.

Țările Jobland
• diferă ca profil în ceea ce privește indicatorii analizați
• puncte tari și provocări pentru fiecare țară
Refecție pentru proiectul Jobland:
 activitățile de consilierea carierei și formarea
profesorilor să adreseze elementele sensibile din
fiecare țară
 integrarea elementelor de succes/ punctelor tari
implementate de țările Jobland

CAPITOLUL 2: Sistemul de consilierea carierei
•

Spania: activitățile de consilierea carierei la ciclul primar depind de școala și comunitatea în care
învață copilul. În general nu există programe ample de acest tip la ciclul primar

•

România: curriculum national pentru clasele pregătitoare, clasa I și clasa a II-a (Dezvoltare
personală), disciplină obligatorie pentru toți elevii de 6-8 ani

•

Danemarca: temă obligatorie Educație și muncă pentru clasele 0-9, aspectele de consilierea
carierei sunt incluse în toate disciplinele

•

Italia: recomandări la nivel național cu privire la consilierea și orientarea permanentă care prevăd
rolul școlilor în oferirea serviciilor de consilierea carierei pentru elevii cu vârste între 3 și 19 ani.
Totuși activitățile de acest fel variază, sunt doar câteva initiative pilot, fragmentate

•

Marea Britanie: există diferite modele de educație pentru carieră în țările din Regat, sunt urmăriți
indicatorii Gatsby (Gatsby Benchmarks) pentru serviciile de consiliere a carierei, însă nu există
obligația pentru învățământul primar de a oferi astfel de servicii, care sunt dezvoltate mai degrabă
în învățământul secundar inferior

•

Turcia: există servicii de consiliere psihologică; consilierii școlari dezvoltă programe de sprijinire
a elevilor pentru pregătirea examenelor (ex: la sf clasei a VIII-a și pregătirea penru liceu).

CAPITOLUL 2: Sistemul de consilierea carierei
Concluzii C2:
.

Țările Jobland:
• repere în fiecare țară (linii directoare, benchamarks,
curriculum)
• diferă modalitatea de realizare a acestora – de la disciplină
distinctă (RO), la abordarea tematicii în cadrul altor
discipline, la inițiatiave pilot fragmentate sau variate modele

Reflecție pentru proiectul Jobland:
 necesitatea unor repere/ cadru comun transnational de
realizare a acestor activități, care să valorizeze
experiențele de succes ale țărilor Jobland (ex: bazat pe
dezvoltarea CMS la ciclul primar)

CAPITOLUL 3: Cine sunt cei care oferă activități de consilierea carierei la ciclul
primar

•

Spania: consilierii, care sunt parte a corpului profesoral

•

România: învățătorii, cu sprijinul consilierului școlar (pentru activitățile din curriculum Dezvoltare
personal), consilierii școlari în cabinetele școlare și interșcolare de asistență psihopedagogică

•

Danemarca: profesorii, dar nu au pregătirea inițială/ continuă necesară pentru a derula aceste
activități.

•

Italia: fiecare școală nominalizează un professor responsabil cu activitățile de consilierea carirei.
În funcție de fondurile disponibile, pot solicita sprijinul diferiților practicieni din domeniul consilierii
carierei.

•

Marea Britanie: profesorii din învățământul primar și consilieri ai carierei (career advisors, ex. din
rețeaua Aspire).

•

Turcia: consilierii școlari (pot deține diploma de licență în consiliere, psihologie sau în cu totul alt
domeniu)

CAPITOLUL 3: Cine sunt cei care oferă activități de consilierea carierei la
ciclul primar
Concluzii C3:
.
Țările Jobland
• activitățile de consilierea carierei sunt implementate în școli de către
profesori, cu sprijinul practicienilor (ex: consilieri școlari, consilieri
ai carierei) sau de către consilieri
• toate țările participante la proiectul Jobland au menționat că nu este
suficientă pregătirea profesorilor pentru realizarea activităților de
consilierea carierei cu elevii
Reflecție pentru proiectul Jobland
 dezvoltarea unui curs de formare la care să participe cadre
didactice și consilieri școlari

CAPITOLUL 4: Instituții implicate

•

Spania: Confederacy of Psychopedagogy and Counselling Organizations of Spain, Spanish
Counseling and Psychopedagogy Association

•

România: CMBRAE/ CJRAE, Euroguidance România

•

Danemarca: centre de consilierea carierei, the Municipal Youth Effort

•

Italia: cabinete regionale de consiliere, școli, universități, centre de formare PES, ANPAL Servizi,
INDIRE

•

Marea Britanie: the Department for Education (responsabil pentru educație și calificări), the
Career Development Institute (instituția responsabilă pentru practicienii de consilierea carierei).

•

Turcia: Ministerul Educației, centre regionale de cercetare în consigliere și orientare, ISKUR,
Euroguidance Turcia.

CAPITOLUL 4: Instituții implicate

.

Concluzii C4:

Țările Jobland
• sprijinul pentru derularea activităților de consilierea carierei
în școli este divers în țările Jobland, variind de la
coordonarea din partea autorităților centrale, la implicarea
asociațiilor de consilierea carierei naționale sau regionale
sau la implicarea unor ONG sau organizații din domeniul
pieței muncii.
Reflecție pentru proiectul Jobland
 colaborarea cu partenerii este esențială: expertiza,
cadru, direcții, resurse și inovații pentru derularea
activităților de consilierea careirei în școli.

Capitolul 5 și 6: Resurse, inclusiv TIC (exemple)

•

Spania: ghidurile și activitățile pot varia mult în funcție de regiune (în limba spaniolă).
 GEM: un joc elaborate în cadrul unui proiect Erasmus+ pentru a descoperi abilitățile
necesare diferitelor profesii. Disponibil și în limba engleza. http://www.gemgame.eu/

•

România: curriculum, caietul elevului, ghiduri pentru profesori (română)
 GO – Ghidul ocupațiilor – chestionare de interese și aptitudini www.go.ise.ro
 Teste de personalitate, interese, aptitudini http://pemeserie.ro/

•

Danemarca: curriculum, activități (daneză)
 Exemple 1-3 https://uuviborg.viborg.dk/Under-18/Uddannelse-og-Job/Indskolingen
 Exemple 4-6 https://uuviborg.viborg.dk/Under-18/Uddannelse-og-Job/Mellemtrinnet

Capitolul 5 și 6: Resurse, inclusiv TIC (exemple)

•

Italia: site-uri cu activități pentru dezvoltarea CMS (în limba italiană), resurse din proiecte
(engleză).
 MoviMenti: un model pentru activitățile de consilierea carierei și activități
http://www.fondazionecrc.it/index.php/educazione-istruzione-e-formazione/progettomovimenti/misura-2-orientamento
 I know what I want to be - Erasmus+ project on early career learning
https://sites.google.com/caedraw.merthyr.sch.uk/iknowwhatiwanttobe/home (în limba
engleză)

•

Turcia (în limba turcă):
 evaluare online http://mbs.meb.gov.tr/

Capitolul 5 și 6: Resurse, inclusiv TIC (exemple)

•

Marea Britanie: plaforme pentru elevi (engleză)
 Primary Futures - O platformă care permite conectarea copiilor cu specialiști din diverse
ocupații. Aceștia sunt voluntari, se înscriu și participlă la evenimente pentru școli
primare pentru a-și prezenta cariera https://primaryfutures.org/
 KIZDANIA – An Indoor city run by kids! este o platformă care permite copiilor să
exploreze ocupații prin joc https://kidzania.co.uk/
 PAWS in JOBLAND – o platformă interactivă care introduce copiii în ocupațiile pe care
le practică oamenii din comunitatea lor https://www.cascaid.co.uk/products/paws-injobland/
 MY WORLD of WORK (Scoția) – o platformă cu resurse pentru diferite categorii,
inclusive pentru elevii din ciclul primar, care îi ajută șă ăși exploreze interesele
https://www.myworldofwork.co.uk/

Capitolul 5 și 6: Resurse, inclusiv TIC (exemple)

.

Concluzii C5:

Țările Jobland
• există diferite resurse în țările Jobland pentru desfășurarea
activităților de consilierea carierei al ciclul primar:
curriculum, resurse pentru profesori precum ghiduri,
rapoarte de cercetare, instrumente online sau platforme
interactive pentru elevi
• nu toate aceste resurse sunt disponibile în limba engleză și
de aceea sunt greu accesibile beneficiarilor din alte țări
Reflecție pentru proiectul Jobland
 necesare resurse interactive construite pe baza
experienței partenerilor, care să fie atractive, ușor de
utilizat, care implice TIC și să poată fi accesibile elevilor

Capitolul 7: Fundamentarea pe date ale cercetării (exemple)

•

Spania: greu de identificat cercetări pe tema consilierii carierei la ciclul primar
 Ex: 2018 – un studiu cu privire la eficacitatea unu program scurt de consilierea carierei

•

România: cercetare pentru dezvoltarea curriculumului

•

Marea Britanie: numeroase studii
 Career-related learning in primary: The role of primary teachers and schools in preparing
children for the future
 What works? Career-related learning in primary schools
 Gendered Horizons: Boys’ and girls’ perceptions of job and career choices
 Drawing the future: Exploring the career aspirations of primary school children from around
the world

Capitolul 7: Fundamentarea pe date ale cercetării (exemple)

•

Italia: numeroase studii (în limba italiană)

•

Danemarca: numeroase cercetări și rapoarte evaluative în domeniu, dar niciunul cu focalizare pe
ciclul primar!

•

Turcia: unele studii în limba turcă

Capitolul 7: Fundamentarea pe date ale cercetării (exemple)

.

Concluzii C7:

Țările Jobland
• Experiențe diferite în ceea ce privește cercetarea, de la țările
care au numeroase satudii în limba engelză/ în limbile
naționale, la accentul mai scăzut pe evidențe
Reflecție pentru proiectul Jobland
 Necesitatea studiilor comparative, pentru împărtășirea
experiențelor

Concluzii finale
 C1 (context general): consilierea carierei – un rol important în prevenirea PTS, șomaj,
echitate. Țările trebuie să facă pași importanți în aceste direcții, iar serviciile de consilierea

carierei (de la cele mai mici vârste) pot constitui exemple de măsuri relevante proactive în
acest sens
 C2 (domeniul): consilierea carierei variază de la activități obligatorii, la tematică inclusă în
diferite discipline, la activități dedicate unor grupuri vulnerabile, un cadru al CMS la ciclul

primar ar orienta activitățile
 C3 (implementare): cei care derulează astfel de activități pot fi profesorii sau consilierii
școlari, este necesară formarea și colaborarea dintre aceștia

Concluzii finale
 C4 (instituții): activitățile de consilierea carierei sunt sprijinite de asociații, ministere,
universități, consorții formate din proiecte, fiind necesară colaborarea pentru a putea oferi
servicii mai bune
 C5-6 (resurse, ICT): există unele țări cu experiență în dezvoltarea de resurse interactive,
pentru elevi, necesar trecerea de la dezvoltarea de resurse pentru profesori (ghiduri,
manuale) la instrumente interactive, accesibile, online pentru elevi

 C7 (cercetarea): puține evidențe cu privire la activitățile de consilierea carierei la ciclul primar

http://www.leaderproject.eu/guidelines-video-handbook.html
Prof. Ronald Sultana- Interviu în proiectul LEADER despre
Career Management Skills

https://kidzania.co.uk/about-us/what-is-kidzania
WEBSITE- Instrument creativ și inovativ pentru explorarea
meseriilor, resurselor de carieră

Mulțumesc pentru atenție!
Speranta Țibu
speranta.tibu@ise.ro

