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Summary
ISE designed a framework for the reporting phase that was addressed to all the
persons involved in the process. The framework is collecting the main outcomes
and results and captures in a scientific manner the feedback and proposals for
future use of the ICONET tool in the Romanian institutional context. The
following adapted tool (Romanian version) comprises the following aspects:
1. The profile of the persons applying the ICONET tool
2. General information about the interviewed young persons (age, sex,
education, penalty duration, time up to the moment of releasing from
prison, health, social status, work experiences, other related assistance and
educational measures)
3. Preparing the interview
4. Organizational aspects of the interviews
5. Confidence level
6. The relevance of the tool for the specific situation of the young people in
prisons
7. Difficulties in applying the interviews
8. Opportunities and benefits
9. Proposals for improving the tool
10. Proposals for dissemination
11. Others

Basic version of a locally adapted tested validation tool/ method
ROMANIA
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Proiectul Leonardo da Vinci – ICONET

RAPORT PRIVIND APLICAREA INSTRUMENTULUI ICONET
1. Informaţii cu privire la persoana care a aplicat instrumentul
1.1.
Numele şi Prenumele:………………………………………………………………...
1.2.
Locul de munca: ……………………………………………………………………..
1.3.
Funcţia deţinută in prezent in cadrul instituţiei:………………………………………
1.4.
Vechimea in funcţia deţinută: ………………………………………………………...
1.5.
Specializarea de baza:
□ psihologie
□ asistenta sociala
□ pedagogie
□ sociologie
□ drept
□ altă specializare; care?..............................................................................................
1.6.
Vă rugăm să menţionaţi pe scurt principalele responsabilităţi/activităţi pe care le
îndepliniţi în mod obişnuit la locul de muncă actual:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2.

Informaţii generale despre tinerii intervievaţi
TÂNĂRUL 1

Vârsta
Sex
Durata pedepsei
Durata rămasă pana la executarea pedepsei
Nivel de educaţie (ultima scoală absolvită)
In prezent urmează o forma de învăţământ?
Daca da, care?
Starea generala de sănătate
Situaţia socială (descrierea generală a familiei
de provenienţă: statut social, nivel de
educaţie, venituri, locuire)
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Experienţă în muncă (A fost vreodată
angajat? Dacă da, în ce domeniu şi pe ce
post?)

Tânărul beneficiază în prezent de măsuri de
sprijin în vederea reintegrării sociale? Dacă
da, care sunt acestea (de ex., consiliere
psihologică, terapie psihologică, programe
educaţionale, program de muncă, alte
activităţi specifice)?

TÂNĂRUL 2
Vârsta
Sex
Durata pedepsei
Durata rămasă pana la executarea pedepsei
Nivel de educaţie (ultima scoală absolvită)
In prezent urmează o forma de învăţământ?
Daca da, care?
Starea generala de sănătate
Situaţia socială (descrierea generală a familiei
de provenienţă: statut social, nivel de
educaţie, venituri, locuire)

Experienţă în muncă (A fost vreodată
angajat? Dacă da, în ce domeniu şi pe ce
post?)

Tânărul beneficiază în prezent de măsuri de
sprijin în vederea reintegrării sociale? Dacă
da, care sunt acestea (de ex., consiliere
psihologică, terapie psihologică, programe
educaţionale, program de muncă, alte
activităţi specifice)?

TÂNĂRUL 3
Vârsta
Sex
Durata pedepsei
Durata rămasă pana la executarea pedepsei
Nivel de educaţie (ultima scoală absolvită)
In prezent urmează o forma de învăţământ?
Daca da, care?
Starea generala de sănătate
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Situaţia socială (descrierea generală a familiei
de provenienţă: statut social, nivel de
educaţie, venituri, locuire)

Experienţă în muncă (A fost vreodată
angajat? Dacă da, în ce domeniu şi pe ce
post?)

Tânărul beneficiază în prezent de măsuri de
sprijin în vederea reintegrării sociale? Dacă
da, care sunt acestea (de ex., consiliere
psihologică, terapie psihologică, programe
educaţionale, program de muncă, alte
activităţi specifice)?

TÂNĂRUL 4
Vârsta
Sex
Durata pedepsei
Durata rămasă pana la executarea pedepsei
Nivel de educaţie (ultima scoală absolvită)
In prezent urmează o forma de învăţământ?
Daca da, care?
Starea generala de sănătate
Situaţia socială (descrierea generală a familiei
de provenienţă: statut social, nivel de
educaţie, venituri, locuire)

Experienţă în muncă (A fost vreodată
angajat? Dacă da, în ce domeniu şi pe ce
post?)

Tânărul beneficiază în prezent de măsuri de
sprijin în vederea reintegrării sociale? Dacă
da, care sunt acestea (de ex., consiliere
psihologică, terapie psihologică, programe
educaţionale, program de muncă, alte
activităţi specifice)?
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TÂNĂRUL 5
Vârsta
Sex
Durata pedepsei
Durata rămasă pana la executarea pedepsei
Nivel de educaţie (ultima scoală absolvită)
In prezent urmează o forma de învăţământ?
Daca da, care?
Starea generala de sănătate
Situaţia socială (descrierea generală a familiei
de provenienţă: statut social, nivel de
educaţie, venituri, locuire)

Experienţă în muncă (A fost vreodată
angajat? Dacă da, în ce domeniu şi pe ce
post?)

Tânărul beneficiază în prezent de măsuri de
sprijin în vederea reintegrării sociale? Dacă
da, care sunt acestea (de ex., consiliere
psihologică, terapie psihologică, programe
educaţionale, program de muncă, alte
activităţi specifice)?

3.

Pregătirea interviului

Vă rugăm să relataţi pe scurt modalităţile prin care aţi pregătit realizarea interviurilor cu
tinerii. În relatarea dvs. vă puteţi referi la următoarele aspecte:
- Cum aţi identificat şi selectat tinerii? Care au fost principalele motive pe care le-aţi avut in
vedere în selecţia acestora, dincolo de criterii pe care le-am stabilit împreună la Amara? Aţi
lucrat anterior cu aceştia sau interviul ICONET a reprezentat un prim contact?
- Cum aţi obţinut acordul tinerilor de a participa la interviu? Ce dificultăţi aţi întâmpinat? Care
au fost motivaţiile reale ale tinerilor de a participa la interviu?
- Ce obiective ale interviului aţi stabilit împreună cu tinerii?
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4.

Condiţii de organizare a interviului

Vă rugăm să precizaţi care au fost condiţiile de realizare a interviului din perspectiva:
spaţiului (locului de desfăşurare), a timpului şi a instrumentelor utilizate pentru
înregistrarea interviului. În relatarea dvs. vă puteţi referiri la următoarele aspecte:
- Locul de derulare a fost adecvat pentru a asigura confortul psihologic al participanţilor?
- Locul de desfăşurare a asigurat condiţiile de confidenţialitate necesare pentru realizarea
interviului?
- Ce instrumente aţi utilizat pentru înregistrarea interviului?
- Care a fost timpul mediu alocat unui interviu? Consideraţi că timpul pe care l-aţi programat
iniţial a fost suficient?
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5.

Nivelul de încredere/participare

Vă rugăm să apreciaţi care a fost nivelul general de încredere/participare a tinerilor la
interviu. În relatarea dvs. vă puteţi referi la următoarele aspecte:
- Cum apreciaţi interesul tinerilor de a participa la interviu?
- Care au fost cele mai importante temeri şi provocări exprimate de tineri în raport cu
realizarea interviului?

6.

În urma experienţei dvs., cum apreciaţi relevanţa domeniilor supuse interviului
pentru tinerii cuprinşi în cercetare? Pentru fiecare domeniu, bifaţi căsuţa
corespunzătoare opiniei dvs.
DOMENII

Relevanţă
redusă

Relevanţă
medie

Relevanţă
ridicată

Interese, hobby-uri, sport, socializare
Activităţi în gospodărie sau activităţi în familie
Educaţie sau formare profesională
Implicare civică, socială şi politică
Locul de muncă şi experienţa de lucru
Stare de bine şi sănătate
Situaţii specifice de viaţă
7.

Vă rugăm să menţionaţi cele mai importante dificultăţi cu care v-aţi confruntat in
realizarea interviurilor cu tinerii.
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8.

În urma experimentării instrumentului ICONET, care ar fi în opinia dvs. cele mai
importante câştiguri/beneficii ale utilizării acestuia:
•

9.

pentru tânăr

•

pentru cel care realizează interviul (asistent social, psiholog, sociolog, educator)

•

pentru organizaţia din care faceţi parte

În urma acestei experienţe, consideraţi oportună utilizarea instrumentului ICONET
în contextul instituţiei dvs.? Vă rugăm să argumentaţi pe scurt răspunsul.
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10. Vă rugăm să sugeraţi câteva propuneri de adaptare şi utilizare a instrumentului
ICONET în organizaţia dvs:

11. Alte observaţii
Vă rugăm să menţionaţi aici orice alte observaţii pe care simţiţi nevoia să le împărtăşiţi în
legătură cu experienţa pilotării Instrumentului ICONET.
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Informal Competencies and
their Validation (ICOVET)
Manual de utilizare a ghidului de interviu

Instrumentul de validare a competentelor dobandite in contexte informale, precum si
recomandarile de aplicare a acestuia au fost elaborate in cadrul proiectului Leonardo da Vinci
“Competente informale si validarea acestora in educatia si formarea profesionala’’ (ICOVET).
Documentul de fata reprezinta un efort comun al unui grup de practicieni si experti din sase tari
europene. Institutiile care au colaborat la realizarea proeictului sunt urmatoarele :
AKC Ausbildungs- und Kulturcentrum Berlin, Germania
BFI Peters GmbH & Co. KG, Germania
CRED – Centrul de Cercetare si Dezvoltare Educationala, Marea Britanie
Deutsches Jugendinstitut, Germania
Ergon Kek, Grecia
INDOR, Spania
Institutul de Stiinte ale Educatiei, Bucuresti, Romania
Knownet, Marea Britanie
Nexus Research Co-operative Dublin, Irlanda
P&W praxis und wissenschaft projekt GmbH, Germania
Waterford Youth Service, Ireland
Proiectul ICOVET are trei mari obiective:
- Dezvoltarea unor metode sau instrumente de validare a competentelor relevante pentru
parcursul de educatie si formare profesionala (VET) a tinerilor aflati in situatii defavorizate,
competente ce sunt acumulate in contexte non-formale sau informale de educatie.
- Dezvoltarea unor strategii/metode/abordari legate de felul in care aceste competente pot fi
valorificate in mod sistematic in educatia si formarea profesionala (sau in perioada
anterioara participarii la sistemul de formare profesionala).
- Dezvoltarea unui modul de formarea a formatorilor pe tema identificarii si valorificarii in
cadrul sistemului de educatie si formare profesionala (si in perioada anterioara intrarii in
sistem) a competentelor dobandite in contexte non-formale si informale de catre tinerii
defavorizati.

Proiectul Leonardo da Vinci
ICOVET

MANUAL DE UTILIZARE A GHIDULUI DE INTERVIU
destinat stimulării reflecţiei interioare, conştientizării competenţelor
şi creşterii încrederii în sine a tinerilor defavorizaţi
1
2

3

4

5
6

ICOVET: consideraţii generale ...................................................................................... 4
Instrumentul de validare (întrebări şi răspunsuri)....................................................... 6
2.1 Instrumentul conţine o listă prestabilită a întrebărilor ce trebuie parcurse
în mod obligatoriu? .................................................................................................... 6
2.2 Cum organizăm interviul astfel încât să optimizăm aplicarea instrumentului? .......... 7
2.3 Cum va fi condusă discuţia?...................................................................................... 7
2.4 Cine sunt intervievatorii? ........................................................................................... 7
2.5 Intervievatorii beneficiază de formare?...................................................................... 7
2.6 Cum au reacţionat tinerii la testele anterioare? ......................................................... 8
2.7 Cât timp necesită un interviu? ................................................................................... 8
2.8 Sursa primară pentru validarea competenţelor sunt chiar relatările
tinerilor. Este posibil ca aprecierea lor despre ei înşişi să fie exagerată sau
inventată? .................................................................................................................. 8
2.9 Aceasta demonstrează că nu există termeni de comparaţie între
certificatele ICOVET şi alte certificate care atestă competenţele (diplome,
certificate de absolvire obţinute în sistemul formal)?................................................. 9
2.10 Competenţele înregistrate prin instrumentul ICOVET sunt transferabile în
formatul EuroPASS. Ce este EuroPASS? ................................................................. 9
Abordări pedagogice specifice şi aspecte etice.......................................................... 9
3.1 Menţionarea clară a obiectivelor şi a valorii adăugate............................................... 9
3.2 Înţelegerea şi respectarea diferenţelor culturale ..................................................... 10
3.3 Limba în care se desfăşoară interviul ...................................................................... 10
3.4 Înţelegerea aspectelor ce ţin de experienţa de învăţare anterioară......................... 11
3.5 Asigurarea unui nivel optim de încredere reciprocă ................................................ 11
3.6 Determinarea nivelului de aşteptare al tânărului faţă de beneficiile
viitoarelor experienţe de învăţare ............................................................................ 11
3.7 Acordaţi atenţie strategiilor de supravieţuire şi încercaţi să le înţelegeţi ................. 11
Sugestii practice pentru intervievatori ....................................................................... 12
4.1 Pregătirea contactului preliminar interviului ............................................................. 12
4.2 Alegerea spaţiului de interviu .................................................................................. 12
4.3 Folosiţi exemple relevante....................................................................................... 12
4.4 Profilul intervievatorului ........................................................................................... 12
Adaptarea conţinutului instrumentului ...................................................................... 13
Pregătirea aplicării instrumentului ............................................................................. 13
6.1 Obiective..................................................................................................................13
6.2 Cum pot fi evidenţiate competenţele intr-un interviu?.............................................. 14
6.3 Cum pot fi validate competenţele? .......................................................................... 14
6.4 Proceduri ................................................................................................................. 14
6.5 Ariile de activitate .................................................................................................... 15
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Instrumentul de validare .............................................................................................. 17
7.1 Interese, hobby-uri, sport, socializare :Activităţi pe care le practici
în timpul liber ........................................................................................................... 17
7.2 Activităţi în gospodărie sau activităţi în familie ........................................................ 18
7.3 Şcoala sau formarea profesională........................................................................... 19
7.4 Implicare civică, socială şi politică ........................................................................... 20
7.5 Locul de muncă şi experienţa de lucru: ................................................................... 21
7.6 Stare de bine şi sănătate:........................................................................................ 22
7.7 Situaţii specifice de viaţă : Experienţe dificile de viaţă prin care ai
trecut şi soluţiile la care ai recurs. ........................................................................... 23
7.8 Aptitudinile şi abilităţile mele (nume, prenume) ....................................................... 24
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ICOVET: consideraţii generale

Despre competenţele “invizible”
Proiectul ICOVET a pornit de la realitatea că tinerii pot dobândi o varietate largă de competenţe
în contexte non-formale şi informale de învăţare. Aceste abilităţi pot fi dezvoltate atunci când
aceştia îşi asumă anumite responsabilităţi în cadrul familiei, când se întâlnesc cu prietenii sau când
se implică în diverse activităţi sportive, muzicale sau la un loc de muncă, precum şi ca un rezultat
al muncii de voluntariat sau a activităţilor comunitare. Aceste abilităţi pot fi asociate cu
capacitatea de a munci în echipă, cu capacităţi organizatorice, cu capacitatea de a fi flexibil şi de
încredere. De cele mai multe ori, tinerii nu sunt nici ei conştienţi de toate aceste abilităţi pe care le
deţin.
Competenţele asimilate în astfel de contexte pot avea un rol foarte important în momentul în care
aceştia participă la sistemul formal de educaţie şi formare profesională. Aceste abilităţi şi
competenţe nu pot fi însă folosite în mod sistematic deoarece ele tind sa nu fie evidente, ci mai
degrabă implicite sau “ascunse”. Acesta este în special cazul tinerilor defavorizaţi, pentru care
experienţa în sistemul formal de educaţie nu a fost încununată cu succes.
Nu de puţine ori auzim că certificatele de absolvire a unei şcoli nu demonstrează întotdeauna
nivelul real al capacităţilor tinerilor. Aceste certificate tind să neglijeze nivelul aptitudinilor de bază
şi a cunoştinţelor procedurale. Există, în mod special, o lacună în ceea ce priveşte informaţiile
referitoare la aptitudinile şi competenţele acumulate în urma experienţelor extra-curriculare (de
exemplu, un loc de muncă, activităţi de voluntariat, utilizarea mijloacelor de moderne de
informare).
Conştientizarea unor astfel de competenţe poate fi relevantă pentru a spori încrederea în sine a
tânărului, precum şi a aprecierii de sine, dar şi în vederea educaţiei ulterioare sau a unei eventuale
angajări. Inexistenţa unui suport creat special pentru aptitudinile individuale ale tinerilor poate
avea de multe ori un efect negativ asupra perceperii abilităţilor reale pe care aceştia le deţin şi
asupra imaginii de sine. Acest lucru poate influenţa opţiunile şi viziunea lor asupra continuării
propriei educaţii.

Ce poate face ICOVET?
Proiectul ICOVET examinează diverse strategii de evidenţiere a competenţelor dobândite în
contexte informale sau non-formale cu scopul de a:
- oferi tinerilor posibilitatea de a înţelege mai bine propriile competenţe şi pentru a le putea
folosi ulterior în mediul formal al educaţiei şi formării profesionale.
- oferi profesorilor posibilitatea unei mai bune înţelegeri a competenţelor elevilor pe care
aceştia le-au obţinut în afara şcolii şi a le oferi, totodată, ocazia de a folosi aceste informaţii
în mod sistematic, în vederea pregătirii pentru formarea profesională viitoare.
- oferi tinerilor defavorizaţi acces mai facil la formare şi angajare în cadrul companiilor.
- oferi, în acelaşi timp, companiilor sau instituţiilor de formare posibilitatea folosirii acestor
competenţe în educaţia şi formarea profesională a tinerilor.
În acest context, ICOVET are doua obiective principale:
1. Dezvoltarea unor metode (instrumente) care sa facă « vizibile » (să valideze) acele
competenţe pe care le-au dobândit tinerii defavorizaţi în contexte de învăţare informală
sau non-formală şi care au relevanţă pentru educaţia şi formarea lor profesională..
2. Dezvoltarea strategiilor/metodelor/conceptelor privind utilizarea sistematică a acestor
competenţe în sistemul de educaţie şi formarea profesională (şi în etapele pregătitoare
accesului la un sistem formal de educaţie şi formare profesională).
Manual for Using the Interview Guidelines (rom.)
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Pentru a atinge aceste obiective, proiectul ICOVET a reunit zece instituţii partenere din şase ţări
europene în vederea derulării în comun a următoarelor activităţi:
- Examinarea strategiilor şi instrumentelor de validare deja existente;
- Crearea şi testarea unui instrument de validare a competenţelor nonformale sau informale,
adecvat grupului ţintă al proiectului: tinerii aflaţi în situaţii dezavantajate.

Grupuri ţintă
Principalul grup ţintă al acestui proiect îl constituie tinerii defavorizaţi care se află într-un
moment de tranziţie de la educaţia şi formarea profesională din şcoală la muncă sau la o altă
formă de educaţie. Un exemplu în acest sens pot fi adolescenţii care au abandonat sistemul de
formare profesională din cauza posibilei neadaptări a sistemului de educaţie la cererea socială de
educaţiei, a situaţiei de defavorizare socio-economică sau a discriminării şi care nu au reuşit încă
să găsească un mediu propice condiţiei şi nevoilor lor de dezvoltare profesională şi personală. În
al doilea rând, proiectul îi are în vedere atât pe experţii, formatorii şi consilierii ce lucrează în
instituţii de formare, cât şi pe cei care elaborează politicile în domeniul educaţiei, a asistenţei
sociale, a administraţiei muncii la nivel regional, naţional şi european, responsabili pentru crearea
unor programe destinate grupurilor dezavantajate. Al treilea grup ţintă îl reprezintă
departamentele de resurse umane din cadrul companiilor, guvernului sau a altor instituţii
similare.
Instituţiile ţintă ale proiectului sunt cele care oferă programe de educaţie, consiliere şi sprijin
pentru tineri. În Germania acestea sunt: instituţiile de formare profesională, serviciul de asistenţă
pentru tineri, companii; În Grecia, Irlanda, România şi Spania – instituţii de formare, centre de
asistenţă psihopedagogică, consiliere şi orientare şcolară şi profesională, şcoli care oferă programe
de educaţie de a doua şansă sau agenţii de protecţie socială a tinerilor.

Activităţi preliminare în elaborarea instrumentului de validare
Faza iniţială a proiectului a implicat elaborarea unui set de metode de validare a aptitudinilor
obţinute în contexte de învăţare informală şi non-formală. Acest demers a pornit de la analiza
comparativă a diferitelor proceduri şi instrumente folosite în ţările partenere ICOVET. Scopul a
fost acela de a trece în revistă un set de metode de validare a competenţelor la a căror descriere au
participat toţi partenerii din proiect.
Interesul explicit al acestei analize a fost identificarea acelor metode care investighează aptitudinile
cheie relevante pentru un anumit grup de vârstă, de exemplu, aptitudinile relevante pentru
competenţele profesionale obţinute în contexte non-formale cum ar fi: timpul petrecut cu
prietenii, la locul de muncă, timpului petrecut utilizând diverse noi mijloace de informare şi
comunicare, pe parcursul uceniciei, a călătoriilor sau a voluntariatului.

Instrumentul de validare
In esenţă, instrumentul pe care îl propune proiectul ICOVET este un ghid de interviu, alcătuit din
mai multe întrebări formulate în scopul de obţine o serie de informaţii calitative de la persoana
intervievată.
În cadrul proiectului a fost testată iniţial posibilitatea utilizării interviului printr-un sistem
electronic de tip e-portofoliu adresat grupurilor ţintă. Această încercare a fost însă abandonată
deoarece în timpul pilotării atât tinerii din grupurile ţintă, cât şi intervievatorii au avut dificultăţi în
utilizarea instrumentului on-line de tip e-portofoliu.
Prin urmare, s-a optat pentru o modalitate în care este important contactul direct cu tinerii şi în
care discuţia cu aceştia reprezintă principalul instrument de identificare a competenţelor.
Principiul de la care s-a pornit a fost acela de a formula o serie de întrebări orientative, prin care
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tinerii să îşi poată descrie experienţe reale din viaţa lor. Rolul intervievatorului este doar de a
identifica pe baza conversaţiei competenţele cheie pe care le deţine tânărul, solicitând detalii şi
exemple relevante. Intervievatorul va avea grijă ca tinerii să se simtă angajaţi în procesul
intervievării, pentru a promova încrederea în sine a tinerilor în timpul interviului.

Aspecte legate de intimitate şi drepturile de autor
De-a lungul sesiunilor de interviu, este probabil să se obţină informaţii detaliate şi valoroase, în
măsură să evidenţieze calităţile şi competenţele tânărului în cauză. Este important de precizat că
toate aceste informaţii sunt în totalitate proprietatea tânărului. De aceea, va fi decizia tânărului
dacă fiecare dintre aceste informaţii vor fi cuprinse sau nu în varianta finală a instrumentului
completat. Selecţia informaţiilor ce vor fi preluate în formatul de CV EuroPASS vor fi, de
asemenea, selectate la decizia tânărului.
Tânărul va fi încurajat să îşi actualizeze de-a lungul timpului informaţiile completate în ghidul de
validare, ca un document martor care să reflecte competenţele acumulate de-a lungul vieţii sale
profesionale sau personale. Pe măsură ce calităţile şi competenţele sale vor fi în continuare
explorate, dezvoltate şi îmbunătăţite, tânărul va fi încurajat să aducă informaţii noi, utilizând
acelaşi instrument de validare.

Alte surse care sprijină procesul de aplicare a instrumentului
Pentru a veni în sprijinul celor care doresc să promoveze şi să utilizeze instrumentul ICOVET, în
cadrul proiectului au fost elaborate o serie de recomandări de utilizare şi un ghid de bune
practici care prezintă situaţii de adaptare a instrumentului la diferite categorii de grupuri ţintă şi
în contexte diferite. De asemenea, a fost elaborat un modul de formare a formatorilor care
oferă o serie de referinţe cu privire la rolul intervievatorului de facilitator al identificării şi
dezvoltării competenţelor dobândite în contexte informale şi nonformale de învăţare. Aceste
referinţe pot fi utile formatorilor nu doar în situaţia în care doresc să utilizeze instrumentul, ci şi
ca repere de valorificare a acestor competenţe ale tinerilor în cadrul sistemului formal de educaţie
şi formare profesională.
Toate aceste instrumente pot fi utile în aceeaşi măsură şi angajatorilor care vor avea ocazia să afle
mai multe informaţii şi să înţeleagă importanţa competenţelor potenţialilor candidaţi la un loc de
muncă, competenţe care nu sunt de obicei certificate prin diplome.
2

Instrumentul de validare (întrebări şi răspunsuri)

2.1

Instrumentul conţine o listă prestabilită a întrebărilor ce trebuie parcurse în
mod obligatoriu?

Răspunsul este Nu! Completarea instrumentului se fundamentează pe discuţia directă dintre un
intervievator calificat şi tânărul care doreşte să îşi valideze competenţele, discuţie ce va urmări
îndeaproape o serie de întrebări cu valoare orientativă, dar care va fi personalizată în funcţie de
interesele specifice şi experienţele de învăţare ale tânărului. Ca urmare, instrumentul cuprinde un
set de întrebări orientative, structurate pe şapte arii de activitate:
•

Timp liber

•

Familie

•

Educaţie sau formare profesională

•

Implicare în activităţi de voluntariat

•

Experienţe la locul de muncă

•

Sănătate

•

Situaţii specifice de viaţă.
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Interviul pleacă de la presupoziţia că în urma desfăşurării unei anumite activităţi încadrate întrunul dintre domeniile de mai sus, tânărul a dobândit anumite abilităţi şi că va dori să vorbească
deschis despre aceste experienţe.
2.2

Cum organizăm interviul astfel încât să optimizăm aplicarea instrumentului?

Pentru a derula interviul în bune condiţii, intervievatorul se va asigura că sunt îndeplinite în mod
obligatoriu următoarele condiţii:

2.3

•

Interviul are loc exclusiv între două persoane, intervievatorul şi cel intervievat.

•

Tânărul trebuie sa se simtă confortabil şi în siguranţă.

•

In mod ideal, tânărul are încredere în intervievator.

•

Tânărul s-a implicat în benevol în acest proces.
Cum va fi condusă discuţia?

Pentru început, intervievatorul va prezenta tânărului cele şapte arii de activitate. Acesta va alege
un domeniu care îi place cel mai mult. În ghidul de interviu sunt oferite o serie de întrebări
ajutătoare care pot fi utilizate în debutul discuţiei. Aceste întrebări au un caracter deschis şi
explorator şi nu vizează răspunsuri corecte sau greşite.
Intervievatorul va adresa întrebări ajutătoare, până când tânărul poate descrie în mod clar o
anumită activitate derulată. Astfel, tânărul poate descrie ce aptitudini i-au fost necesare pentru a
duce la bun sfârşit acea activitate şi ce anume a învăţat în urma acesteia. Activităţile şi aptitudinile
sunt documentate şi listate. Documentul final este proprietatea tânărului şi acesta va hotărî la ce
anume să îl folosească.
2.4

Cine sunt intervievatorii?

Aplicarea instrumentului presupune implicarea în rolul de intervievator a unor resurse umane
calificate, cum ar fi asistenţi sociali, psihologi, pedagogi, consilieri, specialişti în resurse umane. De
asemenea, instrumentul poate fi aplicat şi de către cadrele didactice care doresc să identifice care
sunt capacităţile şi aptitudinile iniţiale ale tinerilor pentru a putea astfel să-şi adapteze planificarea
activităţilor de învăţare în mod corespunzător. Ideal ar fi ca acest instrument sa fie utilizat în
momentul tranziţiei de la şcoală la muncă sau atunci când tânărul doreşte să se înscrie într-o altă
formă de învăţământ, astfel încât concluziile înregistrate prin instrumentul de validare să aibă o
valoare de orientare şi planificare a dezvoltării carierei sau a viitorului parcurs de formare.
Mai mult, instrumentul de identificare a competenţelor poate fi folosit în sistemul de educaţie şi
formare profesională ca un instrument de diagnosticare a competenţelor pe care le deţin tinerii la
un moment dat sau pentru discutarea şi atestarea progreselor acestora de-a lungul parcursului de
formare. El poate fi folosit şi de agenţiile de recrutare a personalului, în măsura în care sunt
interesate de a face vizibile competenţele ascunse ale candidaţilor, respectând totodată regulile acestui
tip de interviu.
2.5

Intervievatorii beneficiază de formare?

În cadrul proiectului ICOVET a fost elaborat un modul de formare a persoanelor care urmează
să utilizeze ghidul de interviu. Modulul abordează probleme legate de rolul şi importanţa
competenţelor dobândite în contexte informale, aspecte deontologice ale aplicării interviului,
precum şi modalităţi de adaptare a instrumentului la diferite categorii de grupuri ţintă, în contexte
diferite. Acest modul de formare va fi disponibil şi on-line pe site-ul proiectului ICOVET.

Manual for Using the Interview Guidelines (rom.)

7

2.6

Cum au reacţionat tinerii la testele anterioare?

Răspunsul a fost unul pozitiv. Tinerii apreciază faptul că cineva ia în considerare ceea ce fac în
timpul liber şi se bucură când au ocazia să explice cât mai în detaliu activităţile pe care le
desfăşoară împreună cu familia sau prietenii. Au fost surprinşi când un adult i-a întrebat care este
activitatea lor preferată.
Pentru tinerii cu vârste cuprinse între 17 şi 21 de ani, scopul cel mai important al interviului este
acela de a-i ajuta fie în activitatea de căutare a unui loc de muncă, fie în identificarea celui mai
potrivit parcurs de formare profesională de urmat. În acest caz, ar putea fi interesant ca pe
parcursul interviului să se identifice acele experienţe care pot pune în evidenţă abilităţi specifice,
cum ar fi : la ce soluţii recurg tinerii pentru a aplana eventuale conflicte la locul de muncă, cum
anume îşi formulează cerinţele, care este maniera în care fac faţă problemelor apărute etc. De cele
mai multe ori tinerii preferă sa vorbească despre prieteni şi familie. Aspectele legate de sănătate şi
acţiunile de voluntariat au fost în general subiecte pe care tinerii din Germania, de pildă, le-au
ocolit. Testele din Irlanda au avut rezultate asemănătoare.
2.7

Cât timp necesită un interviu?

Pilotarea instrumentului a demonstrat că interviul poate dura mai mult decât s-a estimat iniţial.
Intervievatorul trebuie să nu uite în nici un moment de lista de activităţi pentru a putea astfel
înregistra descrierile cât mai detaliate. Este preferabil să nu se discute în acelaşi timp despre toate
domeniile de activitate, ci să se aleagă unul sau două dintre acestea.
Ar fi de preferat ca interviul să nu depăşească durata unei ore. Dacă se depăşeşte o oră, tânărul îşi
va pierde interesul. Se poate stabili un al doilea sau chiar al treilea interviu pentru a continua, dacă
tânărul este interesat şi doreşte să continue.
2.8

Sursa primară pentru validarea competenţelor sunt chiar relatările tinerilor.
Este posibil ca aprecierea lor despre ei înşişi să fie exagerată sau inventată?

Bineînţeles că este posibil! Noi înşine suntem conştienţi de cât de diferit ne percepem noi faţă de
modul în care ne percep alţii. Suntem cu toţii obişnuiţi să fim calificaţi de alte persoane, de către
profesori prin intermediul notelor sau de către examinatori externi. Aceste tradiţii se bazează pe
faptul ca o apreciere externă va fi mai obiectivă. Dar sunt notele şi rezultatele la examen
întotdeauna cu adevărat obiective? Fără îndoială că putem găsi nenumărate situaţii în care notele
nu reflectă cu adevărat ceea ce ştim.
Pornind de la această realitate, instrumentul elaborat în cadrul proiectului ICOVET se doreşte a fi
în primul rând un prilej de reflecţie asupra modului în care tinerii dobândesc diferite abilităţi. Setul
de întrebări propus pentru interviu are menirea de a-i stimula pe tineri să acorde mai multă atenţie
propriilor abilităţi şi să înveţe să se auto-aprecieze realist. De asemenea, elementele autoapreciative rezultate din interviu pot fi confirmate prin apelul la o persoană în care tinerii au
încredere, cum ar fi de exemplu antrenorul de la clubul de fotbal sau mama.
Dacă ar trebui să ne facem probleme, acestea nu provin în primul rând din eventuala
supraestimare a capacităţilor, cât mai ales din efortul de identificare cât mai exactă a abilităţilor
tinerilor pe baza relatărilor acestora. Transpunerea relatărilor tinerilor în limbajul specific al
descrierii unei aptitudini reprezintă de fapt adevărata provocare a instrumentului propus. Pentru a
ajunge la un acord asupra a ceea ce se înţelege în termeni de abilităţi din descrierea anumitor
activităţi s-ar putea să ne consume chiar mai mult timp decât ne aşteptăm Nu este uşor să găseşti
termenii cei mai potriviţi pentru denumirea unei abilităţi astfel încât aceştia să aibă aceeaşi
semnificaţie pentru tânăr, intervievator, angajator sau orice alt potenţial cititor al documentului.
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2.9

Aceasta demonstrează că nu există termeni de comparaţie între certificatele
ICOVET şi alte certificate care atestă competenţele (diplome, certificate de
absolvire obţinute în sistemul formal)?

Acest lucru este adevărat. Produsul final al interviului nu poate înlocui fişele matricole, diplomele,
certificatele de absolvire sau de calificare obţinute în sistemul formal de educaţie şi formare
profesională. Dar aceasta nu înseamnă că documentul obţinut în urma aplicării instrumentului
ICOVET nu are nici o importanţă. De pildă, un tânăr poate să piardă o slujbă în favoarea altui
tânăr cu acelaşi nivel educaţie şi de calificare, dar al cărui certificat ICOVET este mai bun. Acest
lucru este perfect posibil, deoarece interviul nu constă într-o metodă de evaluare, ci mai mult intro procedură de diagnosticare a resurselor, a potenţialului de dezvoltare a viitoarelor competenţe.
Mai mult, acesta are şi un scop educativ menit să atragă atenţia tinerilor asupra propriilor
aptitudini. Dacă o tânără devine conştientă de faptul că a avut ceva de învăţat în timpul petrecut
în afara şcolii, şi dacă realizează că acest tip de învăţare este unul incidental şi poate fi chiar plăcut,
atunci ea poate fi motivată să continue pe viitor. În acest caz, este posibil ca tânăra să valorizeze
mai mult anumite activităţi pe care anterior le considera nerelevante în raport cu învăţarea şi va
putea să conştientizeze progresul pe care l-a înregistrat de-a lungul timpului.
2.10 Competenţele înregistrate prin instrumentul ICOVET sunt transferabile în
formatul EuroPASS. Ce este EuroPASS?
EuroPASS este un instrument realizat în scopul facilitării accesului la un loc de muncă şi este
alcătuit din mai multe documente: un curriculum vitae, un certificat de limbă, o explicaţie a
certificatelor şi mărturiilor etc. Oricine poate folosi aceste documente pentru a-şi atesta experienţa
în propria ţară sau în străinătate. EuroPASS prezintă o imagine de ansamblu a calificărilor şi a
competenţelor unui individ şi facilitează comparaţiile la nivel european.
Oricine poate descarcă aceste formulare standard de pe internet şi le poate completa, consultând
şi instrucţiunile detaliate, disponibile în diferite limbi (http://www.europass-info.de,
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction/navigate.action).
În timpul desfăşurării proiectului ICOVET a apărut ideea ca abilităţile identificate cu ajutorul
instrumentului ICOVET să fie corelate cu clasificările competenţelor din curriculum vitae
EuroPASS. Această idee vine în sprijinul tinerilor care doresc să participe la aplicarea
instrumentului ICOVET şi care ar putea astfel să beneficieze de un document care să le faciliteze
accesul la un loc de muncă sau la o formă de învăţământ pe care doresc să o urmeze în viitor.
Aceasta reprezintă de fapt principala valoare adăugată a instrumentului ICOVET, conceput în
parteneriat european. CV-ul EuroPASS alocă un spaţiu special descrierii competenţelor personale,
care sunt la rândul lor împărţite în competenţe sociale, organizatorice, tehnice şi artistice. În
cadrul proiectului a fost păstrată această clasificare a competenţelor şi s-a încercat o cât mai bună
încadrare a abilităţilor identificate în urma interviului în această schemă EuroPASS.
Rămâne însă deschisă problema transferabilităţii. Propunerile pe care le oferă formatul EuroPASS
privind descrierea competenţelor nu sunt întotdeauna potrivite grupul nostru ţintă. În viitor, ar fi
util dacă EuroPASS ar putea oferi o listă cu definiţii ale competenţelor oferite drept model.
3

Abordări pedagogice specifice şi aspecte etice

3.1

Menţionarea clară a obiectivelor şi a valorii adăugate

Atunci când instrumentul ICOVET se aplică în cazul unui tânăr defavorizat, intervievatorul
trebuie sa facă tot posibilul pentru a-l motiva printr-o explicare clară a procesului şi a posibilei
utilităţi a acestuia pentru viitorul profesional şi personal. Motivarea tânărului se poate dovedi în
unele cazuri destul de dificilă, dat fiind faptul că mulţi tineri nu sunt obişnuiţi cu o astfel de
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experienţă. Este posibil ca tinerii să nu înţeleagă de la bun început cum acest interviu i-ar putea
ajuta în mod practic.
Din acest motiv este foarte important ca intervievatorul să înţeleagă el însuşi care pot fi
beneficiile directe ale tânărului în urma acestei experienţe, să afle mai multe despre istoria
intervievatului şi despre situaţia sa actuală (în cazul în care nu a aflat aceste detalii înaintea
interviului). Este necesar să se stabilească de comun acord încă de la început care este scopul
interviului şi să se sublinieze valoarea adăugată a rezultatelor obţinute pentru experienţa
personală a intervievatului.
3.2

Înţelegerea şi respectarea diferenţelor culturale

Intervievatorul care va dori sa folosească acest instrument va trebui să ţină seama de diferenţele
între modul de viată şi cultura specifică a tinerilor defavorizaţi. De exemplu, în cazul tinerilor
Rroma în România, a nomazilor din Irlanda sau a tinerelor de etnie turcă din Germania,
intervievatorul trebuie sa fie conştient pe întreg parcursul interviului de aspecte specifice privind
cultura, percepţia socială, obiceiurile şi istoria fiecărui grup etnic. Există o serie de subiecte
sensibile care pot perturba bunul mers al interviului în cazul în care acestora nu li se acordă
importanţa cuvenită. Unii dintre cei mai importanţi factori culturali ce trebuie avuţi în vedere
sunt următorii:
- limba;
- stereotipiile culturale în raport cu genul;
- experienţa discriminării sociale a grupului, dar şi istoria personala a discriminării în cazul
celui intervievat;
- valorile privind educaţia, munca şi viaţa în general, specifice unui anumit grup;
- rolul specific al tinerilor în cadrul familiei de origine;
- experienţa sărăciei.
Ca urmare, intervievatorul trebuie să se informeze cu privire la factori şi să reflecteze asupra lor
înainte de începerea interviului.
3.3

Limba în care se desfăşoară interviul

Daca tânărul vorbeşte şi înţelege bine limba în care se va realiza interviul, atunci aspectele legate
de limbă nu prezintă o problema în folosirea instrumentului de validare. Cu toate acestea, ar
trebui să existe o discuţie preliminară cu tânărul. Dacă se descoperă o eventuală problemă legată
de înţelegerea limbii, există două alternative:
- Folosiţi doi intervievatori, unul specializat şi un facilitator din comunitatea intervievatului,
un prieten de-al tânărului care vorbeşte limba sau un membru al familiei celui intervievat.
- Identificaţi şi pregătiţi un grup de vorbitori nativi ai acelei limbi (care îndeplinesc condiţiile
esenţiale pentru a fi un intervievator) cu privire la instrumentul de validare şi lăsaţi-i pe
aceştia să realizeze interviul.
Ambele alternative pot avea puncte tari şi puncte slabe care pot fi aduse în discuţie dar cea mai
fezabilă soluţie este analizarea cu mare atenţie a tuturor aspectelor înainte de a opta pentru una
din cele doua variante:
- resursele disponibile
- contextul comunităţii din care vine tânărul
- percepţia comunităţii asupra facilitatorului care va fi implicat
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- natura relaţiilor dintre tânăr şi prietenul sau membrul familiei căruia i se va cere ajutorul
- profilul tânărului ce va fi intervievat
3.4

Înţelegerea aspectelor ce ţin de experienţa de învăţare anterioară

Experienţa şcolară anterioară a multor tineri defavorizaţi poate fi diferită faţă de aceea a tinerilor
a căror prestaţie în sistemul educaţional formal a fost încununată cu succes. Este posibil ca tinerii
aflaţi în situaţii de dezavantaj socio-economic şi cultural să fi suferit efectele fenomenelor de
discriminare şi este posibil ca aceştia să adere la valori specifice şi percepţii uneori contradictorii
legate de educaţia promovată de familiile lor în raport cu educaţia primită în şcoală.
Este posibil ca aceştia să fie reticenţi la orice fel de tip de învăţare, fie ea formală, informală sau
non-formală, deoarece pentru ei noţiunea de “a învăţa” ar putea avea conotaţii negative. De
aceea, înainte de punerea în aplicare a instrumentului ICOVET este bine ca intervievatorul să se
informeze asupra experienţei şcolare anterioare a tânărului, pentru a putea înţelege cu mai multa
uşurinţă:
- Care este atitudinea tânărului faţă de educaţie şi scoală?
- S-au simţit cumva discriminaţi în şcoală?
- Cum au făcut faţă unui eventual eşec şcolar anterior?
- In opinia lor, care sunt principalele motive pentru care au renunţat la şcoală (dacă este
cazul)?
3.5

Asigurarea unui nivel optim de încredere reciprocă

Unele dintre aspectele cuprinse în instrumentul ICOVET ar putea ajunge să exploreze o zonă
oarecum privată din viaţa celui intervievat. De aceea, trebuie sa se aibă în vedere faptul că tânărul
ar putea fi reticent în a fi deschis şi sincer cu privire la anumite aspecte, fiindu-i teama de
posibile răspunsuri care nu sunt dezirabile social. De exemplu, tânărul ar fi putut lucra ilegal dar nu
doreşte să împărtăşească această experienţă, chiar dacă astfel ar putea demonstra anumite
competenţe pe care le-a dobândit. Pentru a evita astfel de situaţii, este esenţial ca intervievatorul
să creeze un climat de încredere reciprocă şi confidenţialitate. Acest lucru se poate realiza încă
din prima fază a contactului cu tânărului, atunci când intervievatorul se prezintă şi expune scopul
instrumentului, dar acesta trebuie să continue să îi dovedească tânărului că poate avea încredere
în el de-a lungul interviului.
3.6

Determinarea nivelului de aşteptare al tânărului faţă de beneficiile viitoarelor
experienţe de învăţare

Din cauza dificultăţilor materiale, multe familii defavorizate nu au aşteptări prea mari vis-à-vis de
perspectivele copiilor lor de a-şi continua studiile. Intervievatorul trebuie sa nu uite acest aspect
pe parcursul interviului. Dacă este posibil, intervievatorul va putea aduce în discuţie argumente
favorabile şi concrete privind beneficiile pe care continuarea studiilor i le-ar putea aduce
tânărului în situaţia sa specifică.
3.7

Acordaţi atenţie strategiilor de supravieţuire şi încercaţi să le înţelegeţi

În unele cazuri, vă puteţi aştepta la un feedback puternic, o participare activă în discuţie din
partea tânărului defavorizat. Va trebui să fiţi precauţi ţi să încercaţi să înţelegeţi dacă această
atitudine este autentică sau dacă este doar o strategie de supravieţuire a tânărului pentru a-şi
promova o imagine adecvată cu aşteptările. În urma unor posibile experienţe discriminative, este
posibil ca unii tineri defavorizaţi să fi învăţat că uneori e mai productiv să disimulezi sau să
inventezi. Un astfel de comportament este lesne de înţeles, în condiţiile în care mulţi tineri aflaţi
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în situaţii de defavorizare socio-economică sau culturală s-au confruntat nu de puţine ori cu
disonanţe de natură cognitivă şi afectivă în familie, în comunitate sau în şcoala lor.
Pentru unii, strategiile de supravieţuire s-ar putea transforma în atitudini mai vehemente sau
chiar agresive. Este recomandat ca interviul sa fie oprit daca apar semne de respingere din partea
tânărului pe parcursul derulării discuţiei.
4

Sugestii practice pentru intervievatori

Pentru exemplificare, vom oferi în continuare câteva sugestii cu privire la aplicarea
instrumentului ICOVET la categoria tinerilor rromi provenind din medii defavorizate.
4.1

Pregătirea contactului preliminar interviului

Este posibili ca tinerii rromi ce urmează a fi intervievaţi să provină din comunităţi foarte diferite,
în care condiţii de trai, implicarea în activităţi tradiţionale sau nivelul de segregare să difere
semnificativ. De aceea, este necesar ca înainte de începerea interviului să se colecteze informaţii
relevante privitoare la situaţia specifică a tânărului ce urmează a fi intervievat. Se poate organiza
o scurtă întâlnire înaintea interviului pentru a pregăti terenul în vederea aplicării instrumentului.
Se poate chiar vizita comunitatea tânărului, pentru că astfel se pot afla multe informaţii utile în
înţelegerea stilului de viaţă al intervievatului.
In cadrul întâlnirii preliminare, se pot aduce în discuţie subiecte ca: Ce obişnuieşti să faci în
timpul zilei? Cum iţi începi ziua? Cu cine petreci serile? Care este rolul tău în familie? Cum
apreciezi condiţiile tale de viaţă în acest moment?
Intervievatorul va lua în considerare şi faptul că este posibil să fie nevoie de acordul părinţilor
pentru realizarea interviului. Acest demers se va face prin informarea familie cu privire la scopul
interviului şi beneficiile probabile ale acestui demers pentru tânărul în cauză.
4.2

Alegerea spaţiului de interviu

Tânărul ce urmează a fi intervievat se poate simţi mai în siguranţă dacă interviul are loc într-un
mediu familiar, în care să se simtă bine. Dar acest lucru nu înseamnă neapărat familia sau
comunitatea în care trăieşte, chiar şi în cazurile în care tinerii se simt foarte ataşaţi de familia sau
comunitatea lor. Acesta depinde de tipul de relaţie dintre tineri şi comunitate sau familie.
Încercaţi sa aflaţi care este cel mai potrivit mediu care ii face să se simtă cel mai confortabil şi
respectaţi alegerea tânărului.
4.3

Folosiţi exemple relevante

Un aspect important al interviului este oferirea de exemple pentru a-l încuraja pe tânăr să relateze
propriile sale experienţe. Acest lucru implică o informare preliminară vis-à-vis de experienţa de
viaţă şi situaţia specifică a tânărului intervievat.
4.4

Profilul intervievatorului

Alături de transparenţa în raport cu scopul interviului şi stăpânirea tehnicilor de interviu,
intervievatorului îi pot fi necesare următoarele calităţi:
- să cunoască îndeaproape situaţia de viaţă a tânărului, în special în cazul în care acesta este
membru al unui grup minoritar (dezavantaje sociale privind educaţia sau oportunităţile de
a găsi de lucru);
- să cunoască îndeaproape comunitatea din care face parte tânărul;
- dorinţa de a se elibera de orice prejudecăţi de natură etnică;
- aptitudini ce cercetare a comunităţilor.
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5

Adaptarea conţinutului instrumentului

Este important ca cei care utilizează instrumentul ICOVET să înţeleagă faptul că o caracteristică
importantă a instrumentului este flexibilitatea şi adaptabilitatea. Probabil că vor fi necesare
anumite modificări sau adaptări în funcţie de specificul grupului ţintă pentru care urmează a fi
aplicat instrumentul. Toate aceste adaptări rămân la latitudinea intervievatorului. De exemplu,
atunci când se lucrează cu tinerii rromi, se pot introduce anumite modificări în secţiunile legate
de implicarea civică, socială şi politică, activităţi în gospodărie şi în familie, experienţa de muncă
etc. Modificările pot consta în:
- evitarea anumitor întrebări;
- modificarea unor întrebări, nu neapărat ca înţeles, ci mai degrabă ca exprimare, pentru a se
evita neînţelegerile şi confuziile;
- adăugarea unor întrebări suplimentare pentru a afla mai multe despre experienţele specifice
ale tinerilor în contexte date.
6

Pregătirea aplicării instrumentului

6.1

Obiective

Proiectul ICOVET a pornit de la realitatea ca învăţarea este un proces complex, care se produce
nu doar în şcoală, prin intermediul pregătirii profesionale sau a altor forme de învăţământ. Tinerii
pot dobândi diferite competenţe şi abilităţi atunci când îşi asuma responsabilităţi în cadrul
familiei, atunci când se întâlnesc cu prietenii, când au slujbe, când practica un sport sau o
activitate muzicala sau când sunt implicaţi în activităţi de voluntariat.
Scopul acestui instrument de validare este de a aduce la lumina aceste competenţe pe care tinerii
le-au dobândit în numeroase arii de activitate, dincolo de ceea ce au învăţat în şcoală. Evidenţierea
acestor competenţe ar trebui sa fie utila din mai multe motive:
- Conştientizarea acestora va ajuta tânărul sa înţeleagă mai bine care ii sunt abilităţile şi felul
în care acestea ar putea fi aplicate în continuarea studiilor , a pregătirii profesionale, la un
viitor loc de munca sau chiar înviata personala.
- Evidenţierea competenţelor ii va ajuta pe educatori (profesori, consilieri, asistenţi sociali) sa
adapteze intr-o mai buna măsură educaţia sau formarea profesionala a unui tânăr în funcţie
de competenţele acumulate de acesta în diferite contexte.
- Recunoaşterea acestor competenţe ii va ajuta pe potenţialii angajatori sa afle mai multe
despre abilităţile candidaţilor, abilităţi ce nu pot fi atestate prin certificate de calificare
obţinute în cadrul sistemului formal de educaţie.
Instrumentul de validare este menit sa atingă următoarele obiective:
- La sfârşitul interviului pe care îl propunem în continuare, atât intervievatorul cat şi tânărul
vor fi clarificat felul în care activităţile şi experienţa în care a fost implicat acesta l-au
condus la dezvoltarea diverselor competenţe şi abilităţi. Acestea vor fi consemnate intr-un
document ce ii va fi înmânat tânărului şi va putea fi folosit ulterior de către acesta.
- Mai mult, cei doi vor putea coopera pentru transpunerea rezultatelor interviului în formatul
unui CV EuroPASS. Prin CV-ul EuroPASS, tânărul va dobândi un document ce a fost
realizat în mod special pentru o prezentare cat mai eficienta a competenţelor şi experienţei
acumulate către potenţialii angajatori sau către instituţii de educaţie şi formare profesionala,
aşa cum se întâmplă deja în numeroase tari europene.
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6.2

Cum pot fi evidenţiate competenţele intr-un interviu?

Tânărului trebuie sa îi fie clar încă de la început faptul ca scopul interviului este de a afla cat mai
multe despre competenţele pe care el sau ea le-a dobândit în diferite arii de activitate. Bineînţeles,
în decursul interviului, va dori sa vorbească şi despre anumite probleme pe care le-a întâmpinat şi
nu numai despre ceea ce i-a făcut plăcere. Intervievatorul nu trebuie sa ignore aceste aspecte.
Totuşi, misiunea lui este de a pune accent pe activităţile ce implica acumularea de competenţe şi
abilităţi. Totodată, posibilitate de a vorbi despre anumite lucruri de care tânărul este capabil
contribuie la creşterea încrederii în sine şi în forţele proprii.
Pentru bunul mers al interviului sunt propuse câteva întrebări şi exemple pentru fiecare arie de
activitate. Acestea sunt menite sa facă o introducere către activităţile cărora tânărul doreşte sa le
acorde o atenţie sporita. Astfel de activităţi, care sunt de o importanta deosebita pentru tânăr şi
care au facilitat acumularea de competenţe, ar trebui sa devină evidente în cadrul discuţiei. Daca
anumite activităţi prezintă o importanta deosebita este de dorit sa se adune informaţii concrete şi
specifice. Pentru a afla ce anume a avut tânărul de învăţat dintr-o anumita activitate,
intervievatorul va avea nevoie de informaţii specifice referitor la ce rol a avut tânărul în acea
activitate.
Exemplu: Filatelia se poate rezuma la cumpărarea unui set de timbre dintr-un magazin şi punerea acestora intrun album. Dar, în acelaşi timp, putem o vorbi şi despre diverse alte acţiuni: aprofundarea cunoştinţelor despre
anumite ţări, găsirea unei modalităţi de obţinere a timbrelor gratis, schimburile de timbre cu persoane din alte tari,
etc..
6.3

Cum pot fi validate competenţele?

Scopul interviului este de a dovedi autenticitatea activităţilor descrise şi daca competenţele
menţionate au fost într-adevăr dobândite. În general, nu i se cere intervievatorului sa verifice
informaţiile rezultate din analiza acestora în cadrul interviului. Pot fi identificate insa ocazii în care
colectarea unor dovezi suplimentare ar putea îmbunătăţi în mod considerabil calitatea informaţiei
şi astfel pot aduce un beneficiu tânărului. De exemplu, daca tânărul descrie o perioada de
voluntariat sau rolul sau în cadrul unei echipe sportive, intervievatorul şi tânărul pot determina
modul în care aceasta informaţie poate fi validata de către organizaţia pentru tineret sau
antrenorul echipei alături de care a activat.
6.4

Proceduri

Pentru a evidenţia competenţele acumulate de tânăr în diverse domenii de activitate, acesta va fi
intervievat. Interviul poate fi completat pe parcursul unei singure şedinţe. Pentru a transpune
rezultatelor interviului în formatul CV-ului EuroPASS şi pentru a cădea de acord asupra
modalităţii de prezentare este necesara o a doua şedinţa. Daca un tânăr se implica într-o gamă
largă de activităţi sau daca capacitatea sa de concentrare pe parcursul unui întreg interviu este
deficitara, este posibil sa fie nevoie de mai mult de doua şedinţe.
Pentru facilitarea procesului se propun următorii paşi:
1. Pentru început, tânărul şi intervievatorul vor analiza o lista ce conţine diverse domenii de
activitate pentru a determina care dintre acestea trebuie acoperite în cadrul interviului (stabiliţi
priorităţile!).
2. Un al doilea pas îl reprezintă discutarea activităţilor şi experienţelor, intr-o ordine selectata,
unul cate unul. În acest scop, intervievatorul va apela la întrebările şi exemplele date pentru
fiecare tip de activitate, ca un punct de pornire sau ca un stimul. În plus, în funcţie de
abilităţile şi experienţa intervievatorului, acesta va putea intra mai mult în detaliu în ceea ce
priveşte anumite activităţi ce i se par de o mai mare importanta în vederea evidenţierii unor
competenţe.
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3. Al treilea pas marchează determinarea, atât de către intervievator cât şi de către cel intervievat,
a activităţilor şi competenţelor astfel dobândite ce vor fi înregistrate (sunt oferite exemple
pentru fiecare tip de activitate). Rezultatele vor fi înregistrate în formularul dat.
4. Un rezumat al acestor activităţi şi al competenţelor rezultate vor fi înregistrate intr-un
document electronic. Atât documentul electronic, cat şi varianta sa imprimata ii vor fi
înmânate tânărului.
5. Când acest document a fost completat şi s-a căzut de acord asupra lui, intervievatorul şi
tânărul vor discuta maniera de transpunerea abilităţilor şi competenţelor personale în formatul
CV-ului EuroPASS.
Abilităţile şi competenţele personale utilizate în cadrul CV-lui EuroPASS sunt următoarele:
- Abilităţi şi competenţe sociale - referitoare la stilul de viaţă şi muncă alături de alţi
oameni, poziţii în care comunicarea este importantă şi situaţii în care munca în echipă este
esenţială (de exemplu în cultură sau sport), în medii multiculturale, etc..
- Abilităţi şi competenţe organizatorice – se refera la o buna coordonare şi administrare a
oamenilor, a proiectelor şi a bugetelor; la locul de munca, în cadrul unei munci voluntare
cat şi în cadrul activităţilor din gospodărie, etc..
- Aptitudini şi competenţe tehnice – se referea la o cunoaştere aprofundata a unor
echipamente specifice, a unor maşini şi utilaje, etc., altele decât calculatoarele, sau la
aptitudini şi competenţe tehnice intr-un domeniu specializat (industria manufacturiera,
sănătate, servicii bancare, etc.).
- Aptitudini şi competenţe informatice – se refera la dactilografiere şi alte aplicaţii, căutare
în baza de date, utilizare internet, aptitudini avansate (programare).
- Aptitudini şi competenţe artistice – aptitudini speciale ( muzica, literatura, design, etc.).
- Alte aptitudini şi competenţe – aptitudini care nu au fost menţionate anterior (hobby-uri,
sporturi, poziţii de responsabilitate în cadrul unei organizaţii de voluntariat).
6. Ca un ultim pas, intervievatorul şi tânărul vor stabili modul de realizare a CV-lui EuroPASS
individualizat, necesitatea asistentei în acest proces şi modalitatea acordării acesteia.
6.5

Ariile de activitate

Pentru a determina, împreună cu tânărul, ce domenii ar trebui acoperite în cadrul interviului, se
propune folosirea următoarei liste de domenii de activitate. Motivele alegerii unui anumit
domeniu sunt, în mod evident, date de importanta pe care tânărul le-o acorda, precum şi de
potenţialul pe care aceste activităţi îl au în dobândirea anumitor capacităţi.
In discutarea acestei liste, intervievatorul ar trebui sa dea exemple legate de modul în care aceste
tipuri de acţiuni ar putea duce la acumularea de competenţe.
Exemplu: Când te întâlneşti cu prietenii tai, e posibil ca tu sa fii cel care propune activităţi, le organizează,
contactează agenţii de turism în vederea rezervării unor camere, etc.. crezi ca este posibil ca tu sa ai aptitudini
organizatorice?
Lista domeniilor de activitate:
1. Interese, hobby-uri, sport, socializare: lucruri pe care le faci în perioada de pauză
dintre două activităţi (Down time) sau în timpul tău liber (Spare time).
2. Activităţi în gospodărie: lucruri pe care le faci în cadrul familiei, fie alături de părinţii tăi,
fie împreună cu alţi membri ai familiei (dacă este cazul).
3. Formarea profesionala: activităţi profesionale pe care le desfăşori în afara orelor de curs.
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4. Implicare civica, sociala şi politica: activităţi desfăşurate în cadrul unor organizaţii de
tineret, în cadrul clubului sportiv dar şi activităţi în folosul comunităţii, a unei anumite
formaţiuni politice, a vecinilor, etc..
5. Locul de muncă şi experienţa profesional’: lucruri pe care le faci în cadrul postului pe
care îl deţii sau experienţa de muncă.
6. Starea de bine şi sănătate: lucruri pe care le faci pentru a arăta şi a te simţi bine şi sănătos.
7. Situaţii specifice de viaţă: experienţe dificile de viaţă prin care ai trecut şi soluţiile la care
ai recurs.
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7

Instrumentul de validare

7.1

Interese, hobby-uri, sport, socializare :Activităţi pe care le practici în timpul liber

Se pot folosi următoarele întrebări de debut:
- Care sunt interesele sau hobby-urile tale sau ce sporturi practici?
- Cat timp aloci acestor activităţi?
- Ce rol joacă acestea în viata ta?
- Cu ce altceva îţi umpli timpul liber?
- Practici aceste activităţi singur sau alături de altcineva?
Intervievatorul va dori sa afle: Ce anume face tânărul în timpul liber? Cat timp aloca unei astfel
de activităţi? De ce aptitudini are nevoie pentru aceste activităţi? La ce nivel se implica în aceste
activităţi? Ce responsabilităţi are fata de anumite cerinţe sau persoane?
Exemplul 1:
Activitate
Ce faci?

Arii de competenta
De ce aptitudini ai avut nevoie?
Ce anume ai învăţat din această
experienţă?

Fac parte dintr-un grup de break
dance de acum o jumătate de an.
Suntem 8 dansatori, 6 băieţi şi 2
fete. Ne antrenam o data pe
săptă-mână, timp de trei ore, şi
iau parte la antrenamente în mod
regulat. Mai practic şi acasă
mişcările si poziţiile. Am adus
idei noi vis-à-vis de coregrafia
noastră şi mi-am creat chiar şi un
moment solo. Luna trecuta am
luat parte la doua evenimente în
cartierul nostru, ambele
bucurânduse de un mare succes.

Am învăţat cum să îmi controlez
trupul. Sunt capabila sa contribui la
modelarea prestaţiei noastre. Am
reuşit sa devin o persoana de
încredere şi un membru de vază al
grupului. După două prestaţii cu
publicul sunt în stare să îmi
controlez mai bine emoţiile în
situaţii similare.

EuroPASS
Aptitudini/Abilităţi
Aptitudini sociale
Aptitudini organizatorice
Aptitudini tehnice
Aptitudini informatice
Aptitudini artistice
Alte aptitudini

Exemplul 2:
Activitate
Ce faci?

Arii de competenta
De ce aptitudini ai avut nevoie?
Ce anume ai învăţat din această
experienţă?

In mediul meu etnic se
obişnuieşte ca lumea sa ştie să
cânte la un instrument. Ne place
foarte mult sa ascultăm muzică şi
să dansăm. Ştiu să cânt de când
m-am născut! De fiecare data
când e un even-iment la noi în
comunitate particip şi eu. Uneori,
tatăl meu mă ia cu el la nunţi să
cântam împreună. Luna trecuta
am prestat la două nunţi din
comunitatea noastră şi am fost
încununat cu succes.

Am învăţat să cânt de la tatăl meu.
Sunt în stare să îmbună-tăţească o
prestaţie. Am devenit o persoana
de încredere şi distrez lumea la
diferite eveni-mente. După ce am
participat la doua nunţi, reuşesc să
îmi stăpânesc mai bine emoţiile în
situaţii similare.
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EuroPASS
Aptitudini/Abilităţi

Aptitudini sociale
Aptitudini organizatorice
Aptitudini tehnice
Aptitudini informatice
Aptitudini artistice
Alte aptitudini

7.2

Activităţi în gospodărie sau activităţi în familie

Activităţi alături de familia în care ai copilărit sau propria ta familie ( daca este cazul)
Se pot folosi următoarele întrebări de început:
- Unde locuieşti?
- Cu cine locuieşti?
- Ce anume trebuie sa faci acolo unde locuieşti?
- In ce activităţi te implici alături de familia ta?
- Daca e cazul sa ai grija de propriul tău copil sau de fraţii tai mai mici, cat timp te ocupi de ei?
- Cum iţi gestionezi banii?
Intervievatorul va dori sa afle: Care sunt membrii familiei şi ce rol joaca aceştia? Ce
responsabilităţi are tânărul fata de anumite cerinţe şi persoane? Ce face mai exact (găteşte, face
mici reparaţii, alte treburi casnice)? La ce nivel de intensitate şi competenta se implica în aceste
activităţi?
Exemplul 1:
Activitate
Ce faci?
Mama mea se ocupă de toate, dar sunt
anumite lucruri pe care le fac şi eu
deoarece îmi face plăcere. Îmi place sa
gătesc. Mă inspir din cărţile de bucate.
Eu mă duc sa cumpăr ingredientele. Mă
ocup de întreaga masa. Uneori mai şi
improvizez, ca de exemplu, dacă nu am
la îndemână un ingredient sau numărul
de persoane la masă diferă. Câteodată
mă mai ajuta fraţii sau prietenii mei.
Atunci eu sunt bucătarul sef şi
coordonez întreaga acţiune.

Arii de competenta
De ce aptitudini ai avut
nevoie? Ce anume ai învăţat
din această experienţă?
Când îmi place un anumit
lucru, pot sa îl duc până la
capăt. Eu fac planificarea. Pot
să organizez întregul proces
(timpii sunt vitali). Ştiu cum să
mă adaptez oricărei situaţii.
Sunt capabil să organizez o
întreaga echipă.

EuroPASS
Aptitudini/Abilităţi
Aptitudini sociale
Aptitudini
organizatorice
Aptitudini tehnice
Aptitudini informatice
Aptitudini artistice
Alte aptitudini

Exemplul 2:
Activitate
Ce faci?
Eu sunt cel mai mare dintre sase fraţi.
De obicei, după scoală am grijă de ei.
Îmi place sa gătesc. Nu folosesc
cărţile de bucate. Am învăţat de la
bunica mea. Îmi place să încerc
lucruri noi. Dacă am nevoie de anumite ingredien-te le găsesc la noi în
curte sau îi rog pe părinţii mei să mi
le cumpere. Uneori mai şi
improvizez, ca de exemplu, dacă nu
am la îndemână un ingre-dient sau
numărul de persoane la masa diferă.
Câteodată mă mai ajuta fraţii sau
prietenii mei. Atunci eu sunt bucătarul sef şi coordonez întreaga acţiune.

Arii de competenta
De ce aptitudini ai avut
nevoie? Ce anume ai învăţat
din această experienţă?
Am devenit o persoana
responsabilă şi sunt conştient
ă de faptul că de mine depinde
şi altcineva. Ştiu cum să ii
hrănesc, sa ii spăl şi să am grijă
de fraţii mei mai mici.
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Alte aptitudini

18

7.3

Şcoala sau formarea profesională

Activităţi pe care le faci în afara orelor de curs
Întrebările de început pot fi:
- Cu excepţia curriculum-lui obligatoriu, ai mai făcut şi altceva în cadrul scolii, de exemplu ai
fost membru al unei echipe sportive, al unui club sau al unei organizaţii – ( sport, actorie,
arta)?
- Ce curs opţional ai ales?
- Ce anume făceai mai exact?
Intervievatorul va dori sa afle: în ce activităţi extracurriculare s-a implicat tânărul (sport, muzica,
ziarul scolii, compania scolii, site-ul scolii, asistenta pentru alţi elevi, munca de voluntariat, ajutor
în organizarea unor excursii sau festivităţi)? Cat timp petrece desfăşurând aceste acţiuni? De ce
aptitudini/abilităţi are nevoie pentru a duce la bun sfârşit aceste lucruri? La ce nivel de
competenta se implica în bunul mers al acestora? Ce responsabilitate poarta pentru sarcinile pe
care le are de îndeplinit? Ce a avut de învăţat din aceste experienţe? De ce abilităţi a avut nevoie?
Exemplul 1
Activitate
Ce faci?

Arii de competenta
De ce aptitudini ai avut nevoie?
Ce anume ai învăţat din această
experienţă?
Ştiu foarte multe despre diferite
genuri muzicale şi am o colecţie
muzicală impresionantă. Ştiu cum
să mulţumesc fani ai diferitelor
genuri. Am învăţat cum sa organizez un eveniment de proporţii
(folosirea listelor de invitaţi,
munca în echipa, coordonarea pe
parcursul pregătirilor). Oamenii
pot avea încredere în mine: când
petrecerea începe, totul va merge
ca la carte.

EuroPASS
Aptitudini/Abilităţi

Arii de competenta
De ce aptitudini ai avut nevoie?
Ce anume ai învăţat din această
experienţă?
Am făcut parte din echipa de
Trebuia sa fiu în formă, chiar şi
fotbal a şcolii aproape tot
pe perioada cat am fost accidenanul, înainte de a mă accidenta tat. Şi pentru asta trebuia să fac
la genunchi. Chiar şi după ce
diferite antrenamente. Ştiu multe
m-am accidentat am continuat despre diverse tactici. Adminisă mă duc la meciuri ca să îl
stratorul şi antrenorul echipei se
ajut pe antrenor cu
pot baza pe faptul că voi fi mereu
echipamentul de fotbal.
prezent. Am ajutat la pregătirea
echipamentului pentru meci.

EuroPASS
Aptitudini/Abilităţi

Pentru a doua oară, alături de
6 alte persoane, am organizat
petrecerea şcolară anuală, eu
fiind responsabil cu muzica.
În săptămâna de dinaintea
petrecerii, împărţim chestionare în toate clasele pentru a
afla ce muzică este populară
printre elevi. Cu ajutorul unui
văr de-al meu, asigurăm
sistemul de sunet şi eu aleg
muzica (varul meu este DJ).
Eu cu un prieten punem
muzica la petrecere.

Aptitudini sociale
Aptitudini
organizatorice
Aptitudini tehnice
Aptitudini informatice
Aptitudini artistice
Alte aptitudini

Exemplul 2:
Activitate
Ce faci?
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Aptitudini sociale
Aptitudini
organizatorice
Aptitudini tehnice
Aptitudini informatice
Aptitudini artistice
Alte aptitudini

7.4

Implicare civică, socială şi politică

Activităţi desfăşurate în cadrul unor organizaţii de tineret, în cadrul clubului sportiv dar şi
activităţi în folosul comunităţii, a unei formaţiuni politice, a cartierului, etc.
Întrebările de început ar putea fi:
-

Faci munca de voluntariat: intr-o organizaţie de tineret, intr-un club sportiv, intr-o
organizaţie comunitara, în organizaţii ecologice, în grupuri de protecţie a animalelor?

-

Te implici în orice fel de activităţi politice? Ai participat la vreun marş sau protest?

-

Ce anume ai făcut?

Intervievatorul va dori sa afle: Daca tânărul face munca de voluntariat: Ce anume face mai exact?
Cat timp aloca acestei activităţi? De ce aptitudini sau abilităţi are nevoie pentru aceste activităţi?
La ce nivel de competenta este antrenat în aceste acţiuni? Ce fel de responsabilitatea poarta? De
ce abilităţi are nevoie pentru asta? Ce a avut de învăţat în urma acestei experienţe?
Exemplul 1:
Activitate
Ce faci?

Arii de competenta
De ce aptitudini ai avut nevoie?
Ce anume ai învăţat din această
experienţă?
In urma cu un an am început Ştiu cum sa am grija de animale.
munca de voluntariat la un
Am învăţat multe despre comadăpost de animale, o dată pe portamentul şi nevoile animalelor
săptămâna şi în weekend.
şi îmi pot da seama daca sunt
Hrănesc animalele, vorbesc cu bolnave. Doctorul veterinar zice
papagalii şi plimb căţeii. Sunt ca sunt cel mai bun asistent pe
prezent(a) atunci când vine
care îl are. Personalul adăpostului
medicul veterinar şi ii răspund este de părere ca sunt de
la întrebări şi îl ajut sa calmeze încredere şi ca se pot baza pe
animalele. De asemenea,
mine pentru multe treburi pe care
încerc sa găsesc un proprietar mi le-au încredinţat.
animalelor, împart fluturaşi.
Promovez protecţia animalelor la scoală şi printre prieteni. Visul meu este sa devin
îngrijitor de animale.
Exemplul 2:
Activitate
Ce faci?

Arii de competenta
De ce aptitudini ai avut nevoie?
Ce anume ai învăţat din această
experienţă?
De un an fac parte din echipa Ştiu cum sa salvez aproape toate
de fotbal a unui club pentru
pasele pe care le primesc. Cel mai
tineret. Sunt apărător pe drea- important însă e faptul că am
pta. Visul meu este să devin
învăţat sa lucrez cu şi intr-o
un jucător faimos, ca Ioniţă,
echipă. Fiecare dintre noi ştie ce
de la Steaua. Momentan, mare de făcut pe teren. Fără comuam oferit voluntar să compun nicare nu putem câştiga. Un imn
un imn pentru suporterii Stelei pentru Steaua va însemna mult
de la mine din cartier.
pentru comunitatea suporterilor!
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EuroPASS
Aptitudini/Abilităţi
Aptitudini sociale
Aptitudini
organizatorice
Aptitudini tehnice
Aptitudini
informatice
Aptitudini artistice
Alte aptitudini

EuroPASS
Aptitudini/Abilităţi
Aptitudini sociale
Aptitudini
organizatorice
Aptitudini tehnice
Aptitudini
informatice
Aptitudini artistice
Alte aptitudini

7.5

Locul de muncă şi experienţa de lucru:

Lucruri pe care le faci în cadrul postului pe care îl deţii sau experienţa de muncă
Întrebările de început ar putea fi:
- Ai o slujba?
- Primeşti un salariu? Daca da, cat?
- Ai încercat sa obţii o astfel de slujba? Daca da, cum?
- Lucrezi în principal singur sau intr-o echipa, alături de alţi colegi?
- Ai mai avut experienţa de munca?
- Ce anume iţi place la acest domeniu de activitate sau la aceasta profesie? De ce?
- Te-ai gândit la ce poziţie ti-ar plăcea sa ocupi în acest moment?
- Cum ti s-a părut experienţa unei slujbe pana acum?
Intervievatorul va dori sa afle: Cu ce anume se ocupa tânărul? Ce experienţe de munca a mai avut
pana acum? În ce condiţii (practica, slujba plătită, slujba sezonieră)? Cat timp a petrecut la acest
loc de munca? De ce aptitudini/abilităţi a avut nevoie în cadrul acestei slujbe? Ce responsabilităţi
a avut fata de anumite cerinţe sau persoane? Ce a avut de învăţat? Ce aşteptări sunt din partea lui?
De ce abilităţi are nevoie pentru a reuşi?
Exemplul 1:
Activitate
Ce faci?

Arii de competenta
De ce aptitudini ai avut
nevoie? Ce anume ai învăţat
din această experienţă?
Livrez ziare şi pliante în fiecare
Sunt o persoana de încredere.
sâmbătă, indiferent de vreme,
Oamenii se pot baza pe mine
pentru a câştiga ceva bani cu care sa le livrez ziarele în timpul
să mă pot duce în cluburi sau sa
stabilit. Sunt, de asemenea,
mă pot duce sa dansez cu prietefoarte comunicativ. Daca este
nii mei. Asta îmi ia cam trei ore.
încuiat, sun la uşa pentru a
Câteodată, dacă afară este urât, mă livra cat mai multe ziare.
mai ajută prietenul meu şi astfel
termin mai repede şi împart banii
cu el. Faptul că nu trebuie sa fiu
foarte punctual mi se pare
convenabil: îmi permit din când în
când sa încep mai târziu.

EuroPASS
Aptitudini/Abilităţi
Aptitudini sociale
Aptitudini
organizatorice
Aptitudini tehnice
Aptitudini informatice
Aptitudini artistice
Alte aptitudini

Exemplul 2:
Activitate
Ce faci?
Vând ziare aproape în fiecare zi,
dar în special în week-end, indiferent de vreme, pentru a-mi ajuta
familia cu bani. Când e vreme rea,
îmi poate lua toată ziua. Une-ori
mă mai ajuta fratele şi sora mea,
ca să termin mai repede şi apoi
împărţim banii. Îmi place când
vând cât mai multe ziare căci
uneori sunt plătit per ziar.

Arii de competenta
De ce aptitudini ai avut
nevoie? Ce anume ai învăţat
din această experienţă?
Sunt o persoana de încrede.
Dacă un client mă refuză eu
insist ca să pot vinde cât mai
multe ziare. Sunt conştientă
de faptul ca am o
responsabilitate în cadrul
familiei mele.
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Aptitudini
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7.6

Stare de bine şi sănătate:

Lucruri pe care le faci pentru a arăta şi a te simţi bine şi sănătos.
Întrebările de început ar putea fi:
-

Cum ai grijă de felul în care arăţi?

-

Ce mănânci?

-

Iţi găteşti singur?

-

Iţi faci singur cumpărăturile?

-

Porţi diferite haine pentru diferite activităţi?

Intervievatorul va dori sa afle: Ce semnificaţie au pentru tânăr o dieta echilibrată şi aspectele
legate de sănătate? Ce importanta acorda tânărul aspectului, hainelor, frizurii şi trăsăturilor fizice
sau modificărilor corporale? Cat timp aloca îmbunătăţirii aspectului? Cat de preocupat(a) este de
propria sănătate?
Exemplul 1:
Activitate
Ce faci?
Ridic greutăţi acasă în fiecare
zi ca sa devin mai puternic şi
ca sa arat mai bine. Am un set
de exerciţii de la un prieten
care se duce la sala.

Arii de competenta
De ce aptitudini ai avut
nevoie? Ce anume ai învăţat
din această experienţă?
Sunt concentrat asupra unui
scop bine determinat. Vreau să
îmi ating ţelul de a avea un
corp bine făcut. Am făcut
progrese şi acest lucru mă
motivează. Nimeni şi nimic nu
mă poate face să renunţ la
exerciţiile mele zilnice.

EuroPASS
Aptitudini/Abilităţi
Aptitudini sociale
Aptitudini
organizatorice
Aptitudini tehnice
Aptitudini informatice
Aptitudini artistice
Alte aptitudini

Exemplul 2:
Activitate
Ce faci?
Îmi respect tradiţia
împletindu-mi părul şi
purtând fuste largi. Familia
mea cultivă legume şi pomi
fructiferi ca să avem ce
mânca. Acest lucru depinde
foarte mult de vreme şi mie
îmi ia cam două ore pe zi să
îmi îndeplinesc sarcinile.

Arii de competenta
De ce aptitudini ai avut
nevoie? Ce anume ai învăţat
din această experienţă?
Am învăţat multe despre
cultura mea şi tradiţiile ei.
Vreau să îmi ating ţelul de a fi
acceptată de comunitatea mea.
Faptul că progresez mă
motivează să învăţ cat mai
multe. Am învăţat de câtă apă
are nevoie gradina şi când
trebuie udată, am învăţat despre
ce fel de nutriţie am nevoie.
Ştiu că familia mea se bazează
pe mine şi acest lucru mă
motivează.
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EuroPASS
Aptitudini/Abilităţi
Aptitudini sociale
Aptitudini
organizatorice
Aptitudini tehnice
Aptitudini informatice
Aptitudini artistice
Alte aptitudini

7.7

Situaţii specifice de viaţă : Experienţe dificile de viaţă prin care ai trecut şi
soluţiile la care ai recurs.
Întrebările de început ar putea fi:
- Ai avut vreodată, sau a avut cineva apropiat ţie, probleme cu:
- Separarea familiei.
- Situaţii în care aţi fost privat(a) de ceva.
- Situaţii în care aţi rămas fără adăpost.
- Boala.
- Sarcina.
- Închisoare.
- Situaţii în care aţi fost în grija cuiva.
- Probleme de sănătate
- Abuz de substanţe (droguri, alcool).
- In ce fel aţi fost implicat?
- Mai sunt anumite aspecte, dintre acestea, care va afectează viata?
- Daca da, cum va descurcaţi?
- Ce experienţa aţi acumulat?
- Ce concluzii trageţi din aceste experienţe?
Intervievatorul va dori sa afle: Prin ce situaţie specifica a trecut tânărul? Ce anume a făcut tânărul
în aceste situaţii? Ce responsabilitate poarta? Ce a avut de învăţat? De ce abilităţi/ aptitudini a
avut nevoie pentru a face fata acestor situaţii?
Exemplul 1:
Activitate
Ce faci?
Mama mea a fost bolnava timp
de mai multe luni. Eu cumpăram
medicamentele, cumpăram cele
necesare şi făceam de mâncare şi
aveam grijă de cei trei fraţi şi
surori mai mici ai mei.

Arii de competenta
De ce aptitudini ai avut nevoie?
Ce anume ai învăţat din această
experienţă?
Am învăţat sa renunţ la interesele
mele. Am avut nevoie de multa
răbdare şi a trebuit să pun nevoile
mamei şi ale fraţilor mei înaintea
nevoilor mele. A trebuit sa fac faţă
unor treburi mai puţin plăcute.
Sunt discretă deoarece am promis
să nu vorbesc despre anumite
momente din familia mea. Ştiu că
o criză trebuie depăşită. Sunt
sigură că, cât de curând, vor veni şi
momente mai bune.

EuroPASS
Aptitudini/Abilităţi

Arii de competenta
De ce aptitudini ai avut nevoie?
Ce anume ai învăţat din această
experienţă?
A trebuit sa mă descurc în situaţii
noi. A trebuit să învăţ să devin
independent şi să îmi apăr
interesele. Cred că aş fi în stare să
fac faţă unei noi situaţii de criză
dacă ar fi nevoie.

EuroPASS
Aptitudini/Abilităţi

Aptitudini sociale
Aptitudini organizatorice
Aptitudini tehnice
Aptitudini informatice
Aptitudini artistice
Alte aptitudini

Exemplul 2:
Activitate
Ce faci?
A trebuit să trec printr-o
perioadă de mai mulţi ani în care
nu am avut o locuinţă stabilă.
Tatăl meu avea nişte probleme
de sănătate. Timp de două
săptămâni nu am avut adăpost.
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Aptitudini sociale
Aptitudini organizatorice
Aptitudini tehnice
Aptitudini informatice
Aptitudini artistice
Alte aptitudini

7.8

Aptitudinile şi abilităţile mele (nume, prenume)

Sumar al tuturor activităţilor şi competenţelor de transferat în CV-ul EuroPASS
Extrase din primele exemple anterioare:
Activitate
Ce faci?

Arii de competenta
De ce aptitudini ai avut nevoie?
Ce anume ai învăţat din această
experienţă?
Am învăţat cum să îmi controlez
trupul. Sunt capabilă să contribui la
modelarea prestaţiei noastre. Am
reuşit să devin o persoană de
încredere şi un membru de vază al
grupului. După două prestaţii cu
publicul sunt in stare să îmi
controlez mai bine emoţiile în
situaţii similare.

EuroPASS
Aptitudini/Abilităţi

Mama mea se ocupa de toate dar
sunt anumite lucruri pe care le fac
şi eu deoarece îmi face plăcere.
Îmi place sa gătesc. Mă inspir din
cărţile de bucate. Eu mă duc sa
cumpăr ingredientele. Mă ocup
de întreaga masă. Uneori mai şi
improvizez, ca de exemplu, dacă
nu am la îndemână un ingredient
sau numărul de persoane la masă
diferă. Câteodată mă mai ajuta
fraţii sau prietenii mei. Atunci, eu
sunt bucătarul şef şi coordonez
întreaga acţiune.

Când îmi place un anumit lucru,
pot să îl duc până la capăt. Eu fac
planificarea. Pot să organizez
întregul proces (timpii sunt vitali).
Ştiu cum sa mă adaptez oricărei
situaţii. Sunt capabil să organizez o
întreagă echipa.

Aptitudini sociale
Muncesc independent şi într-o
manieră bine pusă la punct.
Reuşesc să duc planurile la bun
sfârşit.
Aptitudini organizatorice
Cel mai mare succes îl am
atunci când gătesc. Caut noi
reţete, cumpăr ingredientele şi
gătesc, uneori alături de alte
persoane. Am învăţat să fiu
bine planificat şi să coordonez
alte persoane.
Alte aptitudini
Hobby-ul meu este gătitul. Am
învăţat foarte multe pe cont
propriu, fie din cărţi sau de la
televizor.

Pentru a doua oară, alături de 6
alte persoane, am organizat
petrecerea şcolară anuală, eu fiind
responsabil cu muzica. În săptămâna de dinaintea petrecerii, împărţim chestionare în toate clasele
pentru a afla ce muzica este populara printre elevi. Cu ajutorul unui
văr de-al meu, asiguram sistemul
de sunet şi eu aleg muzica (vărul
meu este DJ). Eu cu un prieten
punem muzica la petrecere.

Ştiu foarte multe despre diferite
genuri muzicale şi am o colecţie
muzicala impresionanta. Ştiu cum
sa mulţumesc fani ai diferitelor
genuri. Am învăţat cum sa
organizez un eveniment de
proporţii (folosirea listelor de
invitaţi, munca în echipa,
coordonarea pe parcursul
pregătirilor). Oamenii pot avea
încredere în mine: când petrecerea
începe, totul va merge ca la carte.

Aptitudini sociale
Pot să lucrez foarte bine atât
pe cont propriu, cât şi în
echipă. Am demonstrat aceste
abilităţi în organizarea
petrecerilor şcolare. De
exemplu, am fost responsabil
cu muzica (selecţiile muzicale,
sistemul audio şi DJ-ul).

Fac parte dintr-un grup de break
dance de acum o jumătate de an.
Suntem 8 dansatori, 6 băieţi şi 2
fete. Ne antrenăm o dată pe
săptămână, timp de trei ore, şi iau
parte la antrenamente în mod
regulat. Mai practic şi acasă
mişcările şi poziţiile. Am adus idei
noi vis-à-vis de coregrafia noastră
şi mi-am creat chiar şi un moment
solo. Luna trecută am luat parte la
două evenimente în cartierul
nostru, ambele bucurându-se de
un mare succes.
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Aptitudini sociale
Sunt o persoană de încredere,
modestă şi disciplinată. Am
dovedit aceste calităţi în
cadrul grupului de break
dance.
Aptitudini artistice
Ca dansator într-un grup de
break dance pot face multe
figuri şi poziţii. Pot să creez
momente solo şi să le combin
cu întreaga coreografie.

Activitate
Ce faci?

Arii de competenta
De ce aptitudini ai avut nevoie?
Ce anume ai învăţat din această
experienţă?
Ştiu cum să am grijă de animale.
Am învăţat multe despre
comportamentul şi nevoile
animalelor şi îmi pot da seama
dacă sunt bolnave. Doctorul
veterinar zice că sunt cel mai bun
asistent pe care îl are. Personalul
adăpostului este de părere că sunt
de încredere şi că se pot baza pe
mine pentru multe treburi pe care
mi le-au încredinţat.

EuroPASS
Aptitudini/Abilităţi

Livrez ziare şi pliante în fiecare
sâmbătă, indiferent de vreme,
pentru a câştiga ceva bani cu care
să mă pot duce în cluburi sau sa
mă pot duce sa dansez cu prietenii
mei. Asta îmi ia cam trei ore.
Câteodată, dacă afară este urât, mă
mai ajută prietenul meu şi astfel
termin mai repede şi împart banii
cu el. Faptul că nu trebuie sa fiu
foarte punctual mi se pare
convenabil: îmi permit din când în
când sa încep mai târziu.

Sunt o persoana de încredere.
Oamenii se pot baza pe mine să
le livrez ziarele în timpul stabilit.
Sunt, de asemenea, foarte
comunicativ. Dacă este încuiat,
sun la uşă pentru a livra cât mai
multe ziare.

Aptitudini sociale
Sunt sincer cu alte persoane,
sunt comunicativ şi sunt de
încredere când vine vorba de
munca mea. Am demonstrat
acest lucru prin slujba mea,
livrarea de ziare.

Ridic greutăţi acasă în fiecare zi
pentru a deveni mai puternic şi ca
să arăt mai bine. Am un set stabilit
de exerciţii de la un prieten care se
duce la sală.

Sunt concentrat asupra unui scop bin Aptitudini sociale
determinat. Vreau să îmi ating ţelul Mă consider o persoană cu
de a avea un corp bine făcut. Am făcu voinţă şi disciplinată deoarece,
progrese şi acest lucru mă motivează. ca orice atlet, mă antrenez
Nimeni şi nimic nu mă poate face să zilnic.
renunţ la exerciţiile mele zilnice.

Mama mea a fost bolnavă timp de
mai multe luni. Eu cumpăram
medicamentele, cumpăram cele
necesare şi făceam de mâncare şi
aveam grija de cei trei fraţi şi
surori mai mici ai mei.

Am învăţat să renunţ la interesele
mele. Am avut nevoie de multă
răbdare şi a trebuit să pun nevoile
mamei şi ale fraţilor mei înaintea
nevoilor mele. A trebuit să fac faţă
anumitor situaţii mai puţin plăcute.
Sunt discretă deoarece am promis
să nu vorbesc despre anumite
momente din familia mea. Ştiu că o
criză trebuie depăşită. Sunt sigură
că, cât de curând, vor venii şi
momente mai bune.

In urma cu un an am început
munca de voluntariat la un
adăpost de animale, o data pe
săptămână şi în weekend. Hrănesc
animalele, vorbesc cu papagalii şi
plimb căţeii. Sunt prezent(a)
atunci când vine medicul veterinar
şi ii răspund la întrebări şi îl ajut să
calmeze animalele. De asemenea,
încerc să găsesc un proprietar
animalelor, împart fluturaşi.
Promovez protecţia animalelor la
şcoală şi printre prieteni. Visul
meu este să devin îngrijitor de
animale.
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Aptitudini sociale
Sunt o persoană de încredere şi
responsabilă. Sunt un bun
observator şi sunt atent la
nevoile altor persoane. Am
dovedit aceste abilităţi în cadrul muncii mele de voluntariat
la un adăpost de animale.
Alte aptitudini
Iubesc animalele. De mai mult
de un an fac muncă de voluntariat la un adăpost de animale.
Hrănesc şi îngrijesc animalele
de acolo şi încerc sa găsesc un
cămin pentru unele dintre ele.

Aptitudini sociale
Sunt sensibilă când vine vorba
de alte persoane şi ţin cont de
nevoile lor. Am obţinut această
abilitate după ce am îngrijit-o
pe mama mea în lunga
perioadă de timp în care a fost
bolnavă.
Aptitudini organizatorice
Pot să coordonez mai multe
lucruri în acelaşi timp; sunt o
persoană responsabilă şi îmi
îndeplinesc sarcinile la timp. În
perioada în care mama mea a
fost bolnavă, eu am preluat
grija casei şi a fraţilor şi
surorilor mei mai mici.
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