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Tendinţe relevate de studiile privind Formare Profesionala

•

42% dintre reprezentanţii firmelor estimează că vor avea loc importante

schimbări tehnologice în următorii 5 ani;
•

Firmele din regiunile Nord-Est şi Sud-Est (cele care la ora actuală sunt cele
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mai puţin dezvoltate din punct de vedere economic) estimează într-o proporţie mai
mare că vor avea loc schimbări tehnologice importante în următorii 5 ani, care vor
necesita instruirea forţei de muncă;
•

Reprezentanţii firmelor cu peste 50

de angajaţi întrevăd în proporţie mai mare
schimbări

tehnologice

importante

în

următorii 5 ani;
•

Pe tipuri de activităţi economice,

accelerarea

ritmului

schimbărilor

tehnologice se estimează pentru sectorul
energie electrică, termică, gaze şi apă,
precum şi pentru domeniul financiarasigurări;
•

Există o percepţie cu privire la

scăderile

de

ritm

pentru

industria

extractivă,
sănătate şi asistenţă socială, precum şi
domeniul hoteluri şi restaurante.

Efecte la nivelul strategiilor de Formare Profesionala

Se preconizează un impact semnificativ al schimbărilor tehnologice asupra nevoii de instruire
(pregătire) a salariaţilor şi în aceeaşi măsură, vor avea loc modificări în structura ocupaţională
şi în conţinutul ocupaţiilor datorate introducerii de noi tehnologii.În regiunile şi sectoarele de
activitate pentru care se estimează intensificări ale schimbărilor tehnologice, vor trebui
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organizate,

prioritar,

programe

de

pregătire

în

domeniul

cunoştinţelor

tehnice/tehnologice.Tendinţele de schimbare ale sistemului ocupaţional românesc, relevate de
studiul “Evoluţia ocupaţiilor pe piaţa forţei de muncă din România în perspectiva anului
2010”, vor conduce la o necesitate accentuată de adoptare a unor politici corespunzătoare de
formare profesională continuă a forţei de muncă, pentru a ţine pasul cu schimbările
tehnice/tehnologice şi cu noile tehnologii de comunicare.
Problema formării profesionale continue este importantă pentru susţinerea transformării forţei
de muncă, fiind principalul instrument prin care aceasta se poate adapta la noi cerinţe,
facilitând astfel mobilitatea între diferite sectoare de activitate.
Elaborarea şi aplicarea unor programe corespunzătoare de instruire permanent a forţei de
muncă va contribui la prevenirea deficitelor de forţă de muncă calificată/competenţe pentru
anumite domenii şi ocupaţiile aferente acestora.
Este necesară o schimbare a mentalităţii în ceea ce priveşte formarea profesională, în sensul
creşterii gradului de conştientizare cu privire la importanţa învăţării continue, a gradului de
motivare pentru lărgirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor persoanelor.
Dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă nu poate fi concepută în absenţa unor
parteneriate construite cu contribuţia tuturor factorilor care pot influenţa evoluţia sistemului,
în special a partenerilor sociali, dar şi a statului şi autorităţilor sale de reglementare, a
asociaţiilor profesionale, a furnizorilor de formare, a societăţii civile etc.
Se impune creşterea implicării partenerilor sociali în stabilirea necesarului de competenţe
pe piaţa forţei de muncă, astfel încât economia să dispună în timp util de resurse umane
corespunzător calificate. În acest sens, este necesară adaptarea politicilor publice, pentru a
asigura cadrul necesar mobilizării tuturor resurselor în favoarea formării profesionale continue
la toate nivelurile. Acestea trebuie să încurajeze dialogul social, la nivel naţional, regional,
local şi sectorial, în vederea participării tuturor actorilor implicaţi la dezvoltarea unui sistem
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de formare profesională continuă, flexibil şi transparent care să asigure tuturor şanse egale de
acces şi integrare socio-profesională.

În acest scop, se va continua adaptarea actualului cadru legislativ, astfel încât acesta să asigure:
• creşterea rolului şi responsabilităţilor partenerilor sociali în formare
profesională continuă;
• creşterea investiţiilor publice şi private în formarea profesională continuă;
• cultivarea unui climat favorabil participării la formarea profesională continuă şi
valorificării rezultatelor acesteia, indiferent de contextul formal, non formal
sau informal în care au fost obţinute;
• stimularea furnizorilor de formare, astfel încât oferta de formare profesională
continuă să satisfacă cererile de formare atât la nivel individual, cât şi de
companie.

De ce consiliere online?
Consilierea online, reprezinta o alternativa pentru persoanele care doresc sa-si dezvolte
cariera si au nevoie de suportul logistic necesar pentru auto/investigarea competentelor,
motivatiei, intereselor.
Consilierea online, permite accesarea directa a unor softuri specializate care dau
posibilitatea persoanelor interesate aplicarii unor teste de personalitate, de competente, de
motivatii sau interese. Pe baza unui ID si a unei parole, persoana poate sa vizualizeze
rezultatele testelor precum si recomandarile facute in ceea ce privesc optiunile de
dezvoltare a carierei, in concordanta cu punctele forte identificate pe parcursul testarilor
efetuate. Recomandarile rezultate in urma aplicarii testelor tin seama si de aspectele
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asupra carora persoanele respective trebuie sa reflecteze si sa constienizeze importanta
exersarii si autocontrolului, pentru a-si imbunatatii performantele.
Consilierea online inseamna, de asemenea, posibilitatea punerii in legatura a persoanelor
interesate cu experti din domeniu, care pot raspunde la intrebarile adresate de acestia. La
solicitarea persoanelor interesate, expertii pot sa acorde sprijin psihologic celor care
intampina dificultati de integrare pe piata fortei de munca, tinerilor care se gasesc la
inceputul carierei, persoanelor care sunt in somaj de lunga durata si care se afla in faza de
resemnare, stare din care este nevoie de sprijin psihologic experimentat, de tip coaching,
pentru a putea determina iesirea din aceasta stare de inactivitate prelungita.
Serviciile de informare si consiliere online, pot consta si in accesarea unor baze de date
care contin informatii legate de locurile de munca vacante actualizate, diferite studii legate
de tendintele de dezvoltare a unor ocupatii, statistici cu privire la topul celor mai cautate
ocupatii pe piata fortei de munca, etc.
De asemenea un alt aspect valoros al consilierii online este acela legat de posibilitatea
testarii abilitatilor prin vizualizarea unor scene de munca reale din anumite domenii de
activitate.
Pentru cei care sunt la inceputul carierei, “consilierea virtuala” poate sa aduca un plus de
valoare prin familiarizarea tinerilor absolventi cu diferite ocupatii/medii de lucru, pentru ai ajuta la integrarea rapida a informatiilor legate de tehnologiile si echipamentele folosite,
etc. De multe ori, tinerii nu au cunostintele necesare pentru a face o alegere privind cariera
in concordanta cu aspiratiile lor. Acest lucru se datoreaza, cateodata prejudecatilor legate
de practicarea anumitor meserii fara a se tine cont de evolutia tehnologiilor in domeniu
precum si crearea unor medii de lucru mult mai “prietenoase”.
Vizionarea unor videoclipuri care redau aspecte din ambientul real de munca din diverse
domenii pot sa reprezinte un instrument cu adevarat revelator pentru persoanele care
doresc sa faca o schimbare in viata lor profesionala.
Cu sprijinul sau vei putea sa-ti dezvolti un sistem coerent de scopuri de viata, sa-ti
intaresti comportamentul intentional. Daca vei sti sa-ti stabilesti obiectivele de viitor, vei
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sti si care sunt propriile tale capacitati. Vei fi capabil sa pui in actiune mai multe modele
de comportament pentru o situatie data si vei putea sa abordezi problemele de viata mult
mai elaborat.
Pentru a-ti usura accesul la un program de consiliere a carierei, ne-am gandit sa-ti oferim o
metoda inedita de consiliere.
Consilierea online a carierei este astfel cea mai rapida metoda sa afli detaliile de care ai
nevoie in procesul de dezvoltare personala.
Desi este diferita ca mod de functionare fata de consilierea clasica, avantajele sale sunt
evidente:
•

participarea la program nu este conditionata de o locatie anume

•

te afli in contact direct si permanent cu specialistii nostri

•

poti continua evaluarea personalitatii tale printr-un program de consiliere clasica

La finalul etapelor de consiliere vei primi un raport personalizat de evaluare a carierei.
Acesta va contine analiza rezultatelor inventarului de personalitate, punctele forte, dar si
cele "slabe" pe care va trebui sa le fortifici prin diverse programe de dezvoltare personala.
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Buletin informativ al Eurodezvoltare
Publicat în martie 2011. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia
oficială a Uniunii Europene.Toate drepturile de copiere, reproducere şi distribuţie sub
orice formă aparţin Eurodezvoltare, în conformitate cu legislaţia în vigoare din România.
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