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1. Obiective şi metodologie
Plecând de la constatarea unei reale dificultăţi în ceea ce priveşte tranziţia tinerilor de la
inactivitate (studiile, şomajul) la muncă, în condiţiile actuale de criză economică mondială,
studiul îşi propune să exploreze mecanismele specifice sistemului de educaţie nonformală,
capabile să susţină integrarea cu succes a tinerilor pe piaţa muncii.
Studiul de cercetare ţine seama de stadiul ştiinţific atins în domeniul educaţiei nonformale, de
obiectivele şi direcţiile de acţiune din cadrul Programului de Guvernare la nivel naţional,
respectiv de documentele şi strategiile existente la nivelul Uniunii Europene, fiind în
consonanţă cu priorităţile acestora:
1. Programul de guvernare, aria tematică: Sprijinirea angajării tinerilor în conformitate cu
specializările obţinute pentru a stopa exodul forţei de muncă tinere şi specializate din
ţară şi pentru ocuparea într-un grad cât mai ridicat a forţei de muncă tinere (Programul
de Guvernare, Cap.10: Tineret şi sport, Obiectivul nr.2);
2. Strategia pe termen lung a Comisiei Europene (2010-2018), „Tineretul- Investiţie şi
capacitare”, Obiectivul principal nr.1, domeniile de intervenţie:


Piaţa muncii: “Dezvoltarea calificărilor tinerilor pentru o mai bună accedere pe piaţa
forţei de muncă (prin accesul la educaţia nonformală)”, respectiv „Promovarea unor
stagii de calificare şi a unor scheme de personal de calitate”;



Educaţie: “Învăţare pe tot parcursul vieţii (dezvoltarea învăţământului nonformal)” şi
„Mobilitate educaţională”;



Creativitate, antreprenoriat: „Lărgirea accesului

la instrumente creative” (la know-

how).
3. Pactul European pentru Tineret şi Cooperare Europeană în domeniul Tineretului
(Obiective 2008):


ameliorarea educaţiei, formarea, mobilitatea, inserţia profesională, incluziunea socială a
tinerilor;



intensificarea eforturilor statelor membre pentru a permite tinerilor să treacă mai repede
de la inactivitate (studiile, şomajul) la muncă;
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educaţie şi formare de calitate, competenţe noi pentru locuri de muncă noi, dezvoltarea
şi recunoaşterea crescută a competenţelor şi aptitudinilor achiziţionate prin educaţia
nonformală.

4. Cadrul European de Cooperare în domeniul Tineretului: Integrarea dimensiunii Tineret
privind cercetarea în domeniul tineretului;
5. Portofoliul European pentru Lucrătorii de Tineret şi Responsabilii acestora:


mizele pedagogice şi educative: educaţia nonformală ca vector al formării permanente a
individului, insistând pe caracterul inovator al pedagogiei;



mizele profesionale: recunoaşterea profesiei “actorilor de tineret”, recunoaşterea
meseriilor de profesionişti de tineret şi educaţie nonformală; modalităţile acestor
recunoaşteri prin calificări, recunoaştere şi validare (formare master pentru consultanţi
în politici de tineret); crearea unei reţele de perteneri resurse pentru profesioniştii în
domeniul tineretului care să permită schimburi referitoare la practici, formări şi meserii

6. Conferinţa Internaţională a Educaţiei (UNESCO) pe tema “Educaţie pentru includere”,
Cap. “Sisteme, legături şi tranziţii”, articolul 14 “Furnizarea posibilităţii de achiziţionare
a unei educaţii nonformale de înaltă calitate, care să conducă la recunoaşterea formală a
competenţelor achiziţionate în structurile nonformale;
7. Consiliul European de primăvară (februarie 2009): „Educaţia şi calea relansării”, Cap.II:
Sistemele de Educaţie şi Formare în Europa trebuie să răspundă atât exigenţelor actuale
şi viitoare existente pe piaţa muncii, cât şi dificultăţii de a promova echitatea, coeziunea
socială şi cetăţenia activă prin ameliorarea amploaiabilităţii pe termen lung a tuturor
cetăţenilor;
8. Cartea Verde a unei Noi Politici de Tineret, elaborată la 16 martie 2009, sub îndrumarea
Înaltului Comisar pentru Tineret, Martin Hirsch, care prevede implementarea
programului FORCES (Formare, Orientare, Resurse şi rezidenţă, Cetăţenie şi cultură,
Locuri de Muncă, Sănătate).

Obiectiv general
Evaluarea situaţiei participării tinerilor la educaţia nonformală (nevoi, aşteptări, valori, sfera
motivaţională), a rolului şi a eficacităţii educaţiei nonformale în îmbunătăţirea şanselor de
reuşită socioprofesională a tinerilor.
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Obiective specifice
a) Descrierea sistemului educaţiei nonformale din 4 oraşe reprezentative ale ţării: Bucureşti,
Iaşi, Cluj-Napoca şi Piteşti, pe tipuri de instituţii (instituţii publice şi private, ANOFM, instituţii
angajatoare, organizaţii nonguvernamentale nonprofit etc.), pe tipuri de oferte şi pe categorii de
beneficiari;
b) Analiza oportunităţilor şi obstacolelor specifice sistemului românesc de educaţie nonformală,
din perspectiva cerinţelor de integrare şi dezvoltare profesională ale tinerilor
Populaţia investigată
a) Furnizori de formare din sistemul privat (agenţi economici, ONG-uri)
b) Reprezentanţi ai unor instituţii publice implicate în formare
c) Tineri beneficiari ai unor cursuri de formare profesională
d) Experţi de tineret

Metodologia de cercetare
a) Documentare
b) Analiză statistică
c) Interviuri individuale
d) Focus-grupuri
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2. Trenduri educaţionale ale noilor generaţii
Denumită generic societate a cunoaşterii, lumea actuală poate fi caracterizată prin
intelectualizarea masivă a vieţii economice, prin accentul pus pe educaţie-cunoaştere-inovare,
cât şi prin răspândirea la scară globală a tehnologiilor, în care “ne desprindem decisiv de o
economie bazată pe puterea musculară, spre una fundamentată pe puterea mintală” (A.
Toffler, 1999, pag. 134). Nu întâmplător, putem observa că mărimea investiţiilor în educaţie,
cunoaştere, tehnologizare şi inovare constituie, astăzi, principala resursă de putere a naţiunilor.
Din datele avute la îndemână, prezentate de The World Bank: World Development Indicators,
2007, reiese că cele mai dezvoltate state ale lumii sunt, în acelaşi timp, cele mai mari puteri
tehnico-ştiinţifice. În SUA, spre exemplu, învăţământul terţiar (universitar şi forme postliceale)
ocupă o pondere de 80% din populaţia tânără între 18 şi 24 de ani, în Anglia: 60%, în Franţa,
Germania şi Japonia între 54 şi 58%, faţă de numai o pondere de 40% în România (Sursa: The
World Bank – World Development Indicators, 2007, pp. 304-308).
Dinamica participării tinerilor la educaţie
Ca urmare a tendinţelor actuale spre o societate globală a cunoaşterii, se poate constata şi în
ţara noastră o schimbare semnificativă a orientărilor educaţionale, vocaţionale şi profesionale în
rândul noilor generaţii, constând atât în creşterea participării tinerilor la educaţie, cât şi în
diversificarea ofertei sistemului de învăţământ, completată în paralel de cea a educaţiei numite
alternativă sau nonformală.
Astfel, deşi ţara noastră se situa semnificativ sub media europeană în ceea ce priveşte
participarea la educaţie în anul 2006: 56,1% faţă de media UE-27 de 63,9% (Sursa: Key data
on Education in Europe, 2009) dinamica creşterii participării la educaţie a fost una deosebit de
accelerată în ultimul deceniu.
Astfel, rata cuprinderii în învăţământ la toate nivelurile a crescut accelerat de la 55% în
2001 la 61% în 2008. Chiar mai spectaculoase sunt creşterile înregistrate în ceea ce priveşte
ponderea participării în învăţământul liceal: de la 42% în 2001 la 54% în 2008, sau în
învăţământul superior: de la doar 14% în 2001 la aproape 27% în 2008! (ISE, 2010).
Diversificarea formelor de învăţare este un alt „simptom” caracteristic al creşterii
participării: tot mai mulţi tineri apelează la forme de învăţare cu frecvenţă redusă sau la
distanţă: de la doar 2% în 2001 la 10% în 2008! (ISE, 2010).
Aşa cum era de aşteptat, o altă formă de învăţare care câştigă teren în rândul tinerilor o
constituie educaţia nonformală, care cunoaşte o rată mai ridicată la generaţiile mai recente: 18%
tineri între 20 şi 24 de ani, faţă de cele superioare ca vârstă: doar 11% tineri de peste 25 de ani
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(ISE, 2010). De altfel, cel puţin o treime dintre tineri (aprox. 36%) recunosc formele de învăţare
extraşcolare ca fiind adecvate nevoilor lor de dezvoltare profesională şi doar 12% dintre tineri
le apreciază drept inadcevate cerinţelor lor de formare (Orientări şi valori ale tinerilor cu privire
la carieră şi muncă, ANSIT, 2008).
Participarea la educaţia nonformală în rândul tinerilor, a cărei medie este de cca. 15%
conform sondajelor (ISE, 2010), se menţine la cote relativ înalte comparativ cu alte ţări
europene, unde gradul de participare este în medie de 10%, apropiind România de ţările cu
tradiţie în acest domeniu, precum Marea Britanie sau Danemarca (European Youth Report,
2009).

Efecte secundare negative
Binenţeles, o creştere atât de accelerată a ratei de participare a tinerilor la educaţie a fost însoţită
de efecte secundare negative. Unul dintre cele mai grave este scăderea calităţii învăţământului
de toate gradele, dar în special a calităţii învăţământului superior, vizibilă mai cu seamă prin
reducerea simţitoare a capacitaţii centrelor universitare de a face faţă numărului în creştere de
şcolarizaţi.
Astfel, în 2007, se constata aproape o dublare a numărului de studenţi raportat la
numărul de unităţi : 8560 studenţi/centru universitar, faţă de 2001 : doar 4620 studenţi/centru
universitar. Şi în ceea ce priveşte numărul de cadre didactice raportat la numărul de şcolarizaţi,
se poate constata o tendinţă generală de declin a „infrastructurii” de învăţământ, de la 20
studenţi/profesor în 2001 la aproape 28 studenţi/profesor în 2008 (ISE, 2010).
Această situaţie obiectivă este confirmată de percepţia generală, cât şi de cea a
participanţilor la interviurile noastre, în particular, care numesc centrele universitare, aşa cum
vom vedea, „fabrici de diplome”, dar şi „fabrici de şomeri”, sugerând că acestea nu produc
tineri suficient de bine pregătiţi pentru a face faţă cerinţelor pieţei muncii. Într-adevăr, un alt
efect negativ al creşterii participării la educaţie este şi acela al decorelării cu viaţa reală, cu
cerinţele angajatorilor, impunând un efort suplimentar din partea absolvenţilor înşişi, dar şi a
autorităţilor, de readaptare sau chiar de reconversie profesională. Aşa cum reiese şi din sondaje,
doar 16% dintre tineri mai credeau în 2008 că şcoala răspunde pieţei muncii în mare sau în
foarte mare măsură (ISE, 2010).
O altă problemă este adâncirea decalajelor de şanse dintre mediul urban şi cel rural.
Astfel, în condiţiile în care participarea la educaţie a tinerilor din urban a crescut semnificativ în
ultimul deceniu, de la 70% în 2003 la 78% în 2008, dimpotrivă, în mediul rural, participarea s-a
redus dramatic de la 42% în 2003 la 40% în 2008, iar această tendinţă continuă, se pare, datorită
condiţiilor inegale de dezvoltare economică (ISE, 2010). Această tendinţă este accentuată de
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lipsa cronică a condiţiilor din mediul rural în vederea stimulării participării tinerilor şi ne
referim aici inclusiv la oferta de educaţie, de loisir, de locuri de muncă, dar şi la lipsa unor
servicii de stimulare şi acompaniere destinate tineretului, precum informare, conştientizare,
consultanţă, consiliere sau formare. Situaţia este generată în special de: „lipsa totală sau
numărul redus de întreprinderi mici şi mijlocii cu profil de prelucrare a produselor agricole ...
şi penuria de locuri de muncă din domeniul serviciilor” care „îşi pun puternic amprenta pe
structura de ocupare a populaţiei din mediul rural, determinând la nivel local accentuarea
consecinţelor negative ale navetismului şi migraţiei pentru muncă, însoţite de depopularea şi
îmbătrânirea zonelor rurale” (Ruraltin – Raport de cercetare CURS & ANTS, 2010).
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3. Caracteristici ale sistemului educaţiei nonformale din România
Conceptul de educaţie nonformală sau alternativă, impus în ultima vreme în limbajul
specialiştilor, se referă la formele instituţionalizate şi organizate în scopul transmiterii unor
valori educaţionale, dar care nu aparţin sistemului de învăţământ formal.
Mai există şi noţiunea de educaţie extraşcolară, dar aceasta poate genera confuzii,
trimiţând cu gândul, mai degrabă, la activităţile extracurriculare desfăşurate în cadrul
sistemului formal şi care nu fac obiectul prezentului studiu.
O altă noţiune înrudită este cea de educaţie informală, dar aceasta se referă fie la
influenţele educaţionale secundare, mai mult sau mai puţin intenţionate (mass media, „strada”,
organizaţiile, internetul, cultura populară etc.), fie la ansamblul instanţelor cu o finalitate mai
completă, mai cuprinzătoare decât cea educativă, precum familia, biserica, armata, cultura
„cultă” etc.
Prin urmare, înţelegem strict prin educaţia nonformală: ansamblul instituţiilor şi
activităţilor cu funcţii educative principale, dar care sunt independente de sistemul educaţiei
formale, şi care, de obicei, fac obiectul unor reglementări distincte.
În măsura în care formele de educaţie din afara sistemului oficial au cunoscut o
dezvoltare autonomă, în forme specifice, putem vorbi despre un sistem autonom al educaţiei
nonformale, funcţiile sale cele mai importante fiind acelea de a completa aportul educaţional al
şcolii, cât şi de a susţine procesul de reconversie profesională, în condiţiile dinamicii pieţei
muncii actuale şi a schimbărilor tehnologice rapide. Putem interpreta sistemul educaţiei
nonformale ca pe un mecanism social util care permite mobilitatea pe piaţa muncii, adaptarea
din mers şi ajustarea continuă dintre cererea şi oferta de muncă.
Dincolo de virtuţile sale de complementar al sistemului de învăţământ, putem remarca
că educaţia nonformală prezintă şi avantaje specifice în raport cu primul. Într-adevăr, datorită
caracterului lor imperfect, bunurile publice, printre care şi educaţia formală, nu se selectează
prin mecanismul impersonal al pieţei, ci sunt alocate de către politicieni, funcţionari, filosofi,
după criterii ideologice şi politice, apărând riscul neadecvării dintre cerere şi ofertă. De pildă,
oamenilor li se pot „livra” bunuri de care nu au nevoie sau, dimpotrivă, pot fi lipsiţi de bunuri
de care au nevoie. Astfel, dacă educaţia formală se remarcă, în mod inerent, printr-o oarecare
rigiditate în relaţia sa cu societatea în general şi cu piaţa muncii în particular, în zona
nonformală în schimb, complinirea necesităţilor reale de educaţie este rezolvată automat de
mecanismul pieţei educaţionale (reglarea naturală dintre cerere şi ofertă) care, la rândul ei, este
influenţată de piaţa muncii, piaţa profesiilor, piaţa mărfurilor şi serviciilor etc.
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Avantajele, desigur limitate, ale educaţiei nonformale se pot constata şi în planul vieţii
personale, prin aceea că beneficiarii săi au posibilitatea de a-şi selecta singuri domeniile de
învăţare, mânaţi de interese sau de pasiuni, hobbyuri, arii de interes. În plus, datorită
schimbărilor rapide şi deci incertitudinii, nevoia omului de a-şi controla propria viaţă este tot
mai crescută astăzi, manifestându-se inclusiv în domenii care aparţineau în mod tradiţional
familiei şi şcolii: este vorba de educaţie şi apoi de profesionalizare. Astfel, educaţia nu mai este
exclusiv un proces unidirecţional, de lungă durată şi decisiv pentru întreaga viaţă, ci tinde mai
degrabă să devină unul interactiv, în care subiectul educaţiei are o putere din ce în ce mai mare
în a-şi selecta, raţionaliza, planifica, combina de unul singur formele de educaţie.
Factori favorizanţi ai dezvoltării sistemului educaţiei nonformale în România
Am văzut, deja, că unul dintre efectele negative ale intelectualizării pieţei muncii şi ale creşterii
participării la educaţie, l-a reprezentat adâncirea faliei dintre sistemul formal de învăţământ şi
piaţa muncii. Dar cum un fenomen pozitiv este compensat de regulă printr-un fenomen negativ
şi invers, se pare că educaţia nonformală profită şi proliferează la „umbra” instituţiilor formale
de învăţământ, reglând disfuncţionalităţile create de sistem şi şlefuind asperităţile dintre şcoala
tradiţională şi piaţa muncii.
Alte condiţii prielnice ale dezvoltării educaţiei alternative au fost, pe de o parte,
desfiinţarea şcolilor de arte şi meserii, respectiv declinul şcolilor postliceale, pe de altă parte,
care au permis unui anumit segment important al educaţiei nonformale – cel specializat în
meserii şi meşteşuguri – să atragă cât mai mulţi cursanţi şi să se dezvolte.
O altă condiţie favorabilă dezvoltării unităţilor nonformale de învăţare a constituit-o
obligativitatea stagiului de practică pentru meserii, conform reglementărilor în domeniu.
Aceasta a permis stabilirea de parteneriate fructuoase între unităţile de învăţare şi angajatorii la
care se face practica, mulţi cursanţi fiind observaţi „pe viu” de către patroni şi asimilaţi mai
uşor în câmpul muncii.
Dintre alte condiţii stimulative, putem remarca şi parteneriatele Ministerului Muncii
realizate la nivel european, care permit astăzi larga recunoaştere europeană a certificatelor de
competenţă profesională dobândite în regim nonformal, aşa cum ne relatează unii dintre
interlocutari. În anumite situaţii, aceste protocoale internaţionale au fost încheiate în mod direct
chiar de către furnizorii de formare, acesta fiind şi cazul UCECOM-ului, instituţie de
învăţământ complexă, cu dublu profil – formal şi nonformal : „s-a demonstrat practic că
absolvenţii noştri sunt angajaţi fără să mai dea examen, oriunde în lume” (Z, UCECOM
Bucureşti).
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La aceste premise să le spunem locale, se adaugă apoi tendinţa globală a societăţii spre
intelectualizarea vieţii profesionale în general, în care priceperea, educaţia profesională şi
inovarea sunt considerate condiţii esenţiale ale dezvoltării economice, stimulând în mai mare
măsură interesul tinerilor şi adulţilor pentru formarea continuă.
Nu întâmplător, în România ultimului deceniu, asistăm la o creştere spectaculoasă a
numărului de unităţi cu profil nonformal care oferă servicii educaţionale pentru adulţi şi tineri,
fie că ne referim la instituţii guvernamentale, unităţi şcolare, organizaţii nonprofit, societăţi
comerciale sau free-lancer-i în domeniul educaţional, fenomen social reflectat într-un nou cadru
legislativ şi instituţional în domeniu (este vorba în primul rând despre Ordonanţa 129/2000). În
aceste condiţii, valoarea educaţională s-a autonomizat şi s-a desprins tot mai mult din sfera
publică, tinzând să fie integrată în mecanismul pieţei libere şi în viaţa reală.

Categorii de furnizori. Categorii de beneficiari
Impresia degajată a fost chiar aceea a unei abundenţe a formelor de învăţare alternativă, cel
puţin în marile oraşe analizate: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi Piteşti. Făcând un inventar
aproximativ al acestora, putem remarca:
a) Companiile private specializate în formare profesională, dar şi eventual în servicii de
consultanţă, consiliere profesională sau acompaniere. Acestea se ramifică, la rândul lor, în două
categorii: cele centrate pe meserii şi meşteşuguri, respectiv cele axate pe competenţe mai
complexe şi interdisciplinare, precum din domeniul managementului sau comunicării. De
asemenea, există şi o gamă largă de cursuri cu „priză” la public, care se regăsesc în ambele
categorii şi care se referă în primul rând la competenţele suplimentare, precum TIC, limbi
străine, inspector HR, inspector SSM, formare de formatori etc. O categorie aparte o reprezintă
unităţile care oferă cursuri la distanţă, care se remarcă prin accesibilitate şi prin adresabilitate
mai largă (Ex: Eurocor Bucureşti).
b) Companiile private cu un profil mai generalist, specializate în dezvoltarea resurselor umane
pe cele trei componente fundamentale: 1) recrutare/selecţie, 2) formare şi 3) evaluare, şi care se
adresează în special clienţilor organizaţionali (Ex: Obiettivo Lavoro Romania);
c) Companiile în general, care şi-au dezvoltat laboratoare de formare a propriilor angajaţi şi
care, eventual, au transformat aceste pepiniere proprii în şcoli deschise marelui public pentru
pregătire în meserii specifice;
d) Sectorul ONG a cunoscut, de asemenea, o amploare deosebită în domeniul formărilor,
atingând nivelul de performanţă al companiilor private şi, uneori, chiar depăşindu-l. În multe
cazuri, campaniile clasice de informare şi de conştientizare derulate de asociaţii au devenit între
timp cursuri de popularizare sau de formare profesională. De asemenea, formările cu circuit
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închis destinate iniţial personalului propriu, voluntarilor sau altor organizaţii, au o cunoscut o
extraordinară deschidere, implicând masa largă a beneficiarilor ori devenind unităţi de formare
foarte bine dotate, contra cost (cazul IFES Cluj-Napoca);
e) Unităţile de învăţământ (cuprinzând aproape toate universităţile mari din ţară, dar şi şcoli
postliceale sau licee) reprezintă o altă categorie de organizaţii care şi-au deschis larg porţile
către învăţământul de tip nonformal, concurând la rândul lor pentru desfăşurarea unui act
educaţional de calitate (UCECOM Bucureşti);
f) Mai trebuie să remarcăm aici universităţile populare, insuficient dezvoltate în România, a
căror rol rămâne unul dublu: de formare, cât şi de popularizare (cea mai celebră fiind Dalles din
Bucureşti), cu adresă deosebit de largă, atât către publicuri mai puţin instruit, cât şi, dimpotrivă,
pentru publicuri mai pretenţioase;
g) În fine, instituţiile publice au devenit şi ele actori importanţi pe piaţa formărilor sau a
campaniilor de informare şi conştientizare. Amintim aici de DJTS-uri (Direcţiile Judeţene de
Tineret şi Sport), însărcinate cu aplicarea politicilor locale în domeniul tineretului, de unele
primării, dar în special de CRFPA-uri (Centrele Regionale de Formare Profesională a
Adulţilor), precum cel din Cluj-Napoca, care oferă condiţii la standarde europene de
desfăşurare a activităţilor de formare;
h) La toate acestea, se adaugă programele de informare, consiliere şi formare desfăşurate prin
proiecte europene: PHARE, Grundwicg, Leonardo, mai nou POS DRU, care, prin acţiunea lor
complementară, transversală, multiplică iniţiativele locale, permit crearea de parteneriate locale
şi de noi stabilimente (centre) specializate în formarea şi consilierea tinerilor sau adulţilor.
Şi în ceea ce priveşte beneficiarii cursurilor de educaţie nonformală, putem descrie mai
multe categorii. Astfel, după statutul lor, putem diferenţia între:
a) persoane singulare care vor să înveţe,
b) persoane trimise de propriile organizaţii pentru a se dezvolta profesional,
c) la acestea, se mai adaugă grupurile defavorizate (absolvenţi, foşti deţinuţi, persoane din
mediul rural, persoane cu dizabilităţi, rromi etc.), care prin anumite programe speciale se pot
bucura de gratuitate la cursuri.
De asemenea, în funcţie de scopul avut în vedere, identificăm:
a) persoane care vor să se dezvolte profesional, să înveţe o meserie, să se perfecţioneze în
domeniul lor de activitate sau să dobândească competenţe suplimentare (ex: calculator, limbi
străine) în meserii în care se cere interdisciplinaritate.
b) persoane interesate să cunoască ABC-ul unei meserii în vederea deschiderii unei afaceri
proprii în domeniu,

13

c) persoane care urmează cursuri din curiozitate, din pasiune sau din anumite nevoi practice (de
pildă, educaţia contraceptivă, igiena etc.), deci pentru dezvoltarea lor strict personală,
d) sau pur şi simplu persoane care din anumite considerente pragmatice sunt interesate doar de
certificate.
Reglementări în domeniul educaţiei nonformale
Principalul act normativ care reglementează domeniul educaţiei nonformale, denumită oficial
formare profesională a adulţilor, îl reprezintă Ordonanţa nr. 129 din 2000.
Instituţia „coordonatoare” sau „reglementatoare” îl reprezintă CNFPA (Consiliul
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor). Acesta are rolul de a autoriza furnizorii de
formare de pe cuprinsul întregii ţări, de a supraveghea dacă activitatea acestora respectă
dispoziţiile legale şi de a evalua competenţele beneficiarilor în vederea obţinerii certificatelor
profesionale.
Alt organism public implicat este ANOFM (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei
de Muncă) şi unităţile sale teritoriale subordonate, la nivel judeţean: AJOFM-urile (Agenţiile
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă) sau la nivel regional: CRFPA-urile (Centrele
Regionale de Formare Profesională a Adulţilor). Conform legii, rolul ANOFM este acela de a
coordona la nivelul întregii ţări activitatea de formare profesională a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă, fie că aceştia sunt şomeri înregistraţi, persoane fără loc de muncă
sau persoane care caută să-şi schimbe locul de muncă, prin intermediul instituţiilor sale
subordonate: AJOFM-urile. Acestea au ca principal rol reintegrarea profesională a adulţilor
aflaţi în căutarea unui loc de muncă, în special prin derularea de programe de formare (gratuite
pentru şomeri), cât şi a altor activităţi complementare de susţinere. La rândul lor, activităţile de
formare profesională sunt fie încredinţate direct CRFPA-urilor, fie sunt alocate pe bază de
selecţie de ofertă sau licitaţie, furnizorilor privaţi de formare.
Condiţiile de formare profesională stabilite sunt următoarele:
a) prin urmarea unui curs de formare profesională, încheiat cu examen;
b) prin evaluarea competenţelor, fără a mai fi nevoie de urmarea unui curs;
c) prin ucenicie la locul de muncă (conform codului muncii)
Formarea profesională presupune 3 niveluri de dificultate, fiecărui nivel fiindu-i alocat
prin lege un anumit număr de ore:
a) cursuri de iniţiere, utile celor care lucrează în domenii interdisciplinare, care învaţă pentru ei
înşişi sau care vor să deschidă o afacere,
b) cursuri de calificare, clasificate şi ele pe niveluri de dificultate, utile sau necesare acelora
care vor să-şi schimbe meseria, să înveţe o meserie nouă şi să se reintegreze profesional,
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c) cursuri de perfecţionare, preferate de cei care vor să-şi îmbunătăţească cunoştinţele,
competenţele practice sau nivelul de performanţă, cât şi de a se readapta schimbărilor
tehnologice ori să exceleze într-o meserie.
Formarea profesională este recunoscută prin dobândirea unui certificat de absolvire,
recunoscut de Ministerul Muncii, respectiv de Ministerul Educaţiei. Doar furnizorii autorizaţi
CNFPA pot emite certificate. În afara acestora, există şi furnizori de formare neautorizaţi care
pot derula programe de formare după norme proprii sau personalizate pe tipuri de beneficiari.
De asemenea, angajatorii pot organiza programe de formare profesională pentru salariaţii
proprii, dar care sunt recunoscute numai în cadrul unităţilor respective.
Asigurarea eficienţei şi calităţii ofertei de cursuri
În principiu, actorii implicaţi în formarea profesională sunt direct interesaţi în a menţine un
standard înalt al calităţii cursurilor oferite, pentru a atrage în cât mai mare măsură noi clienţi. În
definitiv, ţinta cea mai înaltă pentru protagoniştii implicaţi în educaţia nonformală trebuie să fie
„crearea unei atitudini viabile ca alternativă la învăţământul public” (S, FEG Iaşi) şi care să
echilibreze prin pragmatism prestigiul superior al învăţământului formal. Nu întâmplător,
pentru mulţi dintre furnizorii de cursuri funcţionează cel mai bine sistemul recomandărilor
pentru calitate şi seriozitate (P, Eurodeal Bucureşti; S, Euro Personal Iaşi).
În special în cazul instituţiilor coordonatoare de programe de formare, precum AJOFMurile, există instrumente de măsurare şi control ale standardului de calitate: prestaţia
formatorilor, respectarea tematicii şi orarului, prin rapoarte de monitorizare ale evaluatorilor (H,
AJOFM Cluj).
Mai important decât calitatea este cerinţa ca meseriile în care se oferă formare să aibă
căutare pe piaţa muncii. Furnizorii de formare sunt în mod special atenţi la semnalele pieţei, fie
observând rata de absorbţie a absolvenţilor săi, pe tipuri de meserii: „cursurile sunt adecvate la
piaţa muncii deoarece îşi demonstrează singure eficacitatea” (F, INCDPM Bucureşti), fie prin
studii de piaţă: de la documentarea statisticilor oficiale sau a anunţurilor de locuri de muncă din
ziare până la chestionare adresate companiilor.
Alteori, un sistem de protocoale cu agenţii economici pentru stagiul de practică al
cursanţilor permite evaluarea foarte fină a pieţei meseriilor: „ştim cu exactitate ce agent
economic are nevoie, într-un orizont de timp relativ apropiat, de noi angajaţi şi, atunci, acolo
trimitem elevi să efectueze instruirea practică” (Z, UCECOM Bucureşti).
Cu toate acestea, nu întotdeauna există o corespondenţă între cererea de pe piaţa muncii
şi interesele beneficiarilor de cursuri (M, AJOFM Argeş). Există meserii mai puţin dorite
precum cele din industrie: sudori, confecţioneri industriali de îmbrăcăminte, care deşi au o
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oarecare căutare pe piaţa muncii, sunt considerate oarecum anacronice şi evitate de către
beneficiari. În schimb, de un succes mai mare în ochii beneficiarilor se bucură meseriile din
construcţii, dar şi cele din alimentaţia publică (bucătari, ospătari) sau din domeniul
înfrumuseţării (coafori, frizeri), care ţin mai degrabă de sectorul terţiar al economiei. De aceea,
o metodă la fel de bună de prospectare a pieţei o constituie şi consultarea sau evaluarea
beneficiarilor cursurilor de formare, de pildă prin chestionare de evaluare referitoare la
meseriile în care aceştia ar dori să se iniţieze sau să se califice în anul următor (H, AJOFM
Cluj).
În unele cazuri, ideea cursurilor se naşte în directă legătură cu activitatea desfăşurată de
organizaţie şi care nu are legătură neapărat cu viaţa profesională sau cu semnalele pieţei,
precum este cazul unei organizaţii nonguvernamentale din Iaşi, care şi-a transformat campaniile
din domeniul sănătăţii şi contracepţiei în cursuri de popularizare, utile participanţilor în viaţa
zilnică.
Una dintre dificultăţile relatate este şi aceea că, de multe ori, nu eficienţa sau calitatea
cursurilor fac diferenţa, ci preţul, favorizând răspândirea furnizorilor de formare cu preţ de
dumping, specializaţi în eliberarea certificatelor „la cerere” şi care nu oferă condiţii adecvate de
învăţare.
Reversul este că preţul scăzut tinde să se generalizeze, devenind o tactică pentru aproape
toţi furnizorii de formare, pentru a putea supravieţui pe piaţă, ceea ce conduce, evident, la
menţinerea pe ansamblu a unui standard calitativ inferior şi chiar a unui prestigiu scăzut al
furnizorilor de formare.
Servicii de consultanţă şi de acompaniere
În general, furnizorii de formare „bifează” la capitolul serviciilor complementare de
consultanţă, orientare profesională, evaluare, acompaniere sau monitorizare a beneficiarilor, dar
nicăieri nu am observat o ofertă integrată şi completă în acest domeniu.
De pildă, şi asupra acestui aspect vom mai insista, sistemul nonformal nu se
promovează suficient şi nu duce o campanie susţinută de conştientizare, informare şi consiliere
socioprofesională a potenţialilor săi beneficiari, care să se facă timpuriu, încă din liceu sau
facultate şi care să-i orienteze pe tineri spre înţelegerea importanţei cursurilor nonformale, dacă
nu în detrimental învăţământului formal, măcar în paralel cu acesta. La aceasta se adaugă lipsa
acută a unor spaţii-pepinieră de recreere pentru tineri şi pentru petrecerea timpului în mod util, a
căror prezenţă în preajma unităţilor nonformale de învăţământ ar putea configura un nou trend,
mai ales în rândul acelei categorii de tineri foarte pragmatici, care vor să facă rapid o carieră.
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Unul dintre interlocutorii noştri venea cu întâmpinarea că aceste campanii de informare
şi conştientizare ar fi ineficiente, atâta vreme cât în rândul tinerilor predomină modele negative:
“Dacă cineva v-ar fi spus la şcoală: ‘du-te şi angajează-te!’, l-aţi fi ascultat neapărat? Dar
dacă modelele din societate erau altele, atunci…” (M, IFES Cluj Napoca). I se poate răspunde
că societatea este reprezentată de noi toţi şi, cu atât mai mult, de cei cărora le stă în putere,
precum furnizorii de formare, să difuzeze modele de bună practică, care să le contracareze pe
cele negative.
Deşi am consemnat existenţa unor astfel de campanii de informare şi de conştientizare
derulate în şcoli sau în sânul unor categorii defavorizate de tineri, în special de către AJOFMuri, de tipul: “cum să întocmesc un cv, să-mi aleg un loc de muncă care să se potrivească
pregătirii mele profesionale” (M, AJOFM Argeş) sau campanii susţinute prin diverse proiecte
europene (Ex: Ruraltin), furnizorii privaţi de formare sunt mai puţin deschişi către astfel de
iniţiative. Pentru unii furnizori, aceste servicii sunt încremenite în proiect, tocmai datorită
concurenţei nemiloase care impune investiţii şi costuri cât mai reduse.
Alţi furnizori, precum Universitatea Populară Dalles, deşi şi-ar fi dorit spaţii de recreere
pentru tineri, spun că nu dispun de ele. Există şi excepţii, precum Grupul UCECOM, care
dispune de 4 săli de calculatoare, dar numai pentru uz intern şi, în plus, de cantină-restaurant şi
o bază sportivă, la care se adaugă serviciile de consiliere vocaţională oferite de către psihologi.
În ceea ce priveşte serviciile de consiliere, acestea există dar, în majoritatea cazurilor,
sunt mai puţin dezvoltate, căci în principiu, beneficiarii preferă să îşi selecteze singuri
orientarea în carieră (M, AJOFM Argeş). Se manifestă, după părerea noastră, o anumită
prejudecată a beneficiarilor referitoare la furnizorii de formare, precum că aceştia trebuie să
ofere numai formare şi nimic altceva, dar care nu este propice dezvoltării acestor unităţi de
învăţământ.
În fine, unii furnizori au proiecte chiar grandioase în acest sens, precum Asociaţia
Tinerilor Progresişti pentru Consiliere, Calificare şi Recalificare Argeş, care îşi propune să
devină un fel de “ajofm” privat, specializat în tot ceea ce înseamnă informarea, consilierea,
formarea şi reintergrarea profesională a şomerilor, şi care să facă concurenţă AJOFM-ului
public, dar aceste iniţiative sunt mai degrabă izolate.
Deşi serviciile pregătitoare există (spaţii de recreere, campanii de informare sau servicii
de consiliere), acestea sunt totuşi insuficient dezvoltate, datorită lipsei de bani, dar şi a
neîncrederii în eficienţa lor din partea beneficiarilor, cât şi a furnizorilor înşişi. Există, ca să
spunem aşa, o ofertă bogată de servicii de formare, dar nu şi o atmosferă corespunzătoare în
jurul ei, care să-i confere prestanţă în plan social. Poate că o strategie publică susţinută de
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stimulare a unei atmosfere de educaţie şi profesionalism în jurul unităţilor de învăţare
nonformală ar fi benefică în acest sens.
În ceea ce priveşte celălalt aspect important al unităţilor de formare, anume serviciile de
mediere a muncii, monitorizare şi acompaniere, acesta este ceva mai dezvoltat decât cel legat de
consiliere şi orientare. Aici, beneficiarii sunt ceva mai pretenţioşi, ei cerând de multe ori şi
garanţii ale succesului, nu doar strict formare profesională (M, AJOFM Argeş). Or, aşa cum s-a
remarcat deja, furnizorii de formare mediază, de multe ori, între candidaţi şi angajatori, prin
stagiile de practică derulate, funcţionând indirect şi ca centre de plasare a forţei de muncă (B,
ATP Piteşti).
Legat de monitorizarea şi acompanierea absolvenţilor, de asemenea, mulţi furnizori sunt
direct interesaţi pentru a-şi putea evalua propria eficienţă. AJOFM, mai cu seamă, îl utilizează
ca indicator oficial al performanţei sale : trebuie să aibă o rată a absorbţiei şomerilor de cel
puţin 50% (H, AJOFM Cluj Napoca). CRFPA îşi urmăreşte performanţa pe baza aceluiaşi
indicator, atingând în medie o rată de angajare globală de 60-70% a cursanţilor săi.
Structura sistemului de educaţie nonformală în funcţie de tipul cursurilor oferite
În urma identificării şi analizei statistice a unităţilor de formare profesională acreditate de
CNFPA din cele 4 oraşe analizate (Bucureşti, Piteşti, Iaşi şi Cluj-Napoca) a rezultat următoarea
situaţie a acestora (Sursa: www.cnfpa.ro, iunie – noiembrie 2010):
Municipiul Bucureşti
a) Ponderea furnizorilor de formare autorizaţi CNFPA era în 2010 de 1 furnizor la cca. 3500 de
locuitori
b) Dintre furnizorii de formare autorizaţi, cea mai mare pondere o ocupă sectorul privat (95%),
reprezentat de companii private (72%), respectiv ONG-uri (23%). Instituţiile publice reprezintă
doar 5% din furnizorii de formare din raza Mun. Bucureşti.
c) Situaţia statistică pe tipuri de cursuri în Mun. Bucureşti este următoarea în 2010 (cifrele
indică structura procentuală a cursurilor, raportat la numărul furnizorilor de formare):
Administratie publica, management public
Lucratori in domeniul culturii
Designeri, decoratori
Meserii agricultura
Limbi straine
Mecanica fina si mestesuguri de lux
Experti financiari, management financiar
Afaceri, leadership
Marketing si publicitate
Fizioterapie

18

1,2
1,4
1,4
1,6
1,8
2
2,1
2,1
2,1
2,5

Asistenta sociala si baby-sitting
TIC plus (operatori retele, tehnica web, programe profesionale etc.)
Operatori masini
Mecanica auto
Secretariat, birotica
Contabilitate
Electricieni si electronisti
Specialisti proiecte europene, management proiecte
Paza si protectie
Achizitii publice
Agenti turism si servicii hoteliere
Agenti vanzari si imobiliari
Meserii in constructii
Scriere proiecte
Infrumusetare (frizeri, coafori, manichiuristi)
Meserii in industrie
Operare computer
Lucratori comerciali
Experti evaluatori
Comunicare si relatii publice
Specialisti Securitatea si Sanatatea in Munca
Lucratori in alimentatia publica
Specialisti Resurse Umane
Competente comune (lucru in echipa, orientare spre client etc.)
Formatori
Management general
Altele

2,7
3,2
3,4
3,4
4
4,8
5,3
5,7
6
6,2
6,4
6,6
6,6
6,8
7,3
7,7
8,6
9,6
9,6
10,6
10,6
11
12
12,7
20,4
23,6
28

Se constată că managementul (23,6%), formarea de formatori (20,4%), competenţele comune
(12,7%) şi resursele umane (12%) reprezintă cel mai des întâlnite tipuri de cursuri în rândul
furnizorilor de formare autorizaţi din Bucureşti. Dintre meserii, cele mai frecvente sunt cele din
alimentaţia publică (ospătari, bucătari etc.), care se regăsesc la 11% dintre furnizori, lucrătorii
comerciali (9,6%), meserii din industrie (7,7%), domeniul înfrumuseţării (7,3%) şi construcţii
(6,6%). Foarte puţin prezente la furnizorii autorizaţi, dar care se regăsesc probabil mai mult la
cei neautorizaţi, sunt competenţele clasice transferabile precum: operare calculator (doar 8,6%),
TIC plus (3,2%) sau limbi străine (doar 1,8%). Acestea au cunoscut, probabil, şi un declin
semnificativ în ultimii ani, în ceea ce priveşte gradul de interes al cursanţilor.
Judeţul Argeş
a) Ponderea furnizorilor de formare este una foarte redusă pe cuprinsul Judeţului Argeş, de cca.
1 furnizor la 10 000 de locuitori, şi în acelaşi timp foarte inegală, cu o concentrare foarte
ridicată în zona Municipiului Piteşti, de un furnizor la cca. 3300 locuitori (foarte apropiată de
cea din Bucureşti) faţă de restul judeţului, de numai un furnizor la 30 000 de locuitori.
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b) Distribuţia pe tipuri de instituţii este următoarea: 82% unităţi private, dintre care 60%
companii şi 22% ONG-uri, restul fiind reprezentat de unităţi publice: 18%, reprezentând
aproape o cincime din totalul furnizorilor de formare din judeţ, faţă de Bucureşti unde
instituţiile publice reprezintă doar 5% din furnizorii de formare, iar companiile private sunt
mult mai bine reprezentate.
c) În ceea ce priveşte compoziţia pe tipuri de cursuri, situaţia este oarecum diferită de
Bucureşti. Aici, predomină meseriile, în special alimentaţie publică: 23% în Argeş faţă de doar
11% în Bucureşti, construcţii: 20% faţă de 6,6% (în Bucureşti), industrie: 17% faţă de 7,7% (în
Bucureşti), pază şi protecţie: 17% faţă de 6% (în Bucureşti). Predomină de asemenea cursurile
în domeniul turismului (15,3%) faţă de 6,4% în Bucureşti, calculatorului (17%) faţă de doar
8,6% în Bucureşti sau al limbilor străine (4,6%) faţă de doar 1,8% în Bucureşti. Domeniul
managementului este în schimb slab reprezentat (11%) faţă de 23,6% dintre furnizori în
Bucureşti, ca şi acela al formării de formatori (10,8%) faţă de 20,4% în Bucureşti. În ceea ce
priveşte alte domenii, precum: resursele umane (12,3%), lucrătorii comerciali (10,8%) sau
infrumusetare (7,7%), lucrurile nu stau diferit între cele două zone analizate.
Mecanici auto
TIC plus
Marketing, publicitate
Afaceri, leadership
Agenti vanzari, imobiliari
Fizioterapie
Meserii in agricultura
Asistenta sociala si baby-sitting
Limbi straine
Evaluatori
Contabilitate
Infrumusetare
Electricieni, electronisti
Formare de formatori
Lucratori comerciali
Management
Resurse Umane
Agenti turism si servicii hoteliere
Operare computer
Protectia muncii
Paza si protectie
Meserii in industrie
Meserii in constructii
Lucratori in alimentatie
Altele

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,8
4,6
4,6
4,6
6,1
7
7,7
9,2
10,8
10,8
11
12,3
15,3
17
17
17
17
20
23
11

Ceea ce mai particularizează Judeţul Argeş este preocuparea slabă a furnizorilor în domeniul
proiectelor europene sau al scrierii de proiecte.
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Judeţul Iaşi
a) În Judeţul Iaşi, se constată o situaţie pe ansamblu mai bună decât în Argeş, anume de un
furnizor autorizat la cca. 6 700 de locuitori, faţă de 1 furnizor la 10 000 (Argeş), dar şi de data
aceasta polarizarea între oraşul Iaşi şi restul judeţului este foarte accentuată.
b) Ca o particularitate, activitatea de formare din Iaşi este foarte bine reprezentată de ONG-uri,
care exprimă aproape 30% din totalul furnizorilor de formare, faţă de ponderea obişnuită a
acestora de 22-23% întâlnită în Bucureşti şi Argeş. Restul o reprezintă societăţile comerciale:
58%, apropiat de situaţia Argeşului, şi instituţiile publice: 13%, adică o zecime din totalul
furnizorilor.
c) Ca şi în cazul Mun. Bucureşti, în Judeţul Iaşi predomină competenţele intelectuale printre
preferinţele furnizorilor de cursuri: management (28,4%), proiecte europene (25,2%), formare
de formatori (21,1%), comunicare (20,3%), ca şi competenţe de ordin general sau comune,
precum orientarea spre client şi lucrul în echipă (24,4%). Ca şi în Bucureşti, meseriile sunt în
schimb mai slab cotate de furnizori: alimentaţie publică (9,7%), industrie (7,3%), infrumuseţare
(6,5%) sau construcţii (6,5%).
TIC plus
Fizioterapie
Evaluatori
Operatori masini
Mecanica auto
Afaceri, leadership
Meserii in constructii
Infrumusetare
Meserii in industrie
Agenti turism si servicii hoteliere
Agenti comerciali, imobiliari
Achizitii publice
Alimentatie publica
Paza si protectie
Resurse umane
Marketing, publicitate
Contabilitate
Operare computer
Administratie publica, management public
Limbi straine
Asistenta sociala si baby-sitting
Comunicare/PR
Formare de formatori
Lucru in echipa, orientare spre client
Proiecte europene
Managemet
Altele
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4,8
4,8
5,7
5,7
5,7
6,5
6,5
6,5
7,3
7,3
9,0
9,7
9,7
9,7
10,5
10,5
10,5
12,2
13,0
13,8
14,6
20,3
21,1
24,4
25,2
28,4
30,0

Ca particularitate a Judeţului Iaşi, observăm importanţa acordată de furnizorii autorizaţi
limbilor străine (13,8%) faţă de 4,6% în Argeş şi doar 1,8% în Bucureşti, asistenţei sociale şi
baby-sitting-ului (14,6%) faţă de 4,6% în Argeş şi 2,7% în Bucureşti, respectiv managementului
public (13%) faţă de celelalte două cazuri analizate anterior.
Judeţul Cluj
a) În Judeţul Cluj, am întâlnit cea mai bună situaţie după Bucureşti din punct de vedere al
numărului de furnizori de formare autorizaţi: 1 furnizor la cca. 5 000 de locuitori.
b) Din punct de vedere al compoziţiei după statutul furnizorilor de formare, ca şi în Bucureşti,
peisajul este dominat de societăţile comerciale: aproape trei sferturi (cca. 71%) din totalul
furnizorilor, în timp ce ONG-urile reprezintă o cinicime (20%), iar instituţiile publice doar o
zecime (9%).
c) În Judeţul Cluj, accentul principal cade pe formarea competenţelor comune sau transferabile:
lucru în echipă, orientare spre client etc. (25,4%). În rest, spre deosebire de celelalte zone
analizate, nicio competenţă nu este foarte clar profilată. Remarcăm, totuşi, că domeniul
înfrumuseţării predomină printre celelalte meserii: 18% din preferinţele furnizorilor, faţă de
doar 7,7% în Argeş, 7,3% în Bucureşti şi numai 6,5% în Iaşi, urmată de meseriile în industrie
care, se pare, au mare căutare în Cluj: 17,4%, asemănător cu Argeşul (17%), dar net superioară
situaţiei din Bucureşti şi Iaşi (7-8%). Mai putem remarca accentul pus în Cluj pe pregătirea
lucrătorilor comerciali (13%), dar şi a formatorilor (13,8%), în domeniul calculatoarelor (13%),
resurselor umane (11,6%) sau în construcţii (11%). În ceea ce priveşte managementul, accentul
este mai slab în Cluj (11%) faţă de Iaşi (28,4%) sau Bucureşti (23,6%).
Mecanica auto
Operatori masini
Agricultura
TIC Plus
Lucratori in domeniul culturii
Electricieni, electronisti
Limbi straine
Afaceri, leadership
Proiecte europene
Agenti turism
Fizioterapie
Achizitii publice
Management public
Baby-sitting si asistenta sociala
Agenti vanzari, imobiliari
Alimentatie publica
Paza si protectie
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3
3,6
3,6
3,6
3,6
4,3
5,1
5,8
5,8
5,8
6,5
6,5
6,5
7,2
7,2
8
10

Management
Meserii in constructii
Resurse umane
Operare calculator
Lucratori comerciali
Formare de formatori
Meserii in industrie
Infrumusetare
Competente comune
Altele

11
11
11,6
13
13
13,8
17,4
18
25,4
32

Domeniile mai slab reprezentate sau foarte slab reprezentate, comparativ cu alte zone, sunt în
general competenţe precum: proiecte europene, scriere de proiecte, comunicare, marketing sau
protecţia muncii, pe care furnizorii de formare acreditaţi din Cluj tind să le evite.
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4. Particularităţi ale participării tinerilor la educaţia nonformală.
Oportunităţi şi obstacole
Cel de-al doilea obiectiv al cercetării a constat în analiza oportunităţilor şi obstacolelor
specifice sistemului românesc de educaţie nonformală, din perspectiva cerinţelor de integrare şi
dezvoltare profesională ale tinerilor. În această privinţă, rezultatele cercetării ne-au condus spre
o serie de concluzii cu caracter general, pe care le-am grupat sub forma unei prezentări care să
cuprindă, deopotrivă, oportunităţile şi factorii pozitivi care influenţează participarea tinerilor la
educaţia nonformală, cât şi obstacolele, factorii inhibitori care blochează participarea acestora.
Oportunităţi şi factori favorizanţi ai participării tinerilor la educaţia nonformală
1) Nevoia de învăţare continuă şi de modernizare a cunoştinţelor profesionale în contextul
societăţii bazate pe cunoaştere necesită astăzi o perioadă mai lungă de educaţie şi de formare
profesională a indivizilor. După cum confirmă analizele statistice, există indiscutabil o tendinţă
generală a tinerilor de a-şi prelungi perioada de calificare, de a opta tot mai mult pentru
învăţământul cel mai eficient – public sau particular – sau de a urma forme de educaţie
alternativă : traininguri, pregătirea în utilizarea calculatorului şi în limbile străine, participarea
la cursuri diverse, inclusiv la formări profesionale la locul de muncă etc.: „în ultimul timp, se
poate constata o schimbare de optică asupra procesului de reconversie profesională; înainte,
exista o reticenţă mai mare faţă de ideea schimbării meseriei, dar astăzi perspectiva s-a
schimbat” (H, AJOFM Cluj). De asemenea, orientarea tinerilor spre piaţa europeană a muncii
reprezintă o altă faţetă importantă a creşterii participării tinerilor la educaţia alternativă (M,
AJOFM Argeş).
2) Creşterea mobilităţii ocupaţionale şi profesionale, apariţia unei categorii de tineri în plină
dezvoltare – oameni cu iniţiativă, cu mobilitate profesională crescută, manageri profesionişti
etc., capabili să se adapteze “din mers” la noile realităţi economice – este un alt proces
important care favorizează stimulează educaţia nonformală şi dezvoltarea economică. În plus,
lipsa locurilor de muncă şi slaba remunerare a celor existente îi transformă pe tineri într-o
categorie deosebit de mobilă teritorial, manifestată nu doar pe plan intern, ci şi pe plan
internaţional. Practic, o treime din tinerii deplasaţi în spaţiul european este reprezentată de
tinerii care lucrează sau cei care îşi completează studiile.
3) Orientarea tinerilor spre micile afaceri şi spre cultura antreprenorială este o altă faţetă
pozitivă a faptului că tinerilor nu li se dau foarte multe şanse pe piaţa muncii, fiind obligaţi să
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se se reorienteze şi să se adapteze „din mers” la realitate. Cercetările proprii şi sondajele
efectuate în ultimul timp reflectă o tendinţă spectaculoasă de dublare a ponderii agenţilor
independenţi (patroni şi lucrători pe cont propriu) din rândul tinerilor cu vârste între 15 şi 34 de
ani, de la doar 8% din totalul populaţiei tinere active în 2000, spre cca. 15% din masa populaţiei
tinere active în 2007 (ISE, 2010). Ceva mai lentă, dar totuşi ascendentă, este şi dinamica
tinerilor patroni din totalul populaţiei tinere active, de la 0,5% în 2000 spre 1% în 2006 (ISE,
2010). În acest sens, tinerii tind să impună un nou dynamis al dezvoltării socio-economice şi o
nouă cultură organizaţională, construită în jurul nucleului de valori tipice societăţii actuale,
precum: învăţarea continuă, pregătirea temeinică şi spiritul autodidact.
4) Alături de factorii structurali amintiţi mai sus, un factor favorizant îl constituie, categoric, şi
specificul sistemului de educaţie nonformală însuşi, care oferă, comparativ cu învăţământul
formal, mai multă flexibilitate, adaptare la nevoile beneficiarilor, aplicativitate, la care se
adaugă binenţeles „factorul timp ... cursurile de calificare durează cam 20 de săptămâni” (P,
Eurodeal Bucureşti), cât şi cheltuielile, incomparabil mai reduse, în medie. Este clar că
furnizorii de formare sunt mai atenţi la semnalele pieţei şi mai capabili de a veni în
întâmpinarea atât a beneficiarilor săi, cât şi a angajatorilor. Iată şi mărturia unui tânăr –
potenţial beneficiar al cursurilor de formare – în această privinţă: „într-un fel sunt bune pentru
că te învaţă în juma’ de an pur şi simplu o meserie ... şi acolo chiar te învaţă la obiect ... nu te
ia cu teorii” (A, 18 ani, Piteşti).
5) În ultima vreme mai cu seamă, o altă mare calitate a acestor unităţi de învăţământ este şi
aceea că funcţionează, prin stagiile de practică, indirect ca centre de plasare a forţei de muncă,
permiţând interrelaţionarea dintre cursanţi şi angajatori, făcându-le cu atât mai atractive pentru
beneficiari (B, ATP Piteşti). Una din cheile succesului furnizorilor de formare constă tocmai în
această practică benefică: de a încheia protocoale pentru instruire practică cu agenţi economici.
Aceasta face ca „randamentul” unităţilor de învăţare nonformală să fie net superior celui din
învăţământul formal, asigurând în unele cazuri relatate o rată de inserţie profesională de 90%,
„lucru remarcabil ... comparativ cu învăţământul de stat [formal] unde procentul este undeva
sub 10% ... îl puteţi verifica la Institutul de Statistică” (Z, UCECOM Bucureşti).
6) Totodată, prin flexibilitatea mai mare a unităţilor nonformale, s-a permis atragerea şi selecţia
pozitivă de specialişti şi practicieni în activitatea de formare, permiţând pe de o parte ca
sistemul educaţiei nonformale să câştige în calitate, iar pe de altă parte ca anumite meşteşuguri

25

şi meserii să nu se piardă, să fie transmise mai departe într-un mod eficient, creând premisele
totodată ale dezvoltării practicii antreprenoriale în rândul oamenilor simpli.
7) La cele amintite se adaugă funcţia sistemului de educaţie nonformală de a oferi „a doua
şansă” tinerilor, în special a celor defavorizaţi, care din diferite motive, au abandonat şcoala sau
nu au fost suficient de orientaţi profesional. Într-adevăr, sistemul educaţiei nonformale are şi
funcţia socială foarte importantă de a asigura îmbunătăţirea competenţelor dobândite în
şcoală, un fel de „şlefuire” a absolvenţilor şi pregătirea lor mai adecvată pentru muncă,
carieră şi viaţă în general.
8) Campaniile susţinute de instituţiile abilitate (în special AJOFM) în vederea creşterii
flexibilităţii tinerilor pe piaţa muncii reprezintă de asemenea o contribuţie importantă la crearea
unei atmosfere general favorabile învăţării continue şi în particular educaţiei în regim
nonformal. Într-adevăr, AJOFM organizează periodic burse ale tinerilor absolvenţi, târguri de
joburi şi alte evenimente, precum şi campanii de informare, menite să-i înveţe pe tineri cum să
se prezinte în faţa angajatorilor şi cum pot să se pregătească pentru muncă şi viaţa reală (M,
AJOFM Argeş). Din păcate, acest model de bună practică nu a fost stimulat suficient prin
programe publice inclusiv în rândul furnizorilor privaţi, care se confruntă încă cu probleme
bazale: incertitudinea, lipsa de fonduri sau concurenţa neloială.
9) „Diversitatea ofertei de cursuri” (Mitulescu, 2008) reprezintă o altă caracteristică proprie
sistemului educaţiei nonformale, care vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare personală şi
profesională a tinerilor şi adulţilor. Dacă privim spre tabloul tipurilor de cursuri acreditate din
marile oraşe analizate, vom vedea că paleta ofertei este foarte largă, incluzând atât calificări sau
perfecţionări în meserii cu cerere, cât şi cunoştinţe de ordin general, competenţe suplimentare,
competenţe transferabile, noţiuni proprii culturi organizaţionale, menite a creşte flexibilitatea
beneficiarilor pe piaţa muncii şi de a le spori şansele de integrare.
10) În fine, un alt factor pozitiv al participării tinerilor la educaţia nonformală este şi faptul că îi
face mai conştienţi de importanţa învăţării, îi orientează mai bine pe piaţa muncii şi le cultivă în
general o atitudine propice dezvoltării continue.
11) Mai putem adăuga aici şi un factor conjunctural. După mărturia unora dintre interlocutori,
evenimentele politice din ultimul an, precum creşterea TVA-ului, reducerea salariilor
bugetarilor şi perspectiva disponibilizărilor în sectorul public, au avut şi un rol să-i spunem
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educativ, deşi poate suna cinic: „oamenii au devenit mult mai interesaţi de pregătirea lor
profesională” (P, Eurodeal Bucureşti).
Dificultăţi şi obstacole ale participării tinerilor la educaţia nonformală
1) Un factor care influenţează negativ participarea tinerilor la educaţia nonformală îl constituie
categoric ruptura dintre generaţii şi percepţia negativă generală asupra tineretului, în parte
justificată de atitudinea lor delăsătoare, dar pe de altă parte indusă chiar de climatul de
neîncredere creat în jurul lor: „e clar că, undeva, este un conflict, o ruptură clară ... între
generaţii” (B, UP Dalles Bucureşti) care îi împiedică pe tineri să se descătuşeze, având drept
cauză principală faptul că generaţia de peste 50 de ani deţine încă posturile cheie din societate.
În ciuda progreselor înregistrate de creşterea participării tinerilor la viaţa economică şi socială,
remarcăm că, din păcate, relaţia tineri – adulţi este încă deficitară în defavoarea primilor iar
schimbul de generaţii cunoaşte un ritm deosebit de lent. O astfel de situaţie conduce, din păcate,
la scăderea dramatică a participării civice a tinerilor şi a încrederii în instituţii, dovedind un
înalt grad de alienare socială, cu efecte dintre cele mai negative şi asupra participării
economice.
Ca urmare a climatului de neîncredere generală creat în jurul lor, tinerii tind să fie
delesători, nu au încredere în ei înşişi şi nu fac suficiente eforturi în vederea dezvoltării lor
personale sau a căutării unui loc de muncă (M, AJOFM Argeş). Un studiu din 2008 confirmă
faptul că preocuparea constantă a tinerilor de a căuta un loc de muncă este scăzută, fiind
prezentă doar la o treime dintre aceştia (33%). Mijloacele la care apelează cel mai des tinerii în
vederea unui loc de muncă bun sunt prietenii, rudele şi cunoştinţele (30%). Doar 14% caută
anunţuri în ziare şi doar 11% caută sau aplică pe Internet (Orientări şi valori ale tinerilor cu
privire la carieră şi muncă, ANSIT, 2008). Apoi, tinerii sunt tentaţi, pe de o parte, să adopte o
cultură a „imaginii”: „doresc să ardă etape: vreau să fiu direct şef, director...” (M, AJOFM
Argeş), probabil şi ca urmare a răspândirii unor modele sociale negative, în care munca este tot
mai mult discreditată: „marea masă a tinerilor sunt foarte dezorientaţi şi sunt într-o stare de
inducţie de viaţă dulce” (B, UP Dalles Bucureşti), iar pe de altă parte sunt vulnerabili în faţa
vieţii, doar o mică parte a tinerilor reuşind să se descurce pe cont propriu.
Angajatorii, la rândul lor, nu au încredere în tinerii şomeri sau în absolvenţi, preferând
angajarea persoanelor cu experienţă, cam între 30 şi 45 de ani (M, AJOFM Argeş), după cum
relatează şi un tânăr: „peste tot unde încerci, se cere minim un an, trei ani experienţă ; păi dacă
noi abia am terminat o şcoală, cum să avem experienţă” (B, 17 ani, Piteşti). Adevărul crud este
că tinerii migrează în străinătate, iar cei care nu reuşesc să plece, visează în permanenţă s-o facă
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cândva: „oamenii tind să se ducă în străinătate pentru că acolo îţi găseşti aproape sigur ... şi
mult mai bine plătit decât aici” (A, 18 ani, Piteşti).
2) „Lipsa de şansă la absolvirea studiilor superioare” (M, AJOFM Argeş) dar şi la absolvirea
unei şcoli în general este o altă cauză gravă care împiedică motivarea tinerilor pentru educaţia
continuă şi viaţa profesională. Spre pildă, în ciuda subvenţiilor acordate prin AJOFM,
angajatorii evită tinerii absolvenţi, aşa încât s-a cheltuit doar jumătate din suma alocată AJOFM
pe 2010 în acest sens. Acesta este un semnal nu doar de neîncredere la adresa tinerilor, dar şi
unul de neîncredere în sistemul formal de învăţământ: „pregătirea şcolară iniţială a scăzut
foarte mult ca nivel” (T, CRFPA Cluj). Alţi interlocutori au acuzat nu doar lipsa de abilităţi
primare, ci şi aceea a competenţelor transferabile: „Tinerii de azi ... folosesc foarte mult
calculatorul. Nu mai ştiu să scrie de mână, nu mai ştiu să facă o cerere, un cv, o scrisoare de
intenţie ... Degeaba ştii o meserie dacă nu ştii să te prezinţi la un angajator” (P, Eurodeal
Bucureşti) ; în schimb, tinerii sunt pretenţioşi şi „vor să câştige repede” (Z, UCECOM
Bucureşti). Adevărul este, în opinia interlocutorilor, că învăţământul formal „este mult prea
teoretizat şi tinerii, când termină facultatea nu au niciun fel de deprinderi practice” (H,
AJOFM Cluj).
Fenomenul şcolii româneşti este unul complex, cu cauze multiple, care ţine în parte de
condiţiile sociale generale actuale, asupra cărora nu avem control, dar care ţine categoric şi de
politica şi de manegementul deficitar al instituţiilor de învăţământ. Despre politica internă a
unităţilor de învăţământ, se spune de regulă că acestea condamnă şcolile la izolare de restul
societăţii prin faptul că: a) nu încurajează suficient activităţile extracurriculare de informare,
conştientizare, orientare în carieră (B, 17 ani, Piteşti); b) nu iniţiază suficient parteneriate cu
autorităţi locale, companii şi furnizori de formare în vederea creşterii abilităţilor de orientare
socioprofesională a tinerilor şi chiar a uşurării tranziţiei de la şcoală la muncă; c) în fine, nu
încurajează şi nici măcar nu recunosc (nu bonifică) activităţile practice ale tinerilor în afara
şcolii: iniţiative, proiecte, acţiuni civice sau voluntariat (C, expert de tineret, Iaşi). Se degajă
impresia că şcolile educă tinerii, dar pe de altă parte, prin politica lor izolaţionistă, îi „rup” pe
aceştia de realitate sau chiar îi condamnă la eşec pe cei mai slabi dintre ei: „Înainte se făceau
vizite la fabrici. Acum, nu se mai aude de aşa ceva, iar tineretul este rupt de realitate. Tot ce
învaţă ei la şcoală nu-şi mai găseşte conexiunea în praxis” (R, expert de tineret, Iaşi). Este
vorba despre o scădere generală a încrederii în şcoală, inclusiv a elevilor: „cu şcoala nu faci
nimic” (M, 18 ani, Piteşti), nu însă şi o lipsă de interes pentru educaţia în sine: „dar şi fără
şcoală ... nu poţi reuşi” (idem).
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O critică şi mai puternică este adresată unităţilor de învăţământ superior, a căror
management este interesat mai mult spre câştiguri şi aproape deloc de soarta absolvenţilor săi:
în România sunt „procente importante de facultăţi, din domeniul ştiinţelor economice şi
sociale, care produc şomeri” (M, IFES Cluj) ; „aceste fabrici de şomeri” (B, ATP Piteşti) ;
„piaţa este saturată de absolvenţi de universităţi ... de regulă care nu au corespondent cu piaţa
forţei de muncă” (Z, UCECOM Bucureşti) ; „părerea mea este că se fabrică studenţi” iar
„şcoala nu se mai acordă cu timpurile” (B, UP Dalles Bucureşti) ; „este mult prea teoretizat şi
tinerii când termină facultatea nu au niciun fel de deprinderi practice” (H, AJOFM Cluj) sau,
ca să cităm, un tânăr: „degeaba faci o facultate, de exemplu management, că mulţi se duc, dar o
faci degeaba” (B, 17 ani, Piteşti).
Rezultatul este alarmant: absolvenţii fie „îngroaşă” numărul şomerilor: „mi se pare
foarte neplăcut ca azi să-ţi dai licenţa şi mâine să trebuiască să-ţi depui dosarul la AJOFM”
(H, AJOFM Cluj), fie acceptă posturi mai prost plătite: în principiu, „tinerii îşi găsesc mai uşor
de lucru, dar sunt mai prost plătiţi; li se cere experienţă şi ... nu li se dau foarte multe şanse
pentru a câştiga mai bine” (H, AJOFM Cluj), fie ajung să se deprofesionalizeze cronic,
ocupând posturi inferioare calificării lor. În fine, mai există o categorie de absolvenţi care
preferă să-şi prelungească această „agonie”, urmând o altă facultate sau mai multe mastere, nu
neapărat din dorinţa de a se specializa, ci de a-şi „păcăli” proprii părinţi şi de a-şi prelungi
situaţia de întreţinuţi ai acestora. Problema este că, finalmente, ei pot pierde contactul cu
realitatea, fiindu-le foarte greu să-şi revină (M, IFES Cluj). Aceste aspecte relatate ne confirmă,
în fond, ideea că absolvenţii de învăţământ superior sau de licee teoretice fără loc de muncă
tind să devină o categorie socială de risc tot mai bine reprezentată, din păcate, care ar impune
de urgenţă măsuri de protecţie sau politici adecvate din partea statului român.
3) Lipsa unei campanii susţinute de informare şi de conştientizare a tinerilor, care să fie
demarată timpuriu, încă din şcoli, la iniţiativa autorităţilor locale, şcolii înseşi, furnizorilor de
formare, companiilor private, şi eventual susţinută din fonduri publice, este un alt factor care îşi
pune, credem noi, amprenta foarte negativ asupra atmosferei generale de învăţare, cât şi asupra
orientării profesionale a tinerilor, după cum tinerii înşişi realizează: „am putea să facem mai
mult o mediatizare, să facem mult mai populară chestia asta [adică educaţia nonformală]” (A,
18 ani, Piteşti). Rezultatul este, din păcate, lipsa unei culturi autentice a formării profesionale
la nivelul tinerilor. Astfel, datorită anvergurii foarte reduse a acestor campanii de informare,
mediatizare, conştientizare, orientare, în mintea multor tineri predomină reticenţa sau mai
degrabă dezinteresul („lenea”) atât pentru formarea continuă şi, cu atât mai puţin, pentru cea în
regim nonformal. De cele mai multe ori, nevoia este cea care îi împinge de fapt pe adulţi şi pe
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tineri să urmeze astfel de cursuri, când îşi dau seama că nu mai au alternative sau, alteori, atunci
când sunt obligaţi de lege, precum în cazul şomerilor înscrişi în evidenţele AJOFM-urilor. La
aceştia se adaugă categoria nedorită a „vânătorilor de certificate”, orientaţi mai degrabă
oportunist pe piaţa muncii, dar lipsiţi de o etică sau o cultură a muncii corespunzătoare.
Lipseşte în rândul tinerilor, ca să spunem aşa, o atitudine preventivă: de exemplu, a face cursuri
de formare spre a fi bine pregătit pentru angajare sau pentru provocările unui alt loc de muncă.
Dimpotrivă, tinerii se mulţumesc cu ceea ce au primit în şcoală, mizează pe noroc sau se
rezumă la meserii învăţate „după ureche”. Nu există o cultură suficient de dezvoltată a învăţării
pentru sine. De multe ori, tinerii de astăzi insistă să urmeze o facultate sau în master, fără a
avea vocaţie în domeniu. Alteori, deşi realizează ineficienţa practică a unor cursuri, continuă să
le urmeze sau, dimpotrivă, nu-şi mai depun niciun interes pentru facultate. În multe alte cazuri,
nu există o continuitate firească a etapelor de învăţare, predominând mai degrabă confuzia şi
nehotărârea: „liceul ar contribui [la profesionalizare] dacă te-ai duce pe specialitatea liceului în
continuare la facultate ... dar nu sunt multe persoane care doresc asta şi se duc pe cu totul altă
cale” (A, 18 ani, Piteşti). Mulţi dintre tineri refuză în principiu să se gândească la viitor sau la
ceea ce au de făcut practic pentru a urma o profesie sau eventual o carieră, sunt puţin selectivi
în alegerea cursurilor şi, cu atât mai puţin, sunt dispuşi să combine forme diferite de învăţare
care să-i ajute în viaţă. Concluzia este, din păcate, că mulţi tineri nu fac cursurile din plăcere
sau din vocaţie, ci doar aşa „ca să aibă un job, o meserie ... ca după aia să se angajeze,
indiferent pe câţi bani sau pe ce durată” (A, 18 ani, Piteşti).
Este, de asemenea, insuficient dezvoltată cultura de a face cursuri pentru cultivarea
personalităţii proprii: „nu poţi face faţă nicăieri dacă nu ai educaţie ... dar trebuie şi
autoeducaţie” (R, expert de tineret, Iaşi). Putem vorbi mai degrabă despre dezinteresul
oamenilor pentru mediu social, civism, mediu natural, condiţii de muncă, igienă etc., adică tot
ce reprezintă baza unei atitudini sănătoase în faţa vieţii. În contrast cu starea de lucruri relatată,
„ar trebui mai multe module în şcoli din diverse domenii practice, precum şi cursuri de
conştientizare a importanţei climatului de muncă” (F, INCDPM Bucureşti). Tinerii din
România sunt slab orientaţi spre cursuri utile vieţii lor zilnice, cât şi spre aşa-numitele
competenţe generale, transversale, cărora mulţi nu le văd utilitatea, precum: comunicarea,
lucrul în echipă, flexibilitatea pe piaţa muncii, comportamentul la angajare sau faţă de clienţi,
managementul vieţii personale, cultivarea propriei imagini etc., deşi s-a dovedit că acestea au o
importanţă covârşitoare în creşterea şanselor de profesionalizare şi a performanţei angajaţilor.
4) Aici, survine celălalt mare neajuns complementar celui anterior: lipsa de cultură a
angajatorilor în ceea ce priveşte domeniul dezvoltării resurselor umane. De cele mai multe ori,
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angajatorii nu conştientizează suficient de mult importanţa investiţiei în resursele umane ale
companiilor lor, impunându-şi singuri limite în ceea ce priveşte creşterea performanţei, a
creativităţii, nivelului de comunicare etc. În plus, „atitudinea angajatorilor este orientată spre
certificate” (I, Eurocor Bucureşti). Adevărul e că multe dintre ele sunt obligatorii iar încadrările
ţin şi ele cont de diplomele sau certificatele dobândite.
Lipsa unei mentalităţi corespunzătoare s-ar face, de asemenea, simţită prin lipsa unor
hold-inguri care să investească în capitalul uman, să-l urmărească încă de pe băncile şcolii, să-l
formeze progresiv prin campanii susţinute şi să şi-l atragă. Într-adevăr, angajatorilor li se
reproşează că nu transmit semnale sistematice pe piaţă, nu comunică, nu cooperează suficient
de bine cu unităţile de învăţământ formale şi nu se implică prea des în şcoală prin programe
extracurriculare, burse de merit etc. pentru a atrage elevi încă de timpuriu: „agenţii economici
ar trebui să ţină foarte mult legătura cu unităţile de învăţământ, cu grupurile şcolare în
special, pentru că forţa de muncă provine din acestea şi nu din liceele teoretice” (T, ICM Dacia
Piteşti). În fond, datorită lipsei culturii amintite, angajatorii privaţi şi, cu atât mai puţin
instituţiile publice, nu urmăresc excelenţa, fapt ce conduce la dezamăgirea multor tineri sau la
plecarea lor în străinătate (B, ATP Piteşti).
La această stare de lucru contribuie şi o anumită ambiguitate legislativă care împiedică
dezvoltarea sistemului de formare alternativ, anume aceea care obligă angajatorii să aibă
personal calificat, dar nu stabileşte sancţiuni în caz contrar (B, ATP Piteşti). Se crează impresia
că legea mai degrabă recomandă, decât impune, ceea ce permite angajatorilor să nu fie direct
interesaţi în formarea propriilor angajaţi.
5) Lipsa de flexibilitate şi de etică pe piaţa muncii a furnizorilor de formare înşişi este un alt
factor de risc care se adaugă celor anterioare, influenţând întreg lanţul educaţiei nonformale. În
calitatea sa de sistem reglator între şcoală şi muncă, sistemul de educaţie nonformală se
mulţumeşte de regulă cu acest rol modest, adoptând o atitudine defensivă, minimalistă,
autosuficientă şi conjuncturală. Aceasta face ca nu toţi „jucătorii” de pe piaţă să se conducă
după nişte norme praxiologice şi etice adecvate. Ca şi în cazul unora facultăţi, există furnizori
de formare interesaţi exclusiv de câştiguri, specializaţi în „vânzarea de certificate”, ca răspuns
comod la cerinţele unora dintre beneficiari, însemnând mai precis: lipsă de calitate, preţuri de
dumping, investiţii minime, concentrarea exclusivă pe acordarea de certificate, dar şi sistemul
de relaţii bine pus la punct (B, ATP Piteşti) cu „cine trebuie”. Fenomenul nu este unul izolat, ci
destul de răspândit, răsfrângându-se negativ atât asupra beneficiarilor, prin favorizarea
pregătirii necorespunzătoare a acestora, cât şi asupra pieţei de educaţie nonformală în general,
coborând preţurile, pretenţiile, investiţiile şi, finalmente, însuşi prestigiul acestor unităţi de

31

învăţare: „certificatele de competenţă sunt percepute uneori ca oarecum lipsite de valoare, de
consistenţă” (I, Eurocor Bucureşti). Până la urmă, are de pierdut chiar procesul educaţiei în
general: „în felul acesta, scade educaţia ... diploma este aceeaşi, dar cunoştinţele dobândite
sunt total diferite de la caz la caz” (S, Euro Personal Iaşi).
Cauza favorizantă o constituie legislaţia care are lacune în această privinţă, permiţând
şanse egale între cei care investesc şi cei lipsiţi de cultură investiţională (B, ATP Piteşti). O
astfel de problemă ne este relatată şi de o unitate de învăţământ din Piteşti, care în ciuda
faptului că urmărea să ofere cursuri serioase, de calitate, nu a reuşit să răzbească (T, ICM Dacia
Piteşti) datorită acestei „mafii a certificatelor”.
6) Un alt factor foarte grav, care explică în parte participarea redusă sau ineficientă a tinerilor la
educaţia continuă şi la cea nonformală, o reprezintă politica insuficientă sau deficitară a
statului în domeniul tineretului, mai cu seamă în ceea ce reprezintă coloana vertebrală a acestei
politici: educaţia tineretului. Chiar dacă documentele politicii de tineret există (deşi acestea nu
sunt transparente, iar Legea Tineretului este inactuală), lipsesc în schimb pârghiile acţiunii
propriu-zise în favoarea tineretului, pe care ne propunem să le expunem:
a) Lipsesc instrumentele financiare, constând concret în ansamblul strategiilor şi măsurilor
privind: identificarea surselor financiare, destinaţia acestora, mecanismele de alocare şi
organizarea lor eficientă;
b) Lipseşte o filosofie coerentă asupra tineretului, care nu s-ar putea realiza în practică decât
printr-o politică de descentralizare prin delegarea autorităţii şi responsabilităţii dinspre stat (care
datorită dimensiunilor sale, este în mod inerent un gestionar mai ineficient) către microorganisme sociale, mai eficiente din punct de vedere practic şi mai bine adaptate condiţiilor
locale.
c) De asemenea, lipseşte o cutumă ca să spunem aşa, o preocupare constantă şi de la sine
înţelesă a oficialităţilor în domeniul tineretului, politica fiind aplicată discontinuu, neunitar,
inegal, netransparent, incoerent şi fără transversalitate, adică fără capacitatea de a „ţese”
iniţiativele punctuale ale altor ministere în domeniul tineretului.
- Bunăoară, în absenţa preocupării autorităţii însărcinate, este vorba de ANTS (Autoritatea
Naţională de Tineret şi Sport), AJOFM-urile nu simt imboldul să deruleaze programe speciale
pentru tinerii absolvenţi de studii superioare, în afara unor iniţiative timide (şi nici nu sunt
datori s-o facă), deşi aceştia constituie o categorie cu risc ridicat.
- Tot ca urmare a slabiciunii acestei politici, primăriile – deşi ele ar trebui să joace un rol
cardinal la nivel local – nu au iniţiative hotărâte în domeniul tineretului, în special în domeniul
formării acestora, ci poate, cel mult, organizează evenimente culturale sau crosuri. Ca urmare a
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slăbiciunilor politicii de tineret, primăriile nu îşi fac de regulă simţită prezenţa în şcoli sau în
domeniul educaţiei alternative, precum informarea, consilierea, formarea, acompanierea
tinerilor în vederea integrării socioprofesionale a acestora sau, în orice caz, „intenţia lor nu este
vizibilă” (T, CRFPA Cluj). La rândul său, reprezentantul UCECOM s-a arătat interesat de
parteneriate cu primăria dar fără succes sau, un alt caz relatat: „eu am făcut propuneri de
parteneriate către primărie şi am primit un refuz ... şi, atunci, nu ne-a mai interesat” (P,
Eurodeal Bucureşti).
- Nici în ceea ce priveşte structurile direct subordonate ANTS – este vorba de DJTS (Direcţiile
Judeţene pentru Tineret şi Sport) – lucrurile nu stau mai bine: „DJTS local, din punctul meu de
vedere, are o problemă de comunicare de ani de zile ; singura comunicare există când sunt
licitaţiile pe proiecte” (C, expert de tineret, Iaşi). De altfel, din punctul de vedere al furnizorilor
de formare participanţi la discuţii, s-a degajat impresia că DJTS-urile nu au nicio implicare în
această „agoră” publică a formărilor, preferând probabil o atitudine mai „autistă”.
d) În fine, lipsa unei infrastructuri naţionale de şi pentru tineret reprezintă unul dintre cei mai
importanţi factori care influenţează negativ participarea tinerilor la educaţia continuă, cât şi la
cea nonformală.
- Mai întâi, se poate observa o lipsă a voinţei administraţiilor publice locale în a-şi crea,
administra şi dezvolta servicii de informare, de consultanţă, consiliere sau formare pentru tineri,
menite în a-i ajuta şi motiva pe tinerii din comunitate (D, Schultz Consulting Bucureşti).
- La aceasta se suprapune lipsa preocupării din partea statului în a-şi forma o reţea proprie de
specialişti în domeniul tineretului (aşa numiţii experţi sau lucrători în domeniul tineretului),
care să activeze în cadrul serviciilor pentru tineri (D, Schultz Consulting Bucureşti), un alt
simptom, după părerea noastră, că politica de tineret este ca şi inexistentă în România. Există,
este adevărat, un proiect ambiţios cu fonduri europene, derulat de ANTS, denumit „Lucrătorul
de tineret”, care îşi propune ca obiectiv principal omologarea acestei meserii şi
profesionalizarea unui număr cât mai mare de lucrători, dar totodată, ANTS nu susţine prin
măsuri adecvate un cadru instituţional de absorbţie a acestei noi categorii profesionale în
devenire.
- Cât priveşte infrastructura de tineret din România (centre de tineret, centre de vacanţă sau
centre de loisir) aceasta este, de asemenea, ca şi inexistentă, multe astfel de centre fiind slab
dotate, „ţinute sub cheie” sau închiriate agenţilor privaţi din teritorii pentru diverse alte scopuri.
Prin comparaţie, spre exemplu, în Norvegia, studiile interne (Raportul Naţional din Norvegia)
confirmă existenţa a cca. 1000 de cluburi şi centre de tineret finanţate de autorităţile centrale şi
de primării, faţă de 30-50 de centre de tineret în România, la o populaţie de 4-5 ori mai mare
decât a Norvegiei. În România, un studiu realizat în 2007 asupra a 30 de centre de tineret din
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ţară confirma faptul că deşi, în general, acestea dispuneau de spaţiu şi de dotări materiale
adecvate, puţine dintre ele erau luate în serios de autorităţile locale, fenomen confirmat de
condiţiile deficitare sau inadecvate în ceea ce priveşte resursele umane (lipsa de personal
calificat) în 60% dintre cazuri. De asemenea, din punctul de vedere al vizibilităţii publice şi al
proiectelor desfăşurate, aproximativ 43% erau ca şi nefuncţionale (Evaluarea centrelor de
tineret, ANSIT, 2007). Persistă, ca să spunem aşa, o indiferenţă generală a comunităţilor locale,
dar şi centrale, privitor la tineri şi la ceea ce reprezintă ei pentru viitorul societăţii.
7) Un alt obstacol important îl constituie faptul că, în ciuda abundenţei formelor de educaţie
alternativă, foarte puţine dintre aceste iniţiative au pătruns în straturile sociale cele mai
defavorizate: „slabă ofertă în mediul rural şi în micile oraşe” (Mitulescu, 2008). Astfel, axate
pe zonele importante de dezvoltare (marile oraşe), foarte puţine activităţi de formare şi
acompaniere au avut un impact real în mediile defavorizate. Mai cu seamă în cazul tinerilor din
mediul rural, iniţiativele AJOFM sau ale ANTS (Autoritatea Naţională de Tineret şi Sport) au
fost modeste, excepţie făcând proiectele derulate prin fonduri europene: un proiect derulat de
AJOFM Cluj pentru mediul rural, respectiv proiectul derulat de ANTS – este vorba de Ruraltin.
Există însă şi iniţiative mai consistente, precum ale AJOFM din Argeş, care desfăşoară
programe pentru un spectru mai larg de persoane defavorizate: un program pentru rromi (există
în acest sens protocoale încheiate cu Partida Rromilor), unul pentru tinerii de la ţară, altul
pentru deţinuţi şi altul pentru absolvenţii de licee teoretice: „oferta este extrem de generoasă
din partea Agenţiei: şi pentru studii superioare şi pentru studii medii şi pentru calificare” (C,
AJOFM Argeş).
În ceea ce îi priveşte pe şomeri, desigur, AJOFM-ul se arată a fi o instituţie eficientă.
Dar există o categorie mare de persoane fără loc de muncă, care nu sunt declarate, mai ales din
mediul rural, după cum există şi persoane aşa-zis subocupate (sau semiocupate), care lucrează
conjunctural ca zilieri ori sunt forţate de situaţie să desfăşoare activităţi neremunerate în
gospodăria proprie (agricultori, casnice), care sunt în general ignorate de aceste programe.
O altă categorie de risc, mai puţin remarcată de AJOFM şi aproape ignorată de ANTS o
constitituie absolvenţii de facultate care nu îşi găsesc un loc de muncă. AJOFM-ul nu are foarte
multe cursuri adaptate persoanelor cu studii superioare, decât câteva cu caracter de excepţie:
manager resurse umane şi asistent de gestiune (contabilitate primară) (H, AJOFM Cluj), în
ciuda faptului că această categorie a luat deja amploarea unui fenomen social, cu consecinţe
negative în viitorul apropiat pentru ţara noastră (deziluzionarea tinerilor, migraţia spre alte ţări,
depopularea satelor etc.).

34

În ceea ce priveşte ANTS, iniţiativele în domeniul formării tinerilor (cunoscută sub
denumirea de Universitatea de Vară) s-au întrerupt brusc în 2009, principalul argument fiind
probabil lipsa banilor. Dar, fireşte, scopul ANTS nu trebuie să fie acela de a deveni jucător pe
piaţă şi de a oferi programe de formare, ci în primul rând acela de elaborare a unor politici
eficiente în domeniul participării tinerilor la educaţie şi viaţa economică, lucru care din păcate
lipseşte, aşa cum am văzut.
8) Un alt factor cu influenţă negativă, în opinia noastră, îl constituie delimitarea actuală mult
prea strictă, mult prea rigidă, între sistemul de învăţare formală şi cel nonformal. Politicile
naţionale nu au reuşit până acum să conceapă o relaţie mai fluidă, mai interactivă, bazată pe
echivalări, pe recunoaşteri reciproce între cele două sisteme, dar şi pe intersectarea dintre
acestea în zona extracurriculară a învăţământului, preferând să impună reglementări separate,
deşi nevoia tinerilor există şi este limpede exprimată: „s-ar putea chiar implementa în şcoli
nişte cursuri extraşcolare pe diverse domenii, în timpul şcolii” (B, 17 ani, Piteşti), care ar avea
beneficii extraordinare:
- i-ar învăţa pe tineri lucruri practice, utile în viaţă,
- i-ar orienta profesional mai bine,
- i-ar pune în legătură, eventual, cu angajatorii.
Pe lîngă acestea, lipsesc reglementări (atât de ordin legislativ, cât şi norme interne ale unităţilor
şcolare) în domeniul stimulării mai insistente a spiritului de independenţă a tinerilor şi ne
referim aici, în special, la: a) dobândirea de competenţe organizaţionale; b) dobândirea de
competenţe antreprenoriale; respectiv c) a voluntariatului, atâta vreme cât tinerilor nu li se dau
şanse foarte mari pe piaţa muncii (C, expert de tineret, Iaşi). În special, voluntariatul este
perceput ca „o chestie sănătoasă care îşi deschide anumite perspective, mai înţelegi pe ce lume
trăieşti, ce se întâmplă cu tine şi cu oamenii din jurul tău” (C, expert de tineret, Iaşi) sau, după
cum relatează o altă persoană: „Ar mai trebui cumva dezvoltată o ramură, aceea a
voluntariatului: încă din timpul liceului, elevii să fie incluşi într-un sistem din acesta, să-i
organizeze, să-i obişnuiască cu munca” (R, expert de tineret, Iaşi). Din păcate, însă, aşa cum nu
există o lege care să permită intersectarea dintre educaţia nonformală şi cea formală, tot aşa,
„nu există o lege a voluntariatului, nu există o lege a lobby-ului care, poate părea pretenţios,
dar să ştiţi că sunt tineri care ar face performanţă în domeniu” (C, expert de tineret, Iaşi).
9) Dinamica pieţei muncii este într-atât de accelerată, încât tinerii se confruntă în mod acut cu
lipsa timpului. Deşi educaţia nonformală se desfăşoară în secvenţe de timp mult mai scurte
decât în cazul învăţământului formal, totuşi, tinerii care apelează la astfel de cursuri sunt de
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obicei persoane presate, din motive de ordin material, să se (re)integreze cât mai rapid pe piaţa
muncii. Astfel, unele cursuri pot dura între 4 şi 6 luni, conform prevederilor legale, ceea ce
reprezintă poate prea mult atât din punct de vedere al sentimentului de aşteptare, cât şi din
punct de vedere al costurilor materiale implicate. Realitatea demonstrează că unii cursanţi îşi
pierd interesul, iar cursurile, devenind mai scumpe, reduc accesibilitatea tinerilor (B, ATP
Piteşti). Iar alteori, dinamica pieţei este într-atât de mare, încât schimbările survin mai repede
decât însăşi durata cursurilor respective (M, AJOFM Argeş). Prin urmare, reducerea numărului
de ore pentru anumite cursuri ar permite nu doar creşterea numărului participanţilor, dar ar
permite şi o eficienţă mai ridicată.
10) Realitatea în schimbare de pe piaţa muncii nu se mai reflectă adecvat în nomenclatorul de
meserii, acesta fiind un alt risc la care sunt expuşi mai ales tinerii care absolvă sau doresc să se
specializeze în domenii interdisciplinare „există o anumită inadecvare între cererea şi oferta de
cursuri ... fiind nevoie de o analiză ocupaţională bazată pe realităţile pieţei” (F, INCDPM
Bucureşti). În acest sens, unii furnizori de formare sunt realmente interesaţi de colaborări şi
parteneriate cu diverse instituţii publice, în sensul promovării, elaborării şi omologării de noi
meserii (I, Eurocor Bucureşti).
11) Monopolul reprezentat de AJOFM şi CRFPA reprezintă o altă problemă în viziunea
furnizorilor de formare, după cum şi alte instituţii ale statului, precum primăria, tind să se
amestece mai mult decât este cazul în viaţa comunităţilor (prin programe, acţiuni de caritate,
evenimente), în loc să se preocupe mai degrabă de aplicarea politicilor şi de un management de
calitate: „AJOFM şi primăria ar trebui să supravegheze ca lucrurile să se petreacă normal. Nu
văd normal ca AJOFM să facă programe de instruire, când el ar trebui să fie cel care reglează
piaţa şi să controleze calitatea” (M, IFES Cluj Napoca).
12) În fine, recesiunea economică actuală, respectiv imprevizibilitatea pieţei româneşti sub
impactul incertitudinii induse de politic, au avut şi ele efecte negative multiple, precum
îndepărtarea cursanţilor datorită împuţinării resurselor materiale: „lumea preferă să îşi acopere
nevoile de bază – clar aici se duce cea mai mare parte din veniturile populaţiei – iar pentru
educaţie se alocă puţin” (I, Eurocor Bucureşti), respectiv afectarea sau chiar paralizarea
iniţiativelor şi investiţiilor ale furnizorilor de formare. În plus, prin măsurile sale foarte slabe,
statul român de ieri şi de astăzi nu a făcut altceva decât să tolereze economia suprapusă celei
oficiale – o economie de supravieţuire care permite să trăiască tuturor, chiar dacă mizerabil (M,
IFES Cluj Napoca). Tocmai datorită acestor stări de lucruri, „piaţa muncii este într-atât de
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complexă, încât cine zice că ştie despre piaţa muncii din România lucruri sistematice şi de
trend, ăla e un mincinos” (M, IFES Cluj Napoca). Prin urmare, este tot mai dificil să planifici
astăzi educaţia, tactica furnizorilor devenind mai degrabă una de rezistenţă tacită şi chiar de
supravieţuire în condiţiile date, care nu anunţă un viitor bun pe piaţa furnizorilor de formare.
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5. Recomandări adresate politicilor publice din România privind stimularea
participării tinerilor la educaţia continuă şi la viaţa economică
Este foarte adevărat că cea mai mare parte a sistemului de educaţie nonformală este acoperită de
instituţii private, dar a lăsa participarea tinerilor la educaţie exclusiv la cheremul
mecanismului impersonal al pieţei, fără o minimă politică activă, stimulativă în acest domeniu,
chiar protecţionistă dacă se dovedeşte a fi cazul, ar fi semnul unei lipse de implicare politică şi
administrativă care contravine filosofiei actuale europene în domeniul tineretului.
Ca orice filosofie, ea presupune şi argumente în favoarea sa. Întâi de toate, este vorba de
un argument mai general. Astfel, din punctul de vedere al raţiunii de a exista a politicilor
sociale, necesităţile umane nu pot fi privite dintr-un unghi strict pragmatic precum din punctul
de vedere al agenţilor privaţi: „dăm oamenilor ce ni se cere”, ci politica publică trebuie să ofere
totodată anumite repere axiologice de rang superior, care privesc şi spre viitor, nu doar spre
prezentul imediat. Un astfel de principiu este şi ideea că tinerii constituie o resursă
fundamentală a reproducţiei sociale şi, prin urmare, că ea trebuie stimulată prin măsuri
specifice.
În al doilea rând, în ciuda faptului că tineretul este o resursă potenţială a schimbării,
tranziţia spre stadiul de adult determină totodată o criză în personalitatea adolescentului sau a
post-adolescentului, care îl face vulnerabil în faţa societăţii: “adolescenţa este perioada
dezechilibrelor, a adaptărilor, a conversiunilor ; şi aceasta biologic, deci universal” (B. Zazzo
– apud. F. Mahler, 1983). Această situaţie îi procură insatisfacţie şi frustrare – o “criză de
originalitate” – fiind tentat fie spre deznădejde, izolare, necomunicare, fie spre acţiuni radicale,
excentrice, precum comportamentele antisociale, consumul de alcool şi droguri, care să-i ofere,
în compensaţie, un prestigiu şi o identitate pasageră. În aceste condiţii, o politică specială în
favoarea tineretului, chiar de protecţie dacă este cazul, pare a fi nu doar de dorit, ci şi una
necesară.
În al treilea rând, schimbările majore în ceea ce priveşte piaţa muncii, datorită
intelectualizării ei masive şi a fluxului tehnologic accelerat, îi pune pe tineri în situaţia de a
învăţa sau de a se specializa continuu : de a se informa permanent, de a face cursuri, de a se
recalifica, de a fi autodidacţi, de a fi permanent contectaţi la nou, pentru a face faţă schimbărilor
rapide ale pieţei, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra lor şi care poate avea ca efect
deziluzionarea, anxietatea, sentimentul de incertitudine.
În al patrulea rând, o altă faţetă a problemelor recente cu care se confruntă tinerii este
reprezentată de declinul modelelor tradiţionale în ceea ce priveşte familia, însoţit evident de
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fenomene pozitive, precum creşterea autonomiei tinerilor, creşterea calităţii îngrijirii copiilor
etc., dar şi de fenomene negative, precum creşterea divorţialităţii, a instabilităţii şi violenţei
domestice, care generează probleme grave în conştiinţa tinerilor.
În al cincilea rând, societăţile contemporane se confruntă cu problema inegalităţii pe
straturi şi medii sociale, scoţând la iveală categorii sociale defavorizate, care se arată a fi cronic
perdante pe piaţa muncii şi se pot adânci accelerat într-o situaţie defavorabilă şi ne referim, aici,
în special la tinerii (în special femeile tinere) din mediul rural, absolvenţii de învăţământ
superior, tinerii şomeri sau sub-ocupaţi (semi-ocupaţi), tinerii rromi etc.
Plecând de la aceste considerente, recomandările pe care le-am găsit necesare şi care au reieşit
din derularea cercetării în privinţa politicilor de susţinere a tineretului în domeniul educaţiei
nonformale sunt următoarele:
1) Crearea premiselor şi elaborarea unei politici în domeniul tineretului mai coerentă şi mai
susţinută, mai cu seamă în ceea ce priveşte educarea şi profesionalizarea tineretului, care după
părerea noastră constituie coloana vertebrală a acestor politici. Acestea ar consta, în opinia
noastră, în câteva elemente de bază:
i. Stimulente generale de ordin politic şi instituţional, constând în realizarea şi consacrarea unui
sistem legislativ-instituţional: a) reglementări legislative speciale în domeniul tineretului,
respectiv b) instituţii speciale cu atribuţii în acest domeniu care să-i protejeze pe de o parte pe
tineri, iar pe de altă parte să stimuleze dezvoltarea creativităţii, iniţiativei şi participării civice a
acestora.
ii. Instrumente financiare, constând concret în ansamblul strategiilor şi măsurilor privind: a)
identificarea surselor financiare, b) destinaţia acestora, c) mecanismele de alocare şi d)
organizarea lor eficientă
iii. Stimulente legate de crearea şi funcţionarea unei infrastructuri naţionale, constând concret
în încurajarea dezvoltării organizaţiilor guvernamentale de tineret, a cluburilor, centrelor,
cercurilor şi atelierelor pentru tineri
iv. Stimulente legate de apariţia şi dezvoltarea unor servicii profesioniste, specializate în
domeniul tineretului, la nivel local precum servicii specializate de informare, educaţie, instruire
şi consultanţă, gratuite sau subvenţionate, pentru tineri.
v. În fine, stimularea cercetării în domeniul tineretului.
2) Încurajarea profesionalizării lucrătorilor în domeniul tineretului este un alt aspect al unei
politici de tineret adecvate, pentru că, fireşte, politica autorităţilor centrale are nevoie, pentru a
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fi eficientă, de concursul nemijlocit al municipalităţilor şi comunităţilor locale. În lipsa
acestora, politica de tineret ar eşua în retorică şi neeficienţă şi ea ar fi cel mult aplicată mecanic
de birocraţi, fie că îi regăsim la nivelul autorităţilor centrale, fie la nivel local. Aceste
consideraţii ne îndreptăţesc să concluzionăm că o politică eficientă în domeniul tineretului
depinde de doi „factori” esenţiali:
i. la un pol, depinde de existenţa unei politici naţionale în domeniul tineretului, cu tot ceea ce
presupune ea: voinţa factorilor politici, coerenţă strategică, continuitate, alocare raţională de
fonduri etc.;
ii. la celălalt pol, depinde de profesionalismul şi dăruirea celor care transpun în viaţă această
politică naţională şi care o „livrează” nemijlocit beneficiarilor, referindu-ne aici la profesioniştii
în domeniul tineretului.
Este exact ceea ce filosofia actuală europeană în domeniul tineretului, la care vrem să ne
aliniem, înţelege prin acţiunea conjugată a politicii de tineret şi a muncii directe cu tinerii.
De altfel, considerăm că un program naţional de încurajare a calificării profesioniştilor
de tineret, dublat eventual de un efort re-formare şi reformare a administraţiei publice în
general, prin intermediul cursurilor nonformale, nu ar putea fi decât benefică pentru furnizorii
de formare de la nivelul întregii ţări.
Recomandăm, în acest sens, construirea unui sistem NONFORMAL de calificare,
recunoaştere, evaluare a profesioniştilor din administraţia publică, în general, şi a lucrătorilor
de tineret, în special, cu durată evident mai scurtă decât filiera universitară, care să permită
cursanţilor mai multă mobilitate în timpul procesului de învăţare, şi totodată un orizont de
aspiraţii mai realist, mai bine adaptat situaţiei actuale.
3) O altă recomandare importantă se referă, de asemenea, la încurajarea administraţiilor locale
spre coordonarea şi aplicarea unei politici eficiente în domeniul tineretului, constând în special
în crearea şi întreţinerea unui climat de susţinere a educaţiei, orientării în viaţă şi
profesionalizării tinerilor, precum:
i. Reactivarea rolului DJTS-urilor (Direcţiilor Judeţene de Tineret şi Sport) şi revitalizarea şi
modernizarea centrelor de tineret, transformarea acestora în servicii complete de sprijinire a
tinerilor;
ii. Încurajarea apariţiei şi multiplicării de servicii specializate pentru tineri, în toate ramurile de
interes:
a) cluburi, baze sportive, centre de agrement, spaţii de loisir şi socializare destinate
tinerilor, care să asigure îmbinarea utilului cu plăcutul, a învăţării cu divertismentul, cât
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şi combaterea fenomenelor dăunătoare: consumul de droguri sau excesiv de alcool,
inegalităţile de şansă etc.;
b) servicii specializate de informare – conştientizare – formare – consiliere – asistenţă
pentru tinerii din comunitate;
c) instituţii, în special ONG-uri, mai deschise către tineri şi care să cultive, în mai mare
măsură, cultura învăţării continue, civismul, voluntariatul, iniţiativele asociative şi
creativitatea;
d) eventual, crearea după model finlandez, a aşa numitelor aşa-numitele ateliere
(workshops) pentru tinerii şomeri, care să nu se limiteze doar la furnizarea de cursuri, ci
care să permită totodată socializarea tinerilor, implicarea în proiecte comune şi crearea,
în general, a unei emulaţii în favoarea învăţării continue şi iniţiativei. Astfel de ateliere
ar permite tinerilor conştientizarea mai bună a propriilor posibilităţi, orientarea
profesională, dar totodată i-ar scoate pe tineri din starea de izolare sau din cercul strâmt
al anturajelor „de la colţ de stradă”.
iii. În fine, deschiderea mai bună a primăriilor şi DJTS-urilor către parteneriate cu alte instituţii
publice, agenţi privaţi sau ONG-uri spre proiecte locale, susţinute financiar sau măcar moral, în
domeniul formării profesionale a tinerilor.
4) Foarte important, de asemenea, ni se pare un program naţional de susţinere, prin fonduri
guvernamentale sau locale, a unei campanii de sprijinire a furnizorilor privaţi de formare, în
sensul creşterii capacităţii acestora de a atrage tineri în procesul de învăţare. Acest program ar
urmări de fapt dezvoltarea serviciilor complementare în rândul furnizorilor privaţi de:
informare, conştientizare, consiliere şi acompaniere a tinerilor, cu rezultate certe nu doar
asupra cultivării unei atitudini pozitive a tinerilor faţă de învăţare în general, dar şi în ceea ce
priveşte creşterea calităţii sistemului de educaţie nonformală. Prin acest program naţional, care
s-ar putea intitula „educarea tinerilor în favoarea educaţiei”, constând în venirea furnizorilor în
întâmpinarea beneficiarilor, respectiv în popularizarea educaţiei nonformale şi răspândirii
modelelor de bună practică, s-ar putea crea o atmosferă propice învăţării, inserţiei şi dezvoltării
profesionale a tineretului, pornind de la principiul că pentru a învăţa este nevoie înainte de o
cultură a învăţării şi despre o artă a învăţării.
5) Nu mai puţin, este necesară şi o politică eficientă în domeniul educaţiei, în sensul
conştientizării unităţilor şcolare şi universităţilor de importanţa şi beneficiile învăţării
alternative pentru tineri. Una dintre priorităţile naţionale în acest domeniu ar fi scoaterea
unităţilor de învăţământ din starea lor obişnuită de izolare şi în deschiderea mai largă către
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educaţia alternativă, către societate în general. Ar fi de dorit o creştere a ponderii activităţilor
extracurriculare – o programă educaţională mai orientată spre viaţa practică – cât şi o
întrepădrundere mai adâncă în această zonă între educaţia formală şi cea nonformală, respectiv
între angajatori şi forţa de muncă proaspătă, bazată pe activităţi de intercunoaştere,
monitorizare, voluntariat sau stagii de practică.
6) La aceasta, s-ar putea adăuga nevoia unei permeabilităţi mai mari între sistemul de educaţie
formală şi cel nonformal, eventual pecteluit normativ, care să permită politici comune,
echivalări reciproce între cele două, posibilitatea completării filierelor de formare, cât şi
recunoaşterea mai bună a certificatelor profesionale, respectiv susţinerea şi bonificarea de către
şcoală a activităţilor de învăţare alternativă, precum voluntariatul, stagiile de practică şi stagiile
de ucenicie. Mai cu seamă, dezvoltarea sistemului voluntariatului – printr-o lege adecvată şi
printr-o recunoaştere largă din partea managementului unităţilor şcolare – ar fi benefică pentru
tinerii şcolarizaţi, în vederea creşterii flexibilităţii pe piaţa muncii şi dobândirii „din mers” a
abilităţilor practice şi a experienţei necesare de viaţă. De asemenea, o atragere mai bună a
ONG-urilor în şcoli ar fi de asemenea utilă pentru participarea civică şi politică a tineretului, cu
efect inclusiv în domeniul participării economice.
7) În acest sens, putem vorbi şi despre stimularea acelor tipuri de cursuri, în rândul furnizorilor
de formare, care nu ajută neapărat la dobândirea de competenţe profesionale de bază, dar au un
rol determinant în creşterea flexibilităţii pe piaţa muncii, precum:
i. competenţele bazale (lucrul în echipă, comunicarea, relaţia cu angajatorul, prezentarea la un
interviu, orientarea spre client, managementul vieţii personale etc.);
ii. competenţele suplimentare, precum calculatoare, limbi străine, birotică, mesagerie;
iii. competenţele aşa-numite organizaţionale, cât şi antreprenoriale, care permit tinerilor să
urmeze şi să dezvolte o carieră independentă.
8) O altă categorie de recomandări au în vedere schimbări de viziune în domeniul legislaţiei
dedicate formării adulţilor, precum:
i. un capitol special dedicat grupurilor de risc şi inclusiv tinerilor,
ii. o recunoaştere inclusiv a furnizorilor de formare neautorizaţi, care şi ei îşi aduc o contribuţie
consistentă pe piaţa muncii, mai ales în ceea ce priveşte competenţele transversale
(transferabile, suplimentare), cât şi prin calitatea personalizării cursurilor oferite, conform
nevoilor clienţilor,
iii. reducerea duratei alocate unor cursuri de calificare şi perfecţionare,
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iv. reglementarea mai bună a metodologiei de evaluare a cursanţilor,
v. alinierea furnizorilor de formare la nişte condiţii de calitate standrad,
vi. o subliniere mai clară a rolului coordonator al instituţiilor publice implicate,
vii. bonificarea furnizorilor care oferă servicii complementare de informare, suport şi mediere a
muncii pentru beneficiarii săi, a acelora care oferă spaţii de recreere pentru tineri, cât şi a celor
orientaţi spre grupurile de risc.
9) În fine, prin politicile derulate, statul ar trebui să fie mai mult implicat în atragerea
categoriilor defavorizate spre cursuri de formare (ex: tinerii din mediul rural, absolvenţii etc.)
şi ne referim, aici, inclusiv la un sistem complementar de acompaniere şi asistare a tinerilor
aflaţi în dificultate, care să fie mai apropiat de tineri şi să le ofere chiar servicii de mediere a
muncii, dacă este cazul. În acest sens, un rol important l-ar avea programele naţionale de
încurajare a spiritului antreprenorial la sate sau în oraşele de mici dimensiuni, mai ales în acele
domenii în care există un potenţial ridicat: agricultura, micile meşteşuguri, construcţiile,
turismul, tradiţiile locale, pentru a stopa fenomene negative precum: subocuparea (şomajul
mascat), navetismul şi migraţa masivă.

43

6. Instituţii implicate în educaţia nonformală. Mini-studii de caz
Agenţia Judeţeană a Ocupării Forţei de Muncă Argeş


AJOFM Argeş este o instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, având sediul în Mun. Piteşti, Bdul Republicii nr. 11.



Rolul AJOFM este în principal acela de a media între oferta şi cererea de locuri de
muncă, punând în relaţie persoanele aflate în nevoie, în special şomeri înregistraţi, şi
angajatorii care au nevoie de forţă de muncă. Acesta poate fi caracterizat ca fiind „cercul
mare” al medierii relaţiilor de muncă. Alături de el, mai există un „cerc mic” al relaţiilor
de muncă, între persoanele aflate în nevoie de formare, calificare, şi furnizorii de
formare cei mai competenţi şi mai eficienţi, stabiliţi pe bază de licitaţii periodice
(anuale). La rândul lor, prin protocoalele încheiate cu diverşi angajatori, furnizorii de
formare sunt un vector important al absorbţiei profesionale, închizând practic „cercul
mare” al relaţiei cerere – ofertă.



AJOFM Argeş se remarcă, în general, printr-o ofertă generoasă de cursuri de formare, în
special pentru 20 de meserii, dar şi pentru competenţe intelectuale, destinate unor
categorii destul de diverse de beneficiari, derulând programe pentru un spectru mai larg
de persoane defavorizate: nu doar şomerii înregistraţi, ci şi pentru persoane fără
ocupaţie în căutarea unui loc de muncă, persoane cu dizabilităţi, rromi (există în acest
sens protocoale încheiate cu Partida Rromilor), tineri de la ţară, deţinuţi şi absolvenţi de
licee teoretice.



În afară de formări, AJOFM Argeş oferă şi o gamă largă de servicii de acompaniere,
precum: sprijin pentru căutarea unui loc de muncă, reorientare profesională, informare şi
documentare cu privire la evoluţia pieţei muncii, informare şi consiliere privind cariera.
La acestea, se adaugă serviciile destinate agenţilor economici: selecţionarea şi recrutarea
forţei de muncă corespunzator cerinţelor locurilor de munca oferite, mediatizarea ofertei
de locuri de muncă, acordarea de subventii angajatorilor pentru incadrarea in munca a
somerilor, calificarea, recalificarea si perfectionarea propriilor angajati, organizarea de
burse ale locurilor de munca, stabilirea nevoilor de formare (Sursa citată:
www.arges.anofm.ro).
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Pentru cei interesaţi, informarea şi consilierea profesională se realizează de către centre
specializate, organizate în cadrul agenţiei, precum şi de către alte centre şi furnizori de
servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, care încheie contracte cu agenţia pentru
ocuparea forţei de muncă, în condiţiile legii. Informarea privind piaţa muncii, stabilirea
traseului profesional evaluarea şi autoevaluarea se poate realiza în diverse modalităţi:
autoinformare, servicii de consiliere individuala sau de grup sau in cadrul job-cluburilor
organizate de agenţiile pentru ocuparea fortei de muncă. Consilierea profesională şi
instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de munca şi de prezentare la
interviuri în vederea ocupării se realizează de către consilierii de orientare a carierei, în
cadrul centrelor de informare şi consiliere sau, la cerere, în cadrul altor forme organizate
de instruire (Sursa citată : idem).



In cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Argeş mai funcţionează
Centrul Pilot pentru informarea si consilierea persoanelor cu dizabilităţi, dotat cu
aparatura adecvata pentru acordarea acestor servicii, prin care se doreşte creşterea
şanselor de ocupare ale persoanelor cu dizabilităţi, pentru a avea acces egal la toate
tipurile de servicii şi oportunităţi (Sursa citată : idem).



Un lucru interesant relatat este faptul că AJOFM Argeş se implică şi în mod direct în
derularea formărilor, beneficiind de un centru propriu de formare profesională în
Ştefăneşti, unde, prin fonduri primite de la Banca Mondială, au autorizaţie pentru câteva
meserii: calculatoare, instalator gaze, bucătar, tâmplar aluminiu etc. Alteori, AJOFM
derulează programe de formare interesante chiar în sânul comunităţilor naturale
existente: „de exemplu, vine un şomer ... şi îl întreb dacă nu mai vor şi alţii de la el din
sat sau dacă nu cunoaşte alţi şomeri ca şi el, aşa că formez o grupă” (C, AJOFM
Argeş).
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Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj


CRFPA Cluj este o instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă conform prevederilor Legii nr. 202/2006 si
HG nr. 1610/2006 şi are sediul în Municipiul Cluj Napoca, str. Fabricii de Zahăr nr. 51



Înfiinţarea CRFPA Cluj este rezultatul concret al unui proiect al MMSSF şi Băncii
Mondiale demarat în anul 2000. În cadrul acestui proiect asistenţa tehnică a fost
asigurată de către Asociaţia Colegiilor Comunitare Canadiene. Centrul are o clădire cu o
suprafaţă desfăşurată de 1981 mp care a fost amenajată prin reparaţii capitale din
fondurile asigurărilor pentru şomaj, iar dotarea cu echipamente, utilaje şi mobilier a fost
achiziţionată din fondurile puse la dispoziţie de Banca Mondială. În această locaţie se
desfăşoară un număr de 37 programe de formare profesională (cursuri de calificare,
iniţiere sau perfecţionare) în diverse calificari.



Programele furnizate de către CRFPA Cluj sunt autorizate conform legislaţiei în vigoare
şi sunt oferite prioritar persoanelor aflate în evidenţele Agenţiilor Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă. CRFPA Cluj are arondate pentru furnizarea de

rogramme

de formare profesională, în afară de AJOFM Cluj, un număr de încă 5 agenţii judeţene,
rogramme

cele din judeţele Bihor, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj.

La solicitarea altor instituţii (ex: AJOFM Suceava, AJOFM Gorj, AJOFM Alba,
AJOFM Mures, etc), CRFPA Cluj poate furniza

rogramme de formare profesională

rogramme pentru alte judeţe În anul 2005 CRFPA Cluj a fost autorizat pentru prima
data de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj ca şi Centru
de evaluare si certificare a competenţelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele
formale. CRFPA Cluj detine 23 autorizatii pentru evaluarea competentelor profesionale.


Serviciile oferite de CRFPA sunt:
a) Formarea profesionala a adultilor in vederea dobandirii, mentinerii si ridicarii
nivelului competitivitatii profesionale pe piata muncii, precum si evaluarea si
monitorizarea formarii profesionale,
b) Evaluarea competentelor profesionale obtinute pe cai non-formale sau informale in
raport cu standardele ocupationale si de calitate existente pe piata muncii
c) Certificarea formarii profesionale a adultilor
d) Informare si consiliere privind cariera.
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Mai trebuie spus că persoanele aflate în situaţii de risc, precum şomerii, rromii,
deţinuţii, persoanele du dizabilităţi beneficiază de gratuitate la urmarea cursurilor de
formare.



În plus, datorită excelentei dotări cu laboratoare şi materiale didactice, la standarde
europene, cursurile CRFPA au şi rolul de “a-i face pe cursanţi mai optimişti,
funcţionând ca şi terapie de grup. Lectorul încearcă să insufle încredere cursanţilor şi
chiar crează o legătură bună între angajatori şi cursanţii în practică” (T, CRFPA Cluj)



CRFPA oferă un pachet consistent de cursuri după cum urmează:
a) cursuri de iniţiere: 1 meserie + operare simplă calculator + consilier informare şi
orientare,
b) cursuri de calificare nivel I (360 de ore): 13 meserii,
c) cursuri de calificare nivel II (720 de ore): 16 meserii,
d) cursuri de calificare nivel III (1080 de ore): 2 meserii + 1 curs de contabilitate,
e) cursuri de perfecţionare: 1 meserie + TIC plus.



Structura departamentală CRFPA ţine de specificul meseriilor:
a) Departamentul AUTO:
- Mecanic auto;
- Electrician electronist auto;
- Lucrator in prelucrare la rece.
b) Departamentul CONSTRUCTII/PRELUCRAREA LEMNULUI:
- Zidar, pietrar, tencuitor;
- Dulgher, tâmplar, parchetar;
- Fierar-betonist;
- Confectioner tamplarie, AL si mase plastice;
ş.a.m.d.
c) Departamentul SUDURA
d) Departamentul INFORMATICA/CONTABILITATE
e) Departamentul ADMINISTRATIE SI SERVICII PUBLICE, precum:
- Administrator imobile;
- Consilier informare si orientare privind cariera.
f) Departamentul TEXTILE/PIELARIE – absolventii programelor oferite vor fi capabili
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sa confectioneze articole din piele sau alte textile sau sa confectioneze lenjerie dupa
comanda.
g) Departamentul ALIMENTATIE PUBLICA/COMERT:
- Bucatar;
- Brutar;
- Patiser;
- Cofetar;
- Ospatar;
- Lucrator in comert.
h) Departamentul INFRUMUSETARE:
- Coafor;
- Cosmetica;
- Frizer;
- Manichiurist-pedichiurist;
- Tehnician maseur;
- Stilist protezist unghii tehnice;
- Machior.
h) Departamentul AGRICULTURA:
- Lucrator in cultura plantelor;
- Lucrator in cresterea animalelor.
(Sursa citată : material documentare « Prezentare CRFPA Cluj din 30.09.2010 »).
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Grupul Şcolar UCECOM Bucureşti


Având sediul în Bucureşti, strada Economu Cezărescu nr. 47 – 59, sector 6, grupul
UCECOM are o tradiţie foarte lungă încă din 1955, prezentându-se astăzi ca una dintre
cele mai mari şi mai complex organizate unităţi de învăţământ privat din România.
Alături de UCECOM, mai există alte 11 grupuri similare, în diverse oraşe ale ţării,
membre ale învăţământului cooperaţiei meşteşugăreşti, coordonate de Fundaţia
Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – „Spiru Haret”.



Complexul de învăţământ UCECOM cuprinde mai multe forme de şcolarizare, precum
şcoală postliceală, liceu tehnologic, învăţământ iniţial, învăţământ preşcolar, precum şi
un centru de formare profesională a adulţilor, cu acreditare în numeroase meserii de
actualitate (Sursa citată: Ghid al Grupurilor Şcolare ale Cooperaţiei Meşteşugăreşti,
Fundaţia Spiru Haret, 2010)



În general, meseriile în care se oferă calificare sunt din domeniul micii industrii şi
serviciilor. Derularea actului educaţional se realizează în laboratoare specializate bine
dotate. La aceasta, se mai adaugă randamentul foarte bun al centrului de calificare, care,
prin protocoalele încheiate cu angajatori, asigură o rată de inserţie profesională de 8590%. În plus, diplomele şi certificatele UCECOM se bucură de recunoaştere europeană
şi internaţională, datorită faptului că „facem parte din Asociaţia Internaţională
Cooperatistă şi acest lucru ne crează un avantaj” (Z, UCECOM Bucureşti).
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Universitatea Populară Dalles Bucureşti


Universitatea Populară Dalles din Bucureşti este o instituţie istorică, inaugurată în 1932,
care funcţionează cu personalitate juridică de sine-stătătoare şi subordonată formal
Primăriei Bucureşti. În ţară, mai există doar 7 – 8 universităţi populare cu profil similar,
dar acestea aparţin fie Caselor de Cultură din reţeua Ministerului Culturii, fie
sindicatelor.



După cum se observă, conceptul de „universitate populară” este slab reprezentat în
România, el desemnând de fapt acele complexe de învăţare, culturalizare, popularizare
deschise marelui public. De la bun început, universităţile populare au fost concepute nu
doar ca instituţii de formare, ci şi ca lăcaşuri de cultură sau „agore” de răspândire a
cunoştinţelor, găzduind atât cursuri, cât şi conferinţe, expoziţii, diverse evenimente
culturale (Sursa: Fundaţia Dalles, Bucureşti, 1996).



Din anul 1962, Universitatea Dalles desfăşoară două mari tipuri de activităţi culturale:
pe de o parte cele de cultură generală, de informare, popularizare, cultivare a
personalităţii, iar pe de altă parte, cursurile propriu-zise cu caracter vocaţionalprofesional. Prin împletirea celor două tipuri de activităţi, beneficiarii principali a
universităţilor populare au fost oamenii care, tradiţional, vor să înveţe şi, în acelaşi timp,
să se cultive, care îmbină utilul cu plăcerea şi ale căror căutări „vin întâi din zona
pasiunii şi se transformă, eventual, într-o profesie” (B, UP Dalles Bucureşti). Din
păcate, astăzi, aceşti oameni s-au rărit: „nu mai este o cercetare, informare, de tip mai
suculent, mai adânc, mai liniştit, făcut mai cu plăcere” (idem), silind într-un fel
instituţia să se reinventeze, să-şi găsească un public-ţintă mai larg, dar care totuşi
păstrează anumite caracteristici similare publicului de dinainte: de exemplu, oameni
care-şi urmează o pasiune, o pornire lăuntrică (precum cursuri de ikebana sau de
fotografie), cei care învaţă generalităţi dintr-o meserie în vederea deschiderii unei
afaceri (de pildă, croitoria, care se bucură de un succes nepreconizat acum 20 de ani în
Universitatea Dalles) sau tineri care vor să înveţe temeinic o limbă străină rară etc.



În orice caz, Universitatea Dalles caută să-şi menţină, în ciuda vremurilor schimbătoare,
un anumit standard de calitate şi de seriozitate care s-o individualizeze faţă de
concurenţii săi mai recenţi: „cursurile sunt ţinute de oameni cu o suprafaţă ştiinţifică
foarte mare” (idem).
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Fundaţia Ecologică Green (FEG) din Iaşi


FEG este o instituţie de prestigiu din Iaşi, înfiinţată în anul 1991, axată pe educaţie şi
cultură. Reinventată în anul 1997, fundaţia a ajuns să cuprindă mai multe forme de
învăţare: grădiniţă (care exista încă din 1991), şcoală postliceală (din 1998), şcoală
primară (din 2003), dar şi un centru FEG de calificare, care reprezintă cel mai vechi
departament al său (apărut în 1990) şi primul furnizor privat de formare profesională din
Moldova.



Obiectivul principal al Centrului de Calificare FEG este facilitarea insertiei pe piata
muncii a absolventilor invatamantului obligatoriu si a somerilor si marirea sanselor de
obtinere a succesului profesional al tuturor categoriile de salariati. In vederea atingerii
acestui obiectiv, FEG deruleaza urmatoarele activitati: organizeaza programe de formare
profesionala – cursuri de calificare, recalificare, initiere si perfectionare in
conformitate cu cerintele socio-economice actuale, organizeaza activitati de validare a
competentelor dobandite anterior in diferite contexte si administreaza o baza de date
interna in vederea facilitarii insertiei socio-profesionale a cursantilor.



Pentru a raspunde nevoilor de formare profesionala identificate si in alte zone ale tarii,
Centru de Calificare FEG a infiintat filiale in Bucuresti (1994), Brasov (1999) si Ploiesti
(1998). In anul 2004 a fost infiintat la Iasi Centrul de Formare si Evaluare Profesionala
F.E.G care are, in prezent, filiale in Bacau, Barlad, Botosani, Campulung Moldovenesc,
Cluj, Focsani, Galati, Piatra Neamt, Ploiesti, Suceava, Vaslui (Sursa citata :
www.feg.ro).
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Asociaţia „Formare Studia” Iaşi


Asociaţia „Formare Studia” a fost înfiinţată în 2007 cu scopul de a veni în sprijinul
persoanelor cu nevoi speciale de educaţie şi ne referim aici la un public foarte larg şi de
toate vârstele.



Misiunea principală a asociaţiei este în principal aceea a popularizării cunoştinţelor de
interes general în spaţiul public, a promovării valorilor convieţuirii şi civismului
(implicarea în spaţiul public). Ea este axată pe educaţie şi cultură în sensul cel mai larg
al acestor termeni, incluzînd programe de popularizare, educaţie ecologică şi civică,
cultură generală etc. Rolul său social este mai degrabă unul transversal decât
profesional sau, mai degrabă, încearcă să le îmbine într-un mod armonios prin oferta sa
de calificări în meserii precum: formator, mentor, evaluator de competenţe profesionale
etc.



Ca şi resurse umane, AFS dispune de cadre didactice de calitate, formatori naţionali,
experţi evaluatori externi, auditori în domeniul calităţii, (re)cunoscuţi în comunitate ca
buni pedagogi, cu rezultate în activitatea didactică, de mentorat şi manageriat, ca
formatori pentru adulţi şi evaluatori ai calităţii la nivel naţional (Sursa citată: Raport de
activitate, Asociaţia „Formare Studia” Iaşi, 2010).
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Institutul de Formare Economică şi Socială Cluj Napoca


IFES este o organizaţie importantă din Cluj Napoca, centrată pe promovarea conceptului
de educaţie continuă a adulţilor prin identificarea şi aplicarea de strategii şi soluţii
adaptate nevoilor personale de dezvoltare personală, organizaţională sau comunitară.



Printre activităţile derulate de IFES, cele mai importante sunt acelea de:
a) cercetare aplicată în domenii precum piaţa muncii sau mediul organizaţional,
b) training centrat în special pe formarea abilităţilor organizaţionale, manageriale, de
comunicare, dar şi a competenţelor suplimentare, precum: limbi străine, legislaţie,
calculator sau chiar noţiuni de etică a muncii,
c) popularizarea unor abilităţi şi competenţe în domeniul scrierii, managementului şi
evaluării de proiecte, adresate altor organizaţii, dar şi publicului larg,
d) consultanţă pentru organizaţii în vederea creşterii vizibilităţii şi influenţei pe piaţă a
acestora.



Programele de instruire personalizate sunt principala modalitate prin care IFES îşi
propune să contribuie la dezvoltarea clienţilor (beneficiarilor) săi. Programele de trainig
sunt oferite nu doar în zone alăturate oraşului Cluj Napoca, ci în întreaga ţară (Sursa
citată: www.ifes.ro).
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Eurocor: Institutul European de Cursuri prin Corespondenţă Bucureşti


Înfiinţat în 1997 ca filială a Şcolii Europene de Cursuri prin Corespondenţă cu sediul
central în Olanda, Institutul Eurocor reprezintă un caz aparte în peisajul furnizorilor de
formare din România, fiind specializat în învăţământul de tip non-formal la distanţă.



Conceptul de învăţământ prin corespondenţă presupune o serie de elemente distinctive:
a) Cursanţii se înscriu la cursurile dorite, doar accesând site-ul www.eurocor.ro şi
primesc contra cost, pachetul de curs acasă, constând în suportul propriu-zis,
componente practice ajutătoare, recapitulări şi exerciţii;
b) Comunicarea cu profesorul se face cu ocazia examinărilor printr-o platformă net, prin
care cursanţii încarcă temele şi le transmit acestuia. Platforma conţine o bază de date cu
toţi cursanţii şi cu situaţia evoluţiei lor;
c) La finalul cursului, cursanţilor li se eliberează un certificat de absolvire marca
Eurocor;
d) Pentru cei care doresc certificate recunoscute, ai au posibilitatea să vină la sediul
Eurocor şi să susţină un examen de evaluare în faţa unei comisii autorizate conform
legii.



Avantajele învăţământului la distanţă sunt multiple:
a) asigură accesul mai facil la cursul dorit, nu doar datorită costului mai redus, ci şi
datorită faptului că beneficiarii pot opta oricând pentru începerea unui curs, fără să fie
constrânşi de formarea grupelor;
b) permite oricui, din orice parte a ţării, să urmeze cursul dorit fără cheltuieli sau
eforturi de deplasare, fără a fi constrâns de un program etc.;
c) practic, cursantul poate urma cursul acasă sau oriunde, în orele dorite şi în ritmul său
propriu;
d) plata se poate face eşalonat, în funcţie de ritmul de învăţare şi de priorităţile proprii;
e) permite „atacarea” unor formări de „cursă lungă”, precum limbile străine, ştiut fiind
faptul că acestea se asimilează în perioade mai lungi de timp şi, de obicei, foarte
anevoios în sistemul de învăţare cu frecvenţă;
f) în fine, un alt avantaj constă în faptul că impune un anumit nivel de rigoare şi de feedback din partea unui profesor, prin comparaţie cu situaţia în care cursantul ar decide să
înveţe singur.
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Eurocor se mai remarcă prin gamă foarte diversificată de cursuri la distanţă, precum şi
prin calitatea didactică şi informaţională a suporturilor sale de curs, în domenii precum:
a) limbile străine (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană);
b) resurse umane (inspector, specialist recrutare şi evaluare, specialist SSM),
c) management (general, de proiect, financiar) şi antreprenoriat,
d) contabilitate,
e) marketing, comunicare, publicitate, organizare evenimente, relaţii publice,
f) secretariat şi birotică,
g) agenţi turism şi servicii hoteliere,
h) frumuseţe şi sănătate (cosmetică, machiaj, masaj, terapii naturiste),
i) design şi amenajări interioare,
j) artă fotografică,
k) artă culinară,
l) calculatoare,
m) cursuri hobby.
(Surse citate: Info Eurocor 2010, Catalog de cursuri Eurocor 2010)
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Obiettivo Lavoro Romania


O altă categorie de furnizori de formare care au luat amploare în România ultimului
deceniu, o reprezintă şi companiile specializate în medierea integrării în muncă şi
dezvoltarea resurselor umane, din care face parte şi Obiettivo Lavoro Romania, parte a
grupului Obiettivo Lavoro cu sediul central în Italia (la Milano).



Serviciile oferite de această companie constau în:
a) Consultanţă în domeniul resurselor umane pentru clienţi organizaţionali, în probleme
de: comunicare, lucru în echipă, motivarea angajaţilor şi stimularea performanţei,
b) Recrutarea şi selecţia personalului adecvat pentru organizaţii,
c) Evaluarea de personal, prin utilizarea de instrumente de evaluare specifice
(chestionare, teste), incluzînd: evaluarea performanţelor, evaluarea competenţelor,
evaluarea satisfacţiei la locul de muncă sau testarea psihologică,
d) Analiza posturilor şi proiectarea fişelor de post,
e) Trainig-uri personalizate pentru angajaţii companiilor.



Training-urile oferite se referă a) fie la dezvoltarea personală a angajaţilor în cadrul
companiei şi în mediul colegial existent, cuprinzând: lucrul în echipă, comunicarea,
abilităţile de negociere, de prezentare, de gestionare cu succes a dead-line-urilor, de
gestionare a conflictelor etc.; b) fie la dezvoltarea profesională a acestora.
(Sursa citată: pliant de prezentare Obiettivo Lavoro Romania)
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Proiectul Ruraltin – Servicii Integrate si Personalizate pentru Tinerii din Mediul Rural


Un rol tot mai important pe piaţa serviciilor de formare l-au avut, în ultimii ani,
proiectele derulate din fonduri europene, precum şi proiectul din cadrul POSDRU,
denumit Ruraltin, implementat de către ANTS (Autoritatea Naţională pentru tineret şi
Sport) în parteneriat cu Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni.



Valoarea acestor iniţiative (proiecte) a constat în faptul că s-au adresat categoriilor celor
mai defavorizate, care de regulă participă foarte slab la cursurile de formare ale
furnizorilor privaţi, în cazul de faţă fiind vorba despre tinerii din mediul rural din 3
regiuni de dezvoltare ale ţării: Sud, Sud-Est şi Nord-Est.



Dintre obiectivele proiectului, remarcăm :
a) cunoaşterea situaţiei socio-economice specifice tinerilor din mediul rural, din cele 3
regiuni menţionate,
b) atragerea, integrarea şi susţinerea pe piaţa muncii a tinerilor vulnerabili din mefiul
rural şi orientarea lor către activităţi non-agricole şi afaceri,
c) înfiinţarea unor centre suport în aceste regiuni care să asigure continuitatea acestor
activităţi



Categoriile de beneficiari vizaţi sunt: a) tinerii şomeri, b) tinerii inactivi pe piaţa muncii
din mediul rural, dar şi c) managerii şi angajaţii care întîmpină dificultăţi.



Principalele servicii oferite tinerilor din mediul rural din cadrul proiectului, sunt:
a) formare de competenţe profesionale pentru tineri,
b) servicii de informare,
c) servicii de consiliere (orientare în carieră),
d) servicii de consultanţă pentru manageri şi angajaţi



Dintre alte beneficii ale proiectului, mai putem remarca:
a) facilitarea schimbului de experienţă, dialogului şi cooperării dintre tinerii participanţi
din diverse comunităţi teritoriale,
b) conştientizarea tinerilor referitor la importanţa dobândirii competenţelor profesionale,
mai ales a celor generale, precum: comunicarea, calculatorul, informatica, limbile
străine, scrierea şi managementul proiectelor, lucrul în echipă, tehnica învăţării,
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c) dezvoltarea unui ambient favorabil motivării tinerilor şi a însuşirii deprinderilor de
viaţă, punând accent pe creativitate, iniţiativă şi învăţare continuă,
d) îndrumarea tinerilor înspre a-şi pune în practică propriile idei, iniţiative şi proiecte,
e) promovarea principiului egalităţii de şanse, nediscriminării şi incluziunii sociale.
(Sursa citată: pliant de prezentare Ruraltin).
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ANEXE

Anexa 1. Lista furnizorilor de formare participanţi la cercetarea calitativă

MUN. IAŞI
o FUNDAŢIA ECOLOGICĂ GREEN (FEG) IAŞI
o SC EURO PERSONAL SRL
o ASOCIAŢIA “FORMARE STUDIA” IAŞI
o DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING
o FUNDAŢIA „ALĂTURI DE VOI” ROMÂNIA
o DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE TINERET ŞI SPORT IAŞI

MUN. CLUJ-NAPOCA
o AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CLUJ
o CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR CLUJ
o INSTITUTUL DE FORMARE ECONOMICA SI SOCIALA CLUJ
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MUN. PITEŞTI
o AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ARGES
o GRUPUL SCOLAR ICM DACIA PITESTI
o ASOCIATIA

TINERILOR

PROGRESISTI

PENTRU

CONSILIERE,

CALIFICARE

SI

RECALIFICARE ARGES SUD DIN ROMANIA – ATP PITESTI

MUN. BUCUREŞTI
o GRUPUL ŞCOLAR UCECOM
o UNIVERSITATEA POPULARĂ DALLES
o INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII
« ALEXANDRU DARABONŢ »
o CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ EURODEAL
o EUROCOR – INSTITUTUL EUROPEAN DE CURSURI PRIN CORESPONDENŢĂ
o SCHULTZ CONSULTING
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Anexa 2. Instrumentele utilizate în cercetare
GHID DE INTERVIU
Companii private şi free lanceri in domeniul educatiei nonformale
o

Numele, vârsta, funcţia deţinută în cadrul organizaţiei

o

Denumirea instituţiei şi localitatea în care îşi are sediul social: ................

o

Prezentarea companiei. Domeniu de activitate şi activităţi specifice.

o

Ce tipuri de cursuri sunt oferite de companie?

o

Cine sunt în general beneficiarii dvs.? Cărui public ţintă vă adresaţi cu precădere?

o

În ce măsură oferta de cursuri este suficient de flexibilă, de capabilă de a se adapta din mers schimbărilor reale de pe piaţa
muncii, piaţa profesiilor?

o

Cum sunt selectate cursurile oferite? În ce măsură tipul şi structura cursurilor sunt fundamentate pe baza unor studii de
piaţă sau analize de nevoi?

o

Ce ne puteţi spune referitor la modul în care sunt selectaţi trainerii/formatorii?

o

Organizaţia dvs. are o strategie de evaluare a activităţii proprii în ceea ce priveşte eficienţa cursurilor de formare sau
gradul de adecvare a acestora la cerinţele pieţei muncii?

o

În ce măsură putem spune că persoanele care au beneficiat de cursuri oferite de organizaţia dvs. au mai multe şanse de
reintegrare pe piaţa muncii conform calificării lor?

o

Care considerati ca sunt problemele tinerilor, pe plan local sau la nivelul intregii tari, si cum ar putea institutia dvs. sa se
implice mai mult in sprijinirea lor?

o

Cum ar putea alte institutii de pe plan local (primaria) sa-i sprijine sau sa-i ajute mai mult pe tineri?

o

Credeti ca un program sau proiect de formare a unor specialisti in domeniul tineretului ar fi benefic pentru comunitate?
Dvs. ca institutie v-ati implica intr-un astfel de proiect?

o

Care consideraţi că sunt avantajele respectiv minusurile ofertei de cursuri din orasul/judetul dvs. si ce consideraţi că ar
trebui îmbunătăţit în aceasta privinta?

o

Cum vedeţi concret realizarea unui posibil parteneriat (cooperări) între compania dvs. şi o altă instituţie guvernamentală
sau nonguvernamentală care ar intenţiona să ofere cursuri de formare pentru tinerii din localitate?

o

În final, avem rugămintea să ne puneţi şi nouă la dispoziţie pliante sau materiale documentare care prezintă activitatea
dvs.
Vă mulţumim!
- încheiere interviu -
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GHID DE INTERVIU
Organizaţii nonguvernamentale nonprofit de tineret
o

Numele, vârsta, funcţia deţinută în cadrul organizaţiei

o

Profilul organizaţiei: domeniul de activitate

o

Prezentarea organizaţiei, obiectivele, publicul-ţintă şi plaja de activităţi specifice organizaţiei

o

Ce se urmăreşte prin activităţile de formare? Reprezintă integrarea şi dezvoltarea profesională a
tinerilor o prioritate din punctul de vedere al organizaţiei?

o

Ce tipuri de competenţe sunt urmărite în special?

o

Ce tipuri de cursuri sunt oferite?

o

În general, care sunt sursele de finanţare ale acestor activităţi?

o

Cum sunt selectate cursurile oferite? În ce măsură tipul şi structura cursurilor sunt fundamentate
pe baza unor studii de piaţă sau analize de nevoi?

o

Ce ne puteţi spune referitor la modul în care sunt selectaţi trainerii/formatorii?

o

Instituţia dvs. are o strategie de evaluare a activităţii proprii în ceea ce priveşte eficienţa cursurilor
de formare sau gradul de adecvare a acestora la cerinţele pieţei muncii?

o

În ce măsură putem spune că persoanele care au beneficiat de cursuri oferite de organizaţia dvs. au
mai multe şanse de reintegrare pe piaţa muncii conform calificării lor?

o

Ce oferă aceste cursuri pe lângă pregătire de specialitate? Organizaţia are politici proprii de
acompaniere, consiliere, orientare profesională a persoanelor care au beneficiat de cursurile dvs.?
Care considerati ca sunt problemele tinerilor, pe plan local sau la nivelul intregii tari, si cum ar
putea institutia dvs. sa se implice mai mult in sprijinirea lor?

o
o

Cum ar putea alte institutii de pe plan local (primaria) sa-i sprijine sau sa-i ajute mai mult pe
tineri?

o

Credeti ca un program sau proiect de formare a unor specialisti in domeniul tineretului ar fi
benefic pentru comunitate? Dvs. ca institutie v-ati implica intr-un astfel de proiect?

o

Care consideraţi că sunt avantajele respectiv minusurile ofertei de cursuri din orasul/judetul dvs. si
ce consideraţi că ar trebui îmbunătăţit în aceasta privinta?

o

Cum vedeţi concret realizarea unui posibil parteneriat (cooperări) între organizatia dvs. şi o altă
instituţie guvernamentală sau nonguvernamentală care ar intenţiona să ofere cursuri de formare
pentru tinerii din localitate?

o

În final, avem rugămintea să ne puneţi şi nouă la dispoziţie pliante sau materiale documentare care
prezintă activitatea dvs.
Vă mulţumim!
- încheiere interviu -
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GHID DE INTERVIU
Institutii de invatamant
1.1. Numele, vârsta, funcţia deţinută în cadrul organizaţiei
2.1. Denumirea instituţiei şi localitatea în care îşi are sediul social
2.2. Misiunea socială şi obiectivele specifice ale institutiei. Activităţile principale si secundare
2.3. Activitati sau proiecte desfasurate in domeniul educatiei nonformale de catre institutie
3.1. Ce tipuri de cursuri sunt oferite de institutia dvs. in regim nonformal?
3.2. Care sunt competentele principale urmarite?
3.3. Cine sunt beneficiarii dvs.? Cărui public ţintă vă adresaţi cu precădere?
3.4. În ce condiţii o persoană beneficiază de cursuri de formare/calificare in cadrul institutiei dvs.?
3.5. Există o preocupare constantă din partea dvs. pentru oferirea unor cursuri personalizate pe categorii de
beneficiari?
3.6. Cum vedeti dinamica pietei muncii actuale din localitatea/judetul dvs.? In ce măsură, apreciati ca oferta
dvs. de cursuri de calificare si perfectionare este suficient de flexibilă, de capabilă de a se adapta din mers
schimbărilor reale de pe piaţa muncii, piaţa profesiilor?
3.7. Cum sunt selectate cursurile oferite? În ce măsură tipul şi structura cursurilor sunt fundamentate pe
baza unor studii de piaţă sau analize de nevoi?
3.8. Ce ne puteţi spune referitor la modul în care sunt selectaţi trainerii/formatorii?
3.9. Institutia dvs. are o strategie de evaluare a activităţii proprii în ceea ce priveşte calitatea cursurilor de
formare, cat si eficienţa acestora (gradul de adecvare la cerinţele pieţei muncii)?
3.10. În ce măsură putem spune că persoanele care au beneficiat de cursuri oferite de institutia dvs. au mai
multe şanse de reintegrare pe piaţa muncii conform calificării lor?
3.11. Prin ce credeti ca se individualizeaza oferta dvs., comparativ cu alti furnizori de formare in regim
nonformal?
3.12. Care considerati ca sunt, astazi, principalele probleme cu care se confrunta tinerii din localitatea,
respectiv din judetul dvs.? Cum ar putea fi acestia sprijiniti mai bine de catre institutiile publice?
3.13. Ce consideraţi că ar trebui îmbunătăţit în ceea ce priveşte sistemul calificării profesionale în judeţul
dvs., atât în ceea ce priveşte autorităţile guvernamentale, cât şi alte instituţii/companii care desfăşoară
activităţi de formare? Cum vedeţi posibilă realizarea unui parteneriat (cooperări) între institutia dvs. şi alte
organizaţii (companii, ONG-uri, institutii publice, institutii de invatamant) care ar intenţiona să ofere
cursuri de formare pentru tineri?
Vă mulţumim!
- încheiere interviu -
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GHID DE INTERVIU
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM)
(din oraşul reşedinţă de judeţ sau din alte oraşe)
o

Numele, vârsta, funcţia deţinută în cadrul AJOFM

o

Denumirea instituţiei: AJOFM Judeţul .............................

o

Prezentarea instituţiei şi activităţile specifice AJOFM.

o

Ce tipuri de cursuri sunt oferite de AJOFM?

o

În ce condiţii o persoană beneficiază de cursuri de formare/calificare marca AJOFM?

o

AJOFM are programe speciale pentru anumite categorii dezavantajate, precum tinerii absolvenţi,
tinerii din mediul rural sau chiar tinerii in general?

o

Cum sunt selectate cursurile oferite de AJOFM? În ce măsură tipul şi structura cursurilor sunt
fundamentate pe baza unor studii de piaţă sau analize de nevoi?

o

Ce ne puteţi spune referitor la modul în care sunt selectaţi trainerii/formatorii?

o

Instituţia dvs. are o strategie de evaluare a activităţii proprii în ceea ce priveşte eficienţa cursurilor
de formare sau gradul de adecvare a acestora la cerinţele pieţei muncii?

o

În ce măsură putem spune că persoanele care au beneficiat de cursuri oferite de AJOFM au mai
multe şanse de reintegrare pe piaţa muncii conform calificării lor?

o

Institutia dvs. ofera si servicii complementare pe lângă pregătire de specialitate? AJOFM ofera
servicii de acompaniere, consiliere, orientare profesională sau spatii de recreere special amenajate
pentru tineri si adulti (de exemplu, sali dotate cu calculatoare)?
DACA ESTE CAZUL! In ce consta concret oferta unui astfel de spatiu? Care este
profilul persoanei/tanarului care frecventeaza un astfel de spatiu?

o

Care considerati ca sunt problemele tinerilor, pe plan local sau la nivelul intregii tari, si cum ar
putea institutia dvs. sa se implice mai mult in sprijinirea lor?

o

Cum ar putea alte institutii de pe plan local (primaria) sa-i sprijine sau sa-i ajute mai mult pe
tineri?

o

Credeti ca un program sau proiect de formare a unor specialisti in domeniul tineretului ar fi
benefic pentru comunitate? Dvs. ca institutie v-ati implica intr-un astfel de proiect?

o

Care consideraţi că sunt avantajele respectiv minusurile ofertei de cursuri din orasul/judetul dvs. si
ce consideraţi că ar trebui îmbunătăţit în aceasta privinta?

o

Cum vedeţi concret realizarea unui posibil parteneriat (cooperări) între AJOFM şi o altă instituţie
guvernamentală sau nonguvernamentală care ar intenţiona să ofere cursuri de formare pentru
tinerii din localitate?

o

În final, avem rugămintea să ne puneţi şi nouă la dispoziţie pliante sau materiale documentare care
prezintă activitatea AJOFM.
Vă mulţumim!
- încheiere interviu -

66

GHID DE INTERVIU
Institutii publice (in general)
(din oraşul reşedinţă de judeţ)
o

Numele, vârsta, funcţia deţinută în cadrul ..............

o

Denumirea instituţiei: .............................

o

Prezentarea instituţiei şi activităţile specifice

o

Ce tipuri de cursuri sunt oferite de institutia dvs.?

o

În ce condiţii o persoană beneficiază de cursuri de formare/calificare?

o

Aveti programe speciale pentru anumite categorii dezavantajate, precum tinerii absolvenţi, tinerii
din mediul rural sau chiar tinerii in general?

o

Cum sunt selectate cursurile oferite? În ce măsură tipul şi structura cursurilor sunt fundamentate
pe baza unor studii de piaţă sau analize de nevoi?

o

Ce ne puteţi spune referitor la modul în care sunt selectaţi trainerii/formatorii?

o

Instituţia dvs. are o strategie de evaluare a activităţii proprii în ceea ce priveşte eficienţa cursurilor
de formare sau gradul de adecvare a acestora la cerinţele pieţei muncii?

o

În ce măsură putem spune că persoanele care au beneficiat de cursuri oferite de institutia dvs. au
mai multe şanse de reintegrare pe piaţa muncii conform calificării lor?

o

Institutia dvs. ofera si servicii complementare pe lângă pregătire de specialitate, precum servicii de
acompaniere, consiliere, orientare profesională sau spatii de recreere special amenajate pentru
tineri si adulti (de exemplu, sali dotate cu calculatoare)?
DACA ESTE CAZUL! In ce consta concret oferta unui astfel de spatiu? Care este
profilul persoanei/tanarului care frecventeaza un astfel de spatiu?

o

Care considerati ca sunt problemele tinerilor, pe plan local sau la nivelul intregii tari, si cum ar
putea institutia dvs. sa se implice mai mult in sprijinirea lor?

o

Cum ar putea alte institutii de pe plan local (primaria) sa-i sprijine sau sa-i ajute mai mult pe
tineri?

o

Credeti ca un program sau proiect de formare a unor specialisti in domeniul tineretului ar fi
benefic pentru comunitate? Dvs. ca institutie v-ati implica intr-un astfel de proiect?

o

Care consideraţi că sunt avantajele respectiv minusurile ofertei de cursuri din orasul/judetul dvs. si
ce consideraţi că ar trebui îmbunătăţit în aceasta privinta?

o

Cum vedeţi concret realizarea unui posibil parteneriat (cooperări) între dvs. şi o altă instituţie
guvernamentală sau nonguvernamentală care ar intenţiona să ofere cursuri de formare pentru
tinerii din localitate?

o

În final, avem rugămintea să ne puneţi şi nouă la dispoziţie pliante sau materiale documentare care
prezintă activitatea institutiei dvs.
Vă mulţumim!
- încheiere interviu -

67

GHID DE INTERVIU
Experţi de tineret şi cadre didactice din localitatea investigată
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o

Numele, vârsta, localitatea în care domiciliază, statutul socioprofesional

o

Gândindu-vă la localitatea dvs., care consideraţi că sunt cele mai grave probleme cu care oamenii
se confruntă?

o

Dar în ceea ce îi priveşte pe tineri? Care sunt problemele lor specifice sau locale sa le spunem?

o

Dacă un tânăr ar căuta un loc de muncă în localitate sau în alte localităţi apropiate, cam în ce
domenii ar putea găsi de lucru?

o

Ce i-aţi putea recomanda unui tânăr care doreşte să lucreze şi să-şi întemeieze o familie?

o

Există la nivel local sau zonal forme de sprijin pentru tinerii care au terminat şcoala şi doresc să
facă ceva? Mă refer aici la cursuri de pregătire/calificare, cât şi la forme de asistenţă şi consiliere.

o

Care sunt plusurile şi minusurile politicii locale în domeniul tineretului şi cum vedeţi, mai concret,
implicarea autorităţilor la nivel local sau judeţean în ceea ce îi priveşte pe tineri?

o

Consideraţi că primaria, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă sau Direcţia Judeţeană
pentru Tineret ar trebui să se implice mai mult în sprijinirea tinerilor din oraşul/cartierul în care
locuiţi? În ce mod ar putea să facă concret acest lucru?

o

Cum vedeţi, la ora actuală, plusurile şi minusurile ofertei de educaţie nonformală din partea
instituţiilor care se ocupă cu acest lucru? De exemplu, cum vedeţi oferta care vine din partea
instituţiilor publice, în principal primărie, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă sau
Direcţia Judeţeană pentru Tineret?

o

Dar oferta instituţiilor private, companii sau organizaţii nonguvernamentale?

o

Dar în ceea ce priveşte politica de tineret a autorităţilor centrale ale statului? Simţiţi că este nevoie
de un cadru instituţional mai favorabil tinerilor? Şi mă refer aici la cadrul legislativ şi instituţional
sau la diverse instrumente financiare, precum granturi sau fonduri pentru tineri.

o

Credeti ca un program sau proiect de formare a unor specialisti in domeniul tineretului ar fi
benefic pentru comunitate?

o

Puteţi să ne daţi câteva sugestii privitoare la tipurile de cursuri de formare de care tinerii ar avea
nevoie?
Vă mulţumim!
- încheiere interviu -

GHID DE INTERVIU
Tineri din localitatea investigată
o

Numele, vârsta, localitatea de domiciliu, starea civilă, statutul socioprofesional

o

Gândindu-vă la localitatea de care aparţineţi, care consideraţi că sunt cele mai grave probleme cu
care se confruntă oamenii? Dar în ceea ce îi priveşte pe tineri?

o

Dacă un tânăr ar căuta un loc de muncă în localitate sau în alte localităţi apropiate, cam în ce
domenii ar putea găsi de lucru?

o

Dvs., personal, ce aveţi de gând să faceţi în următorii ani? V-aţi gândit să faceţi ceva anume, aveţi
vreun plan concret de viitor? Simţiţi că vă lipseşte în localitatea dvs. şi aţi putea găsi în altă parte?

o

Aţi încercat vreodată să faceţi ceva deosebit (să plecaţi în altă parte sau să vă găsiţi ceva bun de
lucru) şi nu aţi reuşit? Dacă da, care este motivul pentru care nu aţi reuşit?

o

Cât de importantă este şcoala în dezvoltarea personală şi profesională a unui tânăr? Este şcoala
suficientă?

o

De ce competenţe şi cunoştinţe credeţi că aţi avea nevoie pentru a vă putea găsi mai uşor un un loc
de muncă sau chiar pentru a deschide o afacere proprie?

o

Există la nivel local sau zonal forme de sprijin pentru tinerii care au terminat şcoala şi doresc să
facă ceva? Mă refer aici la cursuri de pregătire/calificare, cât şi la forme de asistenţă şi consiliere.

o

Care sunt plusurile şi minusurile politicii locale în domeniul tineretului şi cum vedeţi, mai concret,
implicarea autorităţilor la nivel local sau judeţean în ceea ce îi priveşte pe tineri?

o

Consideraţi că primaria, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă sau Direcţia Judeţeană
pentru Tineret ar trebui să se implice mai mult în sprijinirea tinerilor din oraşul/cartierul în care
locuiţi? În ce mod ar putea să facă concret acest lucru?

o

Credeti ca un program sau proiect de formare a unor specialisti in domeniul tineretului ar fi
benefic pentru comunitate?

o

Puteţi să ne daţi câteva sugestii privitoare la tipurile de cursuri de formare de care tinerii ar avea
nevoie?
Vă mulţumim!
- încheiere interviu -
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GHID DE DISCUŢIE FOCUS GRUP
Tineri din localitatea investigată
Bună ziua. Mă numesc ................................... şi reprezint ................................. în calitate de
................................... Întâlnirea noastră de astăzi reprezintă o etapă în realizarea proiectului „Participarea
tinerilor la educaţia nonformală. Oportunităţi şi obstacole”, care îşi propune ca obiectiv: explorarea
mecanismelor specifice educatiei non-formale in scopul integrarii cu succes a tinerilor pe piata muncii.
Finalitatile practice ale proiectului de fundamentare/implementare constau atât în cunoaşterea şi analiza
principalelor tipuri de educaţie nonformală, cat şi in imbunătăţirea politicilor publice în domeniul susţinerii
educaţiei non-formale din România.
V-am invitat pe dvs., potentiali beneficiari tineri ai cursurilor de educatie nonformala, in ideea că puteţi să
ne transmiteţi sugestii utile privind privind cresterea calitatii si importantei sociale a acestui important
domeniu, pe care va invit sa ni-l imaginam ca un coridor intre scoala si piata muncii.
1.

Ce parere aveti? Credeti ca aceasta metafora este sugestiva sau este potrivita in cazul Romaniei?
(ÎNSCRIERE LA CUVÂNT FĂRĂ TUR DE MASĂ)

2.

În deschiderea acestei discuţii, vă invit să vă prezentaţi: numele dvs., vârsta şi ocupaţia dvs.
actuală (TUR DE MASĂ)

3.

Gândindu-vă la localitatea dvs., care consideraţi că sunt cele mai grave probleme cu care oamenii
sau comunitatea se confruntă? (ÎNSCRIERE LA CUVÂNT FĂRĂ TUR DE MASĂ SAU
NOMINALIZARE DIN PARTEA MODERATORULUI)

4.

Dar în ceea ce îi priveşte pe tineri? Care sunt problemele lor specifice sau locale sa le spunem?
(ÎNSCRIERE LA CUVÂNT FĂRĂ TUR DE MASĂ SAU NOMINALIZARE DIN PARTEA
MODERATORULUI)

5.

Care sunt perspectivele unui tânăr obişnuit din localitate? Ar putea el să se dezvolte şi să prospere
prin forţele proprii sau, în general, ar trebui să se mulţumească cu puţin? (ÎNSCRIERE LA
CUVÂNT FĂRĂ TUR DE MASĂ SAU NOMINALIZARE DIN PARTEA
MODERATORULUI)

6.

Există la nivel local sau zonal forme de sprijin pentru tineri? Mă refer aici la cursuri de
pregătire/calificare, cât şi la forme de asistenţă şi consiliere din partea organizaţiilor nonguvernamentale, Bisericii, societăţii civile în general? (ÎNSCRIERE LA CUVÂNT FĂRĂ TUR
DE MASĂ SAU NOMINALIZARE DIN PARTEA MODERATORULUI)

7.

Care sunt plusurile şi minusurile politicii locale în domeniul tineretului şi cum vedeţi, mai concret,
implicarea autorităţilor la nivel local sau judeţean în ceea ce îi priveşte pe tineri? (ÎNSCRIERE LA
CUVÂNT FĂRĂ TUR DE MASĂ SAU NOMINALIZARE DIN PARTEA
MODERATORULUI)

8.

Dar în ceea ce priveşte politica de tineret a autorităţilor centrale ale statului? Simţiţi că este nevoie
de un cadru instituţional mai favorabil tinerilor? Şi mă refer aici la cadrul legislativ şi instituţional
sau la diverse instrumente financiare, precum granturi sau fonduri pentru tineri. (ÎNSCRIERE LA
CUVÂNT FĂRĂ TUR DE MASĂ SAU NOMINALIZARE DIN PARTEA
MODERATORULUI)

9.

Ce tipuri de servicii ar fi necesare tinerilor din localitate? (informare, formare, consiliere etc.)
(ÎNSCRIERE LA CUVÂNT FĂRĂ TUR DE MASĂ SAU NOMINALIZARE DIN PARTEA
MODERATORULUI)
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10. La randul sau, de ce ar avea nevoie un tanar obisnuit, dupa parerea dvs., pentru a-şi amenaja
propria viata in mod satisfacator: pentru a-si gasi un loc de munca, pentru a-si intemeia o familie
sau pentru a avansa din punct de vedere material? (ÎNSCRIERE LA CUVÂNT FĂRĂ TUR DE
MASĂ SAU NOMINALIZARE DIN PARTEA MODERATORULUI)
11. Cât de importantă considerati ca este şcoala (background-ul educational) în dezvoltarea personală
şi profesională a unui tânăr? (ÎNSCRIERE LA CUVÂNT FĂRĂ TUR DE MASĂ SAU
NOMINALIZARE DIN PARTEA MODERATORULUI)
12. Este oare şcoala suficientă? Ce-i mai trebuie in plus unui tanar? Ce trebuie sa faca concret pentru a
reusi? (ÎNSCRIERE LA CUVÂNT FĂRĂ TUR DE MASĂ SAU NOMINALIZARE DIN
PARTEA MODERATORULUI)
13. Credeti ca prin formare continua (pe cont propriu sau urmand cursuri extrascolare), un tanar poate
reusi? Sau, nu cumva, îi mai trebuie şi altceva complementar? (ÎNSCRIERE LA CUVÂNT FĂRĂ
TUR DE MASĂ SAU NOMINALIZARE DIN PARTEA MODERATORULUI)
14. Cum vedeţi, la ora actuală, plusurile şi minusurile ofertei de educaţie nonformală din partea
instituţiilor care se ocupă cu acest lucru? De exemplu, cum vedeţi oferta care vine din partea
instituţiilor publice, în principal AJOFM, DJT sau primărie? (ÎNSCRIERE LA CUVÂNT FĂRĂ
TUR DE MASĂ SAU NOMINALIZARE DIN PARTEA MODERATORULUI)
15. Dar oferta instituţiilor private, companii sau organizaţii nonguvernamentale? (ÎNSCRIERE LA
CUVÂNT FĂRĂ TUR DE MASĂ SAU NOMINALIZARE DIN PARTEA
MODERATORULUI)
16. În ce măsură oferta de cursuri este suficient de flexibilă, de capabilă de a se adapta din mers
schimbărilor reale de pe piaţa muncii, piaţa profesiilor? (ÎNSCRIERE LA CUVÂNT FĂRĂ TUR
DE MASĂ SAU NOMINALIZARE DIN PARTEA MODERATORULUI)
17. În final, consideraţi că este realist un proiect de anvergură naţională privind încurajarea educaţiei
nonformale în România? (ÎNSCRIERE LA CUVÂNT FĂRĂ TUR DE MASĂ)
Vă mulţumim!
- încheiere focus grup -
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