REZULTATUL FINAL AL ANALIZEI
INTRODUCERE
Proiectul de parteneriat pe care se bazează transferul de inovație a realizat, ca rezultat final, o ”Analiză a
problemelor și dificultăților de consiliere în VET” (disponibilă pe www.goodguidance.eu). Situația reală a
beneficiarilor în ceea ce privește problemele și dificultățile de consiliere pentru carieră au fost verificate
printr‐o analiză realizată în toate școlile/sectoarele înainte de transferul metodei inovative de consiliere la
nivel sectorial și geografic în țările participante
Analiza a fost făcută prin intermediul chestionarelor și interviurilor aplicate elevilor, profesorilor și părinților
pentru a putea analiza problemele și dificultățile elevilor VET.

Rezultate ale analizei
Analiza cuprinde două secțiuni: chestionarele și interviurile. Prima parte evidențiază principalele diferențe
între răspunsurile elevilor, profesorilor și părinților cu privire la anumite subiecte relevante pentru
desfășurarea proiectului (alegeri, așteptări, abandon școlar, dificultăți, etc.). Datele elaborate sunt în acord
cu dimensiunea europeană a parteneriatului (5 țări).
A doua parte a analizei accentuează cauzele problemelor și dificultăților consilierii pentru carieră, așa cum
sunt ele percepute de elevi, profesori și părinți în fiecare țară: Italia, România, Franța, Letonia, Olanda.
CHESTIONARELE
Aspecte generale
Q 9+10 Alegerile elevilor VS așteptările elevilor
81% dintre elevi ed că pregătirea lor actuală corespunde așteptărilor lor. 19% nu sunt satisfăcuți de
pregătirea lor doarece: 30% se așteptau la un alt tip de curs, 18% nu au avut ce altceva să aleagă, 15% au
primit informații de consiliere greșite și 14% se așteptau la o pregătire mai ușoară. Răspunsurile profesorilor
și părinților sunt asemănătoare cu ale profesorilor, dar, în vreme ce profesorii c red că elevii au așteptări
nerealiste de la sine și de la potențialul lor personal (28%), s‐au așteptat la un alt fel de curs de pregătire (27
%), nu au avut ce altceva să aleagă (14% ) sau au primit informații de consiliere pentru carieră greșite (13%);
părinții cred că fiii/ fiicele lor nu au avut ce altceva să aleagă (33%), au avut așteptări nerealiste despre curs și
potențialul lor (18%) și au primit informații greșite (21%).
Familiile subliniază alegerea forțată a meseriei pentru copiii lor, slăbirea influenței așteptărilor pe care le au
și creșterea efectului consilierii greșite asupra acestora.
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Q 11 + 12 +1 Dificultatile elevilor vs. eficienta orientarii profesionale
87% dintre profesori cred ca elevii au intampinat multe sau foarte putine dificultati in orientare si ceilalti
13 % nu mentioneaza nici o problema. Acelasi procent este valabil si pentru elevii cu nevoi speciale. Aceste
cifre difera mult de perceptia elevilor, de vreme ce doar jumatate dintre ei spun ca au probleme in orientare.
79% dintre profesori cred ca elevii se simt destul de bine orientati/indrumati in timpul cursului, in timp ce
pentru 21% dintre ei, elevii nu sunt bine indrumati. 67% dintre profesori considera activitatile de orientare
de la scoala ca fiind pozitive, si doar 4% dintre acestia considera ca nu sunt destul de utile (spre deosebire de
13% dintre elevi; 28% dintre profesori subliniaza absenta unui consilier in orientarea scolara.39% dintre
parinti cred ca elevii au intampinat multe sau foarte putine probleme si dificultati in orientare si ca cealalta
parte de 61% nu au observat astfel de probleme pentru fii/ficele lor. Procentul creste la elevii cu nevoi
speciale, unde 61% dintre parinti cred ca acestia intampina probleme in orientarea scolara. 78% dintre
parinti cred ca elevii sunt destul de bine orientati in perioada scolii dar 22% dintre ei nu considera la fel. 59%
dintre parinti evalueaza activitatile de orientare de la scoala ca fiind pozitive, in timp ce 13% nu le gasesc ca
fiind destul de utile. 27% dintre parinti subliniaza absenta unui consilier in orientarea scolara.
Q 17 + 22 Intelesul personal al orientarii scolare
32% dintre elevi cred că lucrand la orientare profesionala ajută pentru a confirma alegerea profesională, 22%
de a cunoaște sectorul profesional de formare, 14% să cunoască mai bine ei înșiși, de 12% a cunoaște mai
bine piața muncii, 10% la avea o mai bună relație cu ceilalți și 5% cred că nu‐i ajuta. 5% dintre elevi cred că
orientarea nu‐i pregăteste deloc pentru viața lor profesională, personală și socială. 63% dintre ei cred că
orientarea‐i pregateste suficient, iar restul de 30% cred că orientarea nu este suficient de buna pentru a‐i
pregăti pentru viitorul lor. Formatorii / profesorii și părinți sunt de acord cu răspunsurile elevilor. Pe de altă
parte, 40% dintre ei cred că orientare ajuta suficient, iar 55% cred că orientarea nu este suficient de buna
pentru a‐i pregăti pentru viitorul lor.
Q 18 + 19 drop out
60% din profesori / instructori cred că unii dintre elevii lor isi vor schimba formarea/specializarea (față de
13% dintre elevi care declara intenția reală de a o schimba). Aceste date arata un decalaj de comunicare și
înțelegere între studenți și profesori / instructori. Ei cred că elevii doresc sa schimbe pentru o formare de
nivel superior (11%) ‐ față de 30% din răspunsurile elevilor cu privire la această oportunitate, pentru una mai
mică (16%) ‐ Rata de elevi pentru această oportunitate este de 10%; pentru un curriculum de același nivel
(29%) și 24% dintre ei au de gand să părăsească școala.
De partea cealalta, 10% dintre părinți cred că fiii lor / fiicele isi vor schimba formarea profesionala. Aceste
date arată o bună comunicare și înțelegere între elevi și părinți.
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Aspecte legate de egalitate de gen
Q 7 + 13 stereotipurile vs gen
Majoritatea studenților nu cred că există instruiri/formari mai potrivite pentru băieți sau fete (68%).Alte 32%
dintre ei cred că unele formari sunt mult mai potrivit pentru băieți și pentru fete. Majoritatea profesorilor /
formatorilor și părinții nu cred că există instruiri mai potrivite pentru băieți sau fete (68%).Alte 22% dintre ei
cred că unele formari sunt mai potrivite pentru băieți și pentru fete. 80% din părinți consideră că formarea
fiilor / fiicelor lor este potrivita atât pentru băieți și fete. Rezultatul acestei întrebari este că există
stereotipuri despre profesii și locuri de muncă în ambele sexe.
Q 14 cu dificultăți VS gen
8% dintre elevi cred că au dificultăți în îndrumare din cauza de gen/sex, în timp ce 92% nu cred acest lucru.
Profesori / formatori și părinții sunt de acord cu elevii cu privire la lipsa de dificultăți în îndrumare legate de
gen.
Aspecte legate de nevoi speciale
Q 21 dificultăți VS nevoi speciale
70% din profesori / instructori cred că nevoile elevilor cu nevoi speciale ", sunt luate în considerare de
profesori, în timp ce 28% din nevoile lor nu sunt luate suficient în considerare; ei cred că a nu suntluate în
considerare numai 2% din nevoile elevilor (față de 12% din procentul raspunsurilor elevilor cu nevoi speciale
și părinții acestora). Datele colectate arată nevoia unei atenții mai mari față de dificultățile elevilor cu nevoi
speciale. Numai 50% dintre elevi consideră că nevoile lor sunt luate în considerare de către formatori /
profesori.
Q 11 + 15 nevoi speciale VS profesori / instructori
60% din elevii cu nevoi speciale întâmpină dificultăți de orientare în formare în conformitate cu opiniile
părinților si ale lor insisi. (pentru elevii de masă procentulse reduce la 40%). În plus, 31% dintre elevil cu
nevoi speciale cred că au anumite dificultăți în îndrumare din cauza nevoilor lor, în timp ce 69% dintre ei nu
precizează nici o dificultate legată de nevoile lor. 43% din formatori / profesori și părinți cred că elevii cu
nevoi speciale se confruntă cu dificultăți deosebite în orientare, din cauza nevoilor lor, subliniind o percepție
mai ridicată a dificultatilor elevilor cu nevoi speciale.
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INTERVIEWS
ITALY
INTERVIURI
Interviurile au analizat următoarele aspecte cu un eșantion de elevi, instructori / profesori și părinți înainte și
în timpul formării studenților ", subliniind dificultățile cu care se confruntă studenții și soluții la problemele
analizate: reprezentarea locurilor de muncă, orientările pentru profesioniști și proiecte personale,
deconstrucția stereotipurilor, motivația elevilori, gen/sex, nevoi speciale.
ITALIA
Înainte de formare
Elevii nu au o percepție reală a profesiilor reglementate de cursurile de formare. Alegerile sunt adesea
transmise de către părinți și de grup de la egal la egal pe argumente legate de gen, condițiile economice și de
carieră legate de profesie, mai degrabă decât interesele reale și ceea ce ei sunt înclinați să facă. În plus,
alegerile sunt limitate la oferta de formare a teritoriului; aceasta nu corespunde întotdeauna la dorințele
elevilor. Ei considera dificil să realizeze importanța aspectelor de formare, nu sunt direct legate de practica
profesională (de exemplu, matematică, informatică, economie, engleză, etc.). Elevii cu nevoi speciale sunt
forțați să aleagă cursuri de formare în cazul în care există căi sau sprijin pentru nevoi speciale specifice.
În timpul formării
Unii elevi înțeleg profesia numai în momentul în care o încerca (în timpul cursului de formare și practica în
întreprinderi), deoarece acestia nu sunt obisnuiti cu gandirea abstracta si raționament și de a aduna
informații relevante pentru înțelegerea activității reale alese (mediul de lucru, ore, etc. ). Profesionalismul se
obține numai prin activități de laborator și stagii. Ei nu înțeleg importanța competențelor‐cheie și
transversale, mai ales dacă nu este tangibila și utilizată în practica de zi cu zi.

Soluții pentru problemele analizate ar putea fi:
Înainte de formare: interviuri cu profesioniști; informații de orientare de mai mare amploare cu privire la
aspectele de timp, mediul de lucru, compatibilitatea profesiei cu caracteristici specifice / limite, cerințele de
profesie, etc .; seminarii pentru părinți și elevi cu marturii profesionale; o mai mare claritate în explicarea
cursurilor, cu accent deosebit pe importanța subiectelor teoretice; experimentarea activități de laborator
pentru a sprijini activitățile de alegere de laborator pentru a susține optiunea specializarii.
În timpul formării: revizuire a convingerilor, prin interviuri și completare în jurnalul de experiența de
internship; interviuri de orientare și activități de abilitare; interviuri de orientare și servicii de asistență în
găsirea de lucru după definirea nevoilor și potențialului specifice ale elevului cu dificultăți.
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Letonia
Înainte de formare
Elevii cu nevoi educaționale speciale nu sunt pregătiti corespunzător pentru studii profesionale în care
acestia necesită noi competențe sociale și cunoștințe de bază corespunzătoare. Uneori, părinții decid să‐și
trimită copiii la școală pentru a obțineo profesie de care copiii lor nu sunt interesați. În alte cazuri, elevii cu
CES nu au nici o altă alegere și suficiente resurse financiare pentru a merge pe distanțe lungi la școală în cazul
în care ei ar dori să studieze.
În timpul formării
Nevoile CES ale elevilor care intră in învățământul profesional sunt tot mai complexe și unice. În timpul
instruirii unii studenți nu reușesc să aibă nevoile și capacitățile evaluate cu succes și acest lucru, uneori, duce
la abandon școlar și la consecințe grave pentru dezvoltarea emoțională și profesională.
Soluții pentru problemele analizate ar putea fi:
Înainte de formare: Îmbunătățirea cooperării cu familiile deja din școala primară, înainte de a intra la clase
profesionale / profesionale, creșterea acceptarii comunitatii a persoanelor cu dizabilități, obligații egale la
educație pentru toți elevii cu CES în școlile primare speciale pentru a sări peste nivelul de diferenta de
cunoștințe și competențe, acordarea unei atenții adecvate la problemele de viitor ale elevilor și încurajarea
de care au nevoie.
În timpul instruirii: Obligația de a oferi o acoperire echilibrată și largă de experiență pentru fiecare elev
pentru viața sa profesională, evaluare și monitorizare atentă a progresului învățării pentru fiecare elev,
sprijin de la consultant de cariera, psiholog, personal medical și alte categorii de personal de sprijin, o strânsă
cooperare cu părinții.
Franța
Înainte de formare
Tinerii și adulții isi dau seama de lipsa de muncă in privinta îndrumarii, precum și in școală precedentă și cu
consilierii de orientare externi care nu cunosc foarte bine căile și locurile de muncă din sectorul agricol.
Adulții spun că orientarea de multe ori se face luând în considerare rezultatele școlare ale elevilor nu luand
cât mai mult în considerare opțiunile elevilor . Studenții spun că au fost nevoiți să lupte împotriva familiei și /
sau cadrelor didactice care doresc să‐I indrume pentru a rămâne în formarea generala și nu să se alăture
celor profesionale. Unii dintre ei spun că modul de învățare a uceniciei este depreciat.
În timpul formării
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Elevii subliniază lipsa de disponibilitate a tutorilor lor, din informatiile documentelor ale școlii, precum și
neluarea de considerare a dificultăților lor de învățare. Dificultățile semnalate de fete sunt legate de lipsa de
orientare și la relația dintre fete și băieți (pentru a dovedi mai mult competențele lor). Adulții subliniază lipsa
mobilității geografice a studenților, eterogenitatea mare a nivelurilor școlare ale elevilor care conduc la non
motivația și abandonează. Femeile subliniaza mai mult lipsa de timp pentru îndrumare, realitatea slăbiciunii
individuale (sociale și de familiale) și sectoarele de activitate pentru anumite sexe și reprezentări stereotipe.
Soluții pentru problemele analizate ar putea fi:
Înainte de formare: sprijinul părinților, faptul de a avea rădăcini agricole, perioadele de formare de scurtă
durată organizate de către școală, zilele deschise, lucrul în ferme în timpul verii, rețelele personale,
dimensiunea umană a școlii și a posibilităților de locuri de muncă aferente pentru studii. Relația dintre colegi
de‐ai școlilor profesionale și a educației naționale.
În timpul formarii: determinarea elevilor, ore de orientare speciale in scoli, întâlniri cu studenții anteriori
absolventi, locuri de muncă "saloane, zile profesionale, perioadele de formare profesională în străinătate,
școala‐internat, diversitatea de gen, a săptămânii incluziune, modularea căilor de formare, perioadele de
formare, lucrările privind încrederea de sine, diversitatea în clasa contribuie la discreditarea stereotipurilor
de orice fel și sensul dat la subiectele învățat legate de viitoarele locuri de muncă. Importanța dedicarii a 1/3
din ora pentru a sprijini nevoile speciale ale studenților.
Olanda
Înainte de formare
Elevii nu au suficienta perspectivă în abilitățile și competențele lor, așa că este dificil de a alege un curs de
formare sau profesie în care acestea pot fi aplicate succes. Ei nu știu ce li se potrivește, și există o lipsă de
orientare profesională. Mai mult decât atât elevii nu au o percepție bună despre șansele de angajare și dacă
există suficient de lucru în zona în care locuiesc sau vor să trăiască. Ei au nevoie de mai multe informații
practice de la profesioniști din agențiile de ocuparea forței de muncă, angajatorii, consilieri de locuri de
muncă etc. Rețeaua în școli pentru a sprijini elevii lor nu este suficient de bun inca.
Elevilor cu nevoi speciale găsesc probleme în a începe un curs de formare (potrivit), pentru că evaluările
înainte de alegerea scolii au nevoie de îmbunătățiri.
În timpul formării
Elevii afla mai multe despre competențele acestora și training (mai ales) în stagii și instruiri practice. Cei mai
multe dintre ei cresc în dezvoltarea lor personală și profesională. Unii elevi au probleme de motivare, pentru
că ei nu sunt conștienți de toate informațiile teoretice de care au nevoie pentru a învăța o meserie. Le place
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să lucreze "cu mâinile/practic", dar nu să acorde o atenție suficientă pentru temele lor. Elevii au nevoie de
sprijin suplimentar pentru a obține mai multa motivație.
În școli există îndrumare pentru studenți și sunt consilieri profesionali. Cu toate acestea, uneori problemele
elevilor nu sunt recunoscute. Acest lucru duce la abandonul școlar.
Soluții pentru problemele analizate ar putea fi:
Înainte de formare: orientare profesionala pentru elevi, pentru a cunoaște aptitudinile și competențele
acestora, în scopul de a face alegerea potrivita pentru o specializare sau profesie. Sprijin pentru elevii și
părinții lor, care au nevoie de mai multă atenție. Utilizarea unor instrumente bune, cum ar fi teste, interviuri
și evaluări pentru a obține informații corecte. Mai multe informații pentru studenți și părinții lor despre
traininguri și locurile de muncă de către o rețea profesională a cadrelor didactice, mentori, consilieri de locuri
de muncă‐și angajatorilor. Atunci când elevii sunt mai conștienți de competențele lor, instruirile și piața forței
de muncă, au o șansă mai bună de a termina școala lor cu o diplomă și de a găsi un loc de muncă.
În timpul instruirii: Pornind de buna orientare decatre profesioniști și revizuie in functie de așteptările
elevilor și modul în care acestia se dezvolta la cursuri practice și la școală. Acordarea de sprijin pentru
studenți în dezvoltarea lor personală și profesională. Inclusiv părinții, oferindu‐le informații despre școală și
instruire, includerea lor în dezvoltarea copilului lor și cerându‐le să fie susținatori. Elevii pot aduna informații
cu privire la locurile lor de muncă în viitor de la angajatori, din interviuri, de la angajați, alți elevi. De
asemenea, ei pot folosi site‐uri și mass‐media sociale pentru a afla mai multe informații despre locurile de
muncă viitoare și potențialul de angajare. Înainte de terminarea formaii lor, ei trebuie să fie instruiți în
legatura cumodul de a găsi și aplica pentru un loc de muncă.
România‐Arad
Înainte de formare
Elevii nu au o reprezentare realistă a muncii, pentru că cei mai multe dintre ei au ajuns în cursurile de
formare după Repartiția pe calculator sau pentru că au avut prieteni în acea școală, ei nu sunt motivați într‐
adevăr pentru că specializarea nu a fost alegerea lor. Asta se întâmplă și pentru că nu au suficiente informații
cu privire la formarea lor viitoare. Cei mai multi dintre ei au fost influențati de colegi sau familie, cativa dintre
ei au primit orientare profesională în acest domeniu și afirmă că formarea lor actuala este potrivita atât
pentru băieți și fete, ei nu cred că formarea lor actuala este potrivit doar pentru un singur sex, cei mai multi
dintre ei nu au stereotipurilor de gen.
În timpul formării
Unii dintre elevi consideră că formarea lor actuala nu este potrivita pentru ei și vad cursurile de orientare
utile, este perceput ca un punct bun. Cei mai multi dintre ei se dovedesc lipsiti de motivație, deoarece ei
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spun că au ajuns în cursul de formare greșit. Elevii devin treptat conștienți de cerințele profesiee alese. Ei
afirmă că există practică foarte puțina, prea multă teorie. Sexul este uneori o problemă, datorită tipului lor
de pregătire (de exemplu, Mecanic), alții nu văd genul ca o problemă.
Soluții pentru problemele analizate ar putea fi:
Înainte de formare:
Mai multe actiuni de orientare din partea cadrelor didactice, nu numai de la consilierul școlar. Acestia ar
trebui să fie încurajati să ia parte la zile ale porților deschise organizate de instituțiile de formare, sa viziteze
școlile și ateliere de lucru înainte de a a se hotari cu privire la ce profesie să aleagă. De asemenea, au nevoie
de mai multă implicare și de orientare de la consilierii de carieră.
În timpul instruirii:
Mai multe actiuni de orientare din partea cadrelor didactice, nu numai de la consilierul școlar. Profesorii și
formatorii ar trebui să evalueze și să monitorizeze îndeaproape progresele înregistrate de învățare a fiecărui
student; elevii, de asemenea, au nevoie de sprijin din partea consultanților de carieră, psihologilor și o
cooperare strânsă cu părinții lor.
România‐Bistrita
Înainte de formare
Elevii nu sunt, în general conștienți de ceea ce înseamnă cu adevărat instruire practică și implicațiile pe care
le‐ar putea avea profesia. Ei au doar o idee generală, poate că sustinuta de către familie, prieteni sau foști
profesori. Ei au indrumare/ orientare de la foști profesori sau din alte surse, dar ei nu știu ce profesie într‐
adevăr le place. Unii dintre elevi declară că au ales profesia ei înșiși, dar ei nu sunt în măsură să spuna prea
multe despre aceasta. Doar câtiva dintre ei sunt cu adevărat interesați de domeniul de care profesia aleasa
aparține. Există totuși unii studenți care au urmat doar sfatul familiei atunci când aleg profesia.
În timpul formării
Elevii devin treptat conștienți de cerințele de profesia alesa. În consecință, ei se familiarizeze cu ea urmând
cursuri teoretice, precum și practica de formare în laboratoare speciale, ateliere sau întreprinderi, fac față
astfel profesiei lor într‐un mediu mai mult sau mai puțin realist. Acest lucru duce ca cei mai multi dintre ei
ajung să‐l placa, în timp ce alții decid să schimbe sau să renunțe. Ei acuza putinele informații care le‐au
dobândit sau la care au fost expusi la înainte de formarea lor.
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Soluții pentru problemele analizate ar putea fi:
Înainte de formare:
Mai multe informații disponibile pentru elevii și familiile acestora, precum și mai multe actiuni de orientare
de la profesori, tutori și consilieri de carieră. Acestia ar trebui să fie încurajati să ia parte la zile ale porților
deschise organizate de instituțiile de formare, sa viziteze școlile și ateliere de lucru înainte de a se hotari cu
privire la ce profesie să aleagă. De asemenea, au nevoie de mai multă implicare și de orientare de la consilieri
de carieră.
În timpul instruirii:
Profesorii și formatorii ar trebui să evalueze și să monitorizeze îndeaproape progresele înregistrate la
învățatura a fiecărui student; elevii, de asemenea, nevoie de sprijin din partea consultanților de carieră,
psihologi și o cooperare strânsă cu părinții lor.
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