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Abstract 

Prezentul studiu analizează maniera în care adolescenţii care abandonează studiile  

formale percep viitorul şi dacă aceştia au o orientare asupra propriului viitor, în 

particular o orientare asociată cu aspiraţii profesionale. Se investighează, de asemenea, 

factorii psihologici şi sociologici care influenţează orientarea viitoare şi aspiraţiile 

ocupaţionale. Scopul acestui studiu este crearea unui cadru conceptual care să faciliteze 

înţelegerea profundă a fenomenului şi să creeze o bază pentru politici şi programe care 

să le permită acestor tineri să se dezvolte. Deşi în Israel au fost deja efectuate numeroase 

studii cu privire la orientarea viitoare a adolescenţilor, niciunul din aceste studii nu s-a 

axat pe tinerii care abandonează şcoala. Prezenta cercetare a fost efectuată în cadrul 

Youth Advancement Units (Unităţi pentru Promovarea Tinerilor), organisme oficiale 

care se ocupă de tinerii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani care au abandonat şcoala 

sau sunt pe punctul de a o abandona. 

Pentru efectuarea studiului s-a utilizat metodologia teoriilor fundamentate pe date. Au 

fost utilizate trei instrumente de cercetare, începând cu interviurile în profunzime semi-

structurate cu şaisprezece tineri. Interviurile au avut loc în mai multe etape, fiecare 

urmată de analiză şi reformularea întrebărilor înainte de următoarea rundă. La 

finalizarea interviurilor, a fost format un grup focus de mediatori din cadrul Unităţilor 

pentru Promovarea Tinerilor pentru procesarea rezultatelor interviurilor. În final, s-au 

analizat documente referitoare la două programe oferite de Unităţi care îi pregătesc pe 

tineri pentru câmpul muncii. 

Rezultatele indică faptul că tinerii care au abandonat şcoala au o orientare viitoare și 

aspirații ocupaționale, chiar dacă această orientare menține o relație dialectică între 

existență și inexistență. Aspirațiile profesionale ale participanților au fost diverse, cele 

mai multe concentrându-se pe trei domenii profesionale principale – domeniul 

informatic, sport și profesii legate de psihologie. Factorii care au influențat orientarea 

viitoare și aspirațiile profesionale au fost relațiile cu părinții, statutul de angajaţi al 

părinților, modelele de viaţă pe care participanții le-au întâlnit, diverse tipuri de 

experiență (în principal ocupațională) și un proces de schimbare prin care au trecut. 

Sursa dominantă de influență a fost, însă, atitudinea școlii înainte ca participantul să 

renunțe la studii și experienţa abandonului în sine, pe care participanții l-au perceput ca 

fiind un proces dificil și dureros. 

S-a constatat, de asemenea, că percepţiile exprimate de grupul focus reflectă o încredere 

redusă în abilitatea clienţilor lor de a îşi planifica viitorul – o tendinţă ce indică o 

percepţie convenţională şi limitată a personalului acestor unităţi. Principala concluzie a 

studiului este faptul că această chestiune a orientării viitoare ar trebui să fie prioritară 

pentru Departamentul de Promovare a Tinerilor din cadrul Ministerului Educaţiei şi ar 

trebui să se materializeze printr-o ofertă de programe structurate şi prin perceperea 

importanţei acestor aspecte de către echipele responsabile de evoluţia acestor tineri. 

 

Cuvinte cheie: orientare viitoare, aspiraţii ocupaţionale, tineri care abandonează şcoala, 

Unităţi pentru Promovarea Tinerilor, piaţa muncii în secolul 21 



1 

 

INTRODUCERE 

Cadrul cercetării  

Prezentul studiu are ca obiect orientarea viitoare şi aspiraţiile ocupaţionale ale tinerilor 

care abandonează şcoala şi care beneficiază de serviciile Unităţilor pentru Promovarea 

Tinerilor. Profesioniştii care lucrează cu tinerii care renunţă la şcoală susţin că aceşti 

adolescenţi sunt caracterizaţi de stimă de sine redusă, autoeficienţă scăzută, abilitate 

redusă de a se gândi la viitor şi dificultăţi în formularea dorinţelor şi aspiraţiilor pentru 

propriul viitor.  

În prezent în lume, peste 1,2 miliarde de oameni, respectiv 16% din populaţie, au vârsta 

cuprinsă între 15 şi 24 de ani. În deceniile următoare se aşteaptă o creştere a acestui 

număr. Principala provocare cu care se confruntă statele lumii constă în integrarea 

acetor tineri în sistemul economic şi conceperea de măsuri astfel încât acest proces de 

trecere de la viaţa şcolară către piaţa muncii să se facă în mod corespunzător. Sfera 

ocupaţională cu care se confruntă aceşti tineri în prezent este în continuă schimbare, 

caracterizată de procese ce ţin de globalizare, progresul fără precedent al tehnologiei, 

structuri variate ale manierei de angajare şi apariţia de noi ocupaţii şi oportunităţi ce 

creează diverse posibilităţi ocupaţionale, în cadrul cărora este o cerere crescută pentru 

angajaţi cu educaţie solidă şi competenţe (United Nations, 2015). Rata şomajului în 

rândul tinerilor era de 13% în 2017; în cifre, acest lucru înseamnă că 67.000.000 de 

persoane cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani au declarat că se aflau în proces activ 

de căutare a unui loc de muncă, fără succes. Imposibilitatea de a găsi un loc de muncă 

adecvat presupune dificultăţi şi mai mari pentru tinerii imigranţi, cei din ţările mai puţin 

dezvoltate şi cei care abandonează educaţia formală şi astfel nu dispun de educaţia şi 

competenţele necesare (United Nations, 2018).  

Este necesară o distincţie între tinerii care sunt încă în căutarea unui drum către lumea 

adultă şi cei definiţi prin termenul NEET se folosește pentru a descrie categoria de 

tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional 

sau de formare. Acronimul “NEET” se foloseşte pentru tineri şi tineri adulţi care nu 

au o afiliere pe termen lung cu o formă de studii sau de muncă formală sau informală  

şi care riscă să-şi piardă capitalul uman, să-şi epuizeze resursele economice şi să fie 
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excluşi social. Estimând în mod sistematic procentul de tineri şi tineri adulţi definiţi ca 

NEET, fiecare ţară poate estima magnitudinea şi caracteristicile acestui fenomen şi 

poate dezvolta politici pentru prevenirea fenomenului şi pentru promovarea acestui 

grup de populaţie (Eurofound, 2016). În 2017, 11% dintre tineri au fost definiţi ca 

NEET în medie în ţările membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică (OCDE), cu un procent şi mai crescut în rândul fetelor şi tinerelor adulte  

(OECD, 2019). Rata de abandon şcolar din Israel s-a redus semnificativ în ultimii ani; 

în 2015, 8,5% dintre tinerii cu vârsta de 17 ani nu erau încadraţi în niciun sistem şcolar. 

Cu toate acestea, procentul NEET în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 19 

ani depăşea media OCDE (8,8% în Israel faţă de 6,5% în ţările OCDE) (Kahan-

Strawczynski, 2017). O ţară dobândeşte abilitatea de a rezolva problema NEET 

incluzând aceşti tineri în programe structurate sponsorizate de guvern, precum 

activitatea Unităţilor de Promovare a Tinerilor. 

Unităţile de Promovare a Tinerilor, parte a Ministerului Educaţiei, se ocupă de tinerii 

cu vârste între 14 şi 18 ani care au abandonat şcoala sau sunt de punctul de a o face. 

Prin identificarea percepţiilor acestora asupra viitorului, înţelegerea variabilelor 

psihologice şi sociologice care influenţează orientarea lor viitoare şi aspiraţiile 

profesionale şi conceptualizarea şi crearea unui model teoretic, Departamentul de 

Promovare a Tinerilor va fi în poziţia de a stabili politici şi de a formula planuri menite 

să inspire aspiraţiile ocupaţionale ale tinerilor de care se ocupă şi să le asigure o mai 

bună integrare pe piaţa muncii. 
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Principalul obiectiv al cercetării 

Dezvoltarea unui model conceptual pentru înţelegerea aspiraţiilor ocupaţionale ale 

tinerilor care abandonează şcoala.  

Obiective secundare 

1. Identificarea percepţiilor individuale asupra viitorului ale tinerilor care 

abandonează şcoala. 

2. Identificarea factorilor sociologici şi psihologici implicaţi în orientarea viitoare şi 

aspiraţiile ocupaţionale ale tinerilor care au abandonat şcoala.  

3. Identificarea aspiraţiilor ocupaţionale ale tinerilor de care se ocupă Unităţile de 

Promovare a Tinerilor. 

 

 

CAPITOLUL 1: Literatura de specialitate 

1.1. Lumea muncii 

1.1.1 Lumea muncii în secolul 21 

Lumea muncii în secolul 21 se conturează printr-o serie de procese concurente 

generatoare de  schimbări demografice în componența forței de muncă. Cele două 

procese principale care au afectat această schimbare sunt globalizarea și tehnologia. În 

esență, globalizarea reprezintă deschiderea barierelor comerciale între națiunile lumii. 

Datorită evoluțiilor tehnologice rapide, alături de o scădere semnificativă a costurilor 

de export, import și transport, piața globală a devenit accesibilă și disponibilă. Din punct 

de vedere economic, volumul comerțului global s-a extins, investițiile străine private 

au crescut și transferurile financiare între țări s-au înmulțit. Acest proces a facilitat 

libera circulaţie a forței de muncă, generând diversitate etnică, culturală și lingvistică 

la nivel mondial (OCDE, 2016), precum și o gamă mai largă de oportunități, în special 

pentru persoanele educate și cu înaltă calificare. 
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Tehnologiile complexe și subtile precum Nano și biotehnologia creează schimbări 

dramatice în diverse domenii, precum medicina, ingineria materialelor, știința, nutriția, 

agricultura și altele. Această gamă de tehnologii necesită muncitori cu înaltă calificare, 

deoarece deschide orizonturi pentru ocupații noi, complexe, şi interdisciplinare (Karoly 

& Panis, 2004). Schimbările pe piața locurilor de muncă se reflectă în diversitatea 

formelor de angajare, a spaţiului de angajare, a duratei angajării, în noile structuri 

privitoare la pensii, formarea și instruirea angajaților, flexibilitatea ocupaţiilor și un 

mediu mondial dinamic (Toshav-Echner, 2009). Piața forței de muncă viitoare prezintă 

numeroase provocări, alături de oportunități de creștere și inovare. Guvernele și 

organizațiile din întreaga lume au realizat necesitatea de a se pregăti pentru aceste 

schimbări pe termen scurt și lung. Un exemplu în acest sens este oferit cercetările 

efectuate de Frey și Osborne (2013) care au prezis schimbările generate de 

informatizare și automatizare susținând că peste două decenii, 47% din profesiile din 

Statele Unite vor fi în pericol de computerizare, ceea ce va duce la dispariția a 

numeroase locuri de muncă (Frey și Osborne, 2013). 

1.1.2 Angajarea tinerilor pe piaţa forţei de muncă  

 Adolescenţa reprezintă în mod tipic o răscruce critică în dezvoltarea percepţiilor şi 

atitudinilor legate de lumea muncii şi în formarea identităţii profesionale / ocupaţionale. 

Tinerii îşi găsesc locuri de muncă fie prin participarea la programe de educaţie liceală 

care îi pregătesc pentru piaţa muncii, fie prin participarea la programe de studii care 

creează o combinaţie structurată de instruire vocaţională şi mentorat pentru anumite 

locuri de muncă, fie prin iniţiative proprii de căutare a unui loc de muncă. Încurajarea 

adolescenţilor să lucreze cât încă sunt încadraţi în sistemul de învăţământ este deosebit 

de importantă din punct de vedere economic şi social. Ca urmare a crizei economice 

globale din 2008, specialişti în economie din mai multe ţări au ajuns la concluzia că 

experienţele ocupaţionale din adolescenţă afectează măsura participării la forţa de 

muncă în viaţa adultă, atâta vreme cât se păstrează un echilibru între timpul petrecut la 

muncă şi cel dedicat studiului. (Zelson- Rashavsky, 2013). Majoritatea tinerilor care 

lucrează fac acest lucru fie în regim part-time, fie în sistem de plată cu ora, lucrând în 

industria alimentară sau pe poziţii de chelneri, funcţionari, casieri, plasatori, personal 

vânzări sau babysitteri (Zimmer-Gembeck & Mortimer, 2006). 
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1.1.3 Dezvoltarea carierei 

“De ce lucrează oamenii?” este o întrebare care generează o gamă largă de răspunsuri, 

de la nevoia de a acoperi necesităţile de bază, precum mâncare, îmbrăcăminte, locuinţă 

şi până la nevoia de siguranţă, de respect sau de a-şi realiza potenţialul personal. Munca 

poate crea spaţiul optim pentru creştere şi dezvoltare, atât din punct de vedere 

profesional, cât şi personal. Munca reprezintă o platformă pentru exprimarea abilităţilor 

şi competenţelor, precum şi pentru dezvoltarea auto-eficienţei; promovează abilităţile 

personale, sociale şi funcţionale, stabileşte identitatea personală şi creşte stima de sine; 

reprezintă o manifestare a statutului social şi a sentimentului de apartenenţă la o 

societate ca membru care contribuie în mod activ. Munca simbolizează normativitatea 

și așteptările pe care o societate le are de la membrii săi. Persoanele care nu lucrează 

sunt percepute ca fiind leneşe, supuse ratării şi eşecului; ele sunt etichetate ca o povară 

pentru societate și sunt chiar confruntate cu excluziunea (Lent & Brown, 2013). 

Consilierea sau orientarea în carieră include o serie de acțiuni destinate să ajute indivizii 

să se orienteze spre alegerea unei ocupații și a unei cariere. Acestea includ furnizarea 

de informații relevante și actualizate, expunerea la diverse ocupații din diverse domenii, 

o bună cunoaştere a structurii lumii muncii și a tendințelor dominante şi în primul rând 

identificarea abilităților, competenţelor, intereselor, valorilor și preferințelor (Patton & 

McMahon, 2001).   

Teoriile cu privire la consilierea în carieră nu sunt de sine stătătoare; ele sunt afectate 

de contextul socio-economic, de factori culturali, etnici şi geografici. Din acest motiv, 

după Primul Război Mondial conceptele şi modelele de consiliere în carieră au 

continuat să se dezvolte, fenomen care s-a manifestat şi mai evident după criza 

economică din anii 1930 din Statele Unite şi desigur după al Doilea Război Mondial. 

Aceste teorii se axează pe două aspecte principale: aspectul psihologic, care ţine de 

personalitate, caracteristici, dorinţe şi abilităţi ale individului, şi aspectul social, ce ţine 

de statutul socio-economic al individului, de etnia şi genul acestuia (Brown, 2002).   

În adolescenţă, identitatea ocupaţională se dezvoltă dincolo de imaginile stereotip 

legate de muncă şi profesii aşa cum sunt concepute în copilărie, către o percepţie clară 

şi realistă asupra diverselor ocupaţii, pe măsură ce acestea sunt adaptate la dorinţele, 

aspiraţiile şi abilităţile adolescentului. Construirea identităţii ocupaţionale se face în trei 

etape: descoperirea şi investigarea ocupaţiilor, examinarea opţiunilor pe care le are 
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adolescentul, alegerea unei ocupaţii şi dedicarea în domeniul respectiv (Profeli & Lee, 

2012). Agenţii care ţin de socializare în mediul adolescentului, care includ părinţii, 

familia extinsă, personalul şcolar, grupul de prieteni şi colegi şi alte figuri importante 

din comunitate joacă un rol important în dezvoltarea carierei adolescentului (Watson & 

McMahon, 2005). 

1.2 Orientarea viitoare 

Cercetătorii consideră că orientarea viitoare este o hartă pe care o persoană o creează 

pentru sine și care o ajută să își facă planuri, să examineze opțiunile viitoare și să ia 

decizii cu privire la viitor. Valoarea de dezvoltare a orientării viitoare nu constă în 

prezicerea viitorului, ci în angajarea în viitor, în construirea unui curs de viață (Seginer, 

2001). Orientarea spre viitor este suma imaginilor pe care oamenii le creează cu privire 

la viețile lor viitoare. Asemenea unei autobiografii, aceste imagini spun povestea de 

viață a oamenilor în funcție de ceea ce ei consideră în mod subiectiv a fi important 

pentru ei. Orientarea viitoare creează o imagine a viitorului și modelului vieții așteptate 

de la oameni; stabilește fundamentul pentru determinarea scopurilor și obiectivelor, 

pentru identificarea și descoperirea opțiunilor, pentru construirea de planuri și 

acționarea în vederea realizării acestora, pentru crearea unui angajament față de cursul 

de viață planificat. Când ne gândim la viitor declanşăm un proces de schimbare în 

prezent, indiferent dacă o astfel de gândire este personală sau socială, realistă, idealistă 

sau fantastică (Seginer, 2003) 

1.2.1 Orientarea viitoare în adolescenţă 

 Erikson (1968) a arătat că orientarea viitoare este adânc înrădăcinată în gândirea 

psihologică a individului şi constituie forţa motivaţională în construirea imaginilor 

asupra viitorului şi dezvoltarea acestora de-a lungul anilor. Tendinţa de orientare 

viitoare este înnăscută şi exprimată încă din copilărie. Însă conţinutul, forma şi rolul 

acesteia se modifică odată cu vârsta. Seginar (2009) afirmă că în adolescenţă orientarea 

pentru viitor se manifestă mai clar şi mai direct şi capătă o mai mare importanţă 

deoarece reprezintă un mecanism de dezvoltare specific acestei vârste în tranziţia către 

vârsta adultă. Adolescenţii se confruntă cu cerinţele de dezvoltare normative specifice 

vârstei lor, definite de părinţi, profesori sau grupul de prieteni şi colegi. Majoritatea 

acestor cerinţe sunt îndreptate către rezultate viitoare, accentul fiind astfel pe crearea 
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unei orientări viitoare în rândul adolescenţilor, ceea ce reprezintă o parte importantă a 

identităţii lor aflate încă în formare (Nurmi, 1991). 

1.2.2 Orientarea viitoare şi genul 

În orientarea pentru viitor a adolescenţilor s-au constatat diferenţe de gen semnificative. 

În general fetele au manifestat aspiraţii mai înale decât băieţii, dar acestea au fost 

realizate în mod diferit în ceea ce priveşte societatea, cultura, statutul socio-economic, 

influenţa altor persoane şi schimbările produse pe parcursul vieţii (Leavy & Smith, 

2010; Yates et. al, 2011). Într-un studiu asupra tinerilor care trăies pe străzi în Brazilia, 

fetele s-au arătat mai axate pe obiective legate de carieră, familie sau obiective 

emoţionale şi legate de starea de bine personală, pe când băieţii s-au axat mai degrabă 

pe obiective de ordin material legate de acumularea de resurse financiare, proprietăţi şi 

statut social. Ambele sexe s-au dovedit incapabile de a se axa în mod concret pe viitor 

(Raffaelli & Koller, 2005). 

1.2.3 Orientarea viitoare şi familia 

În ciuda proceselor de separare și distanțare de familie în favoarea grupului de prieteni, 

familia rămâne un factor central în dezvoltarea adolescenților în toate domeniile vieții, 

inclusiv orientarea viitoare. Această influență constă în principal în determinarea 

obiectivelor pentru viitor, în examinarea opțiunilor disponibile și în luarea deciziilor. 

Adolescenții caută sfatul părinților pentru decizii pe termen lung, şi pe cel al prietenilor 

lor în luarea deciziilor pe termen scurt (Wilks, 1985 în Nurmi, 1991). 

Părinţii afectează orientarea viitoare a copiilor lor în următoarele moduri: (1) resursele 

disponibile părinţilor, care includ statutul socio-economic, educaţia, capitalul cultural 

şi social; (2) stabilirea de standarde normative care afectează interesele, credinţele şi 

obiectivele adolescenţilor cu privire la şcoală, muncă, familie şi timpul liber; (3) 

reprezentând un model de viaţă şi o sursă de cunoaştere pentru numeroasele cerinţe de 

dezvoltare cu care se confruntă adolescenţii. Ei reprezintă un model pentru viaţa de 

familie normativă, pentru muncă şi funcţionalitatea individului ca parte din comunitate, 

care a reuşit să se realizeze şi să trăiască o viaţă confortabilă; (4) încrederea în sine şi 

autoeficienţa adolescenţilor depinde de interacţiunile familiale şi de măsura în care 

părinţii cred în propriile abilităţi personale şi parentale şi în abilităţile copiilor lor; (5) 

spaţiul potenţial pe care părinţii îl permit copiilor pentru a examina, a interoga şi a 
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investiga orientarea viitoare, precum şi pentru a experimenta diverse posibilităţi, 

oferind sprijin pe parcursul acestui proces şi susţinând alegerile făcute de către 

adolescenţi (Nurmi, 1991; Seginer, 2003). Un alt factor semnificativ în orientarea 

viitoare este relaţia între mame şi adolescenţi, care este înrădăcinată în rolul mamei în 

socializarea copiilor, inclusiv cu privire la orientarea viitoare (Seginer & Shoyer, 2012). 

1.2.4 Orientarea viitoare şi şcoala 

Orientarea viitoare se dezvoltă în diferite contexte instituţionale şi culturale şi în cadrul 

proceselor de socializare care determină aşteptările normative ale societăţii cu privire 

la aspiraţiile şi planurile de viitor, una dintre aceste instituţii sociale fiind şcoala. Copiii 

şi adolescenţii petrec multe ore pe zi la şcoală, aceasta având o influenţă semnificativă 

asupra dezvoltării lor intelectuale, personale şi sociale. Climatul şcolar are un impact 

esenţial asupra sentimentului de securitate şi a stării de bine a studenţilor. Atunci când 

şcoala creează un mediu de învăţare incluziv şi care oferă elevilor resursele necesare, 

relaţii optime între elevi şi profesori şi un sentiment de apartenenţă la şcoală, climatul 

respectiv constituie un fundament solid pentru realizări importante şi pentru orientarea 

viitoare. Un climat şcolar care îi încurajează pe elevi să privească spre viitor şi să aspire 

la realizări măreţe poate inspira atingerea acestora. Pe de altă parte, şcolile publice mari 

localizate în comunităţi deficitare, care nu au personal suficient şi nu oferă sprijinul 

necesar profesorilor, unde există un grad mare de alienare a relaţiei între profesori şi 

elevi conduc de obicei la contexte limitative în care elevilor nu li se acordă resursele 

necesare, în care elevii slabi nu beneficiază de suficient sprijin, oportunităţile sunt 

limitate, la fel ca şi programele de optimizare, iar problemele de comportament sunt 

numeroase. În astfel de şcoli elevii au un nivel mai scăzut de realizări academice, iar 

orientarea viitoare este deficitară (Chen & Vazsonyi, 2013).  

1.2.5 Orientarea viitoare şi tinerii aflaţi în situaţii de risc 

Tinerii din familii cu probleme care se confruntă cu violenţă, neglijare, delincvenţă, 

abuz de droguri şi alcool, abuz emoţional sau sexual, sau tinerii care sunt forţaţi de 

împrejurări să devină „părinţi-copii” dintr-o serie de motive precum boala părinţilor sau 

părinţi imigranţi care îşi pierd autoritatea, se transformă în tineri care îşi pierd 

încrederea în sine, abilitatea de a concepe viitorul şi de a se orienta către acesta. Când 

viaţa este în mod constant instabilă, tinerii îşi limitează gândirea către viitor. Lipsa de 
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control asupra situaţiei familiale şi asupra vieţii de familie crează incertitudine şi lipsă 

de încredere în viitor, însoţite de anxietate şi pesimism. Viitorul nu este văzut ca un loc 

sigur din punct de vedere al dezvoltării psihologice, iar perspectiva temporală se 

concentrează asupra supravieţuirii de zi cu zi.  

1.3 Aspiraţii ocupaţionale 

Accentul principal în orientarea viitoare cade pe aspiraţiile ocupaţionale. Rojewski a 

definit aspiraţiile ocupaţionale drept „obiectivele şi opţiunile legate de carieră 

exprimate de un individ” (Rojewski, 2005, p. 132). Menită în mod clar să identifice şi 

să definească un individ, aspiraţia ocupaţională îl ajută pe acesta să-şi construiască calea 

optimă pentru realizarea acestor aspiraţii. Este necesară distincţia între aspiraţiile 

ocupaţionale ideale care nu corespund abilităţilor şi talentelor unui individ şi aspiraţiile 

ocupaţionale realiste, care se potrivesc acestuia (Gottferdson, 1981; Rojewski, 2005). 

În adolescenţă, acest proces capătă semnificaţii şi se accentuează, fiind influenţat de 

percepţia de sine, suma succeselor şi eşecurilor în viaţă, mesajele mediului şi anturajului 

şi experienţele anterioare din lumea muncii (Patton & McMahon, 2014; Porfeli & Lee, 

2012; Watson & McMahon, 2005). Adolescenţa este o perioadă importantă pentru 

definirea valorilor, intereselor, abilităţilor, ideilor şi gândurilor cu privire la viitoarea 

profesie. Abilitatea unei persoane de a-şi forma aspiraţii ocupaţionale realiste şi de a-şi 

dezvolta matoritatea ocupaţională nu este un proces uniform. Există adolescenţi care 

vor îndeplini această misiune cu succes şi adolescenţi care vor eşua (Bartlett & Domene, 

2014).  

1.3.1 Aspiraţiile ocupaţionale şi tinerii aflaţi în situaţii de risc 

Diverse studii au arătat că implicarea în activităţi infracţionale are un impact negativ 

asupra activităţii academice şi asupra aspiraţiilor ocupaţionale ale delincvenţilor 

juvenili. Bartlett & Domene (2015) arată că percepţia de sine la aceşti tineri le afectează 

percepţia asupra ocupaţiilor disponibile; implicarea anterioară în acte de delicvenţă le-

a limitat deja oportunităţile ocupaţionale, astfel încât aspiraţiile lor ocupaţionale ţintesc 

către ocupaţii fără prestigiu, care nu necesită studii. Mulţi dintre participanţii la 

respectivul studiu au afirmat că au păşit în lumea criminalităţii din cauza dificultăţilor 

întâmpinate la şcoală, lipsei succesului academic şi un sentiment de alienare din partea 

personalului şcolar, elemente care în final au condus la abandonul şcolar (Bartlett & 
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Domene, 2015). Studii similare indică faptul că pentru tinerii diagnosticaţi cu dificultăţi 

de învăţare tranziţia de la şcoală la lumea muncii este mult mai dificilă în ceea ce 

priveşte identificarea şi alegerea aspiraţiei ocupaţionale care să se potrivească 

abilităţilor şi competenţelor lor. această categorie de tineri manifestă tendinţa de a alege 

ocupaţii mult mai puţin prestigioase care să nu necesite abilităţi de învăţare complexe 

– în special ocupaţii tehnice în domeniile construcţii, mecanică auto, servicii şi comerţ 

(Rojewski, 1999; Kortering et al., 2010). 

1.4 Tinerii aflaţi în situaţii de risc şi abandonul şcolar  

 Unii cercetători susţin că adolescenţii se află permanent într-o situaţie de risc. 

Schimbările dramatice care au loc în această etapă, precum şi sarcina complexă a 

formării unei identităţi de sine şi presiunile sociale creează adesea în rândul 

adolescenţilor sentimentul că nu deţin controlul asupra propriei vieţi, ceea ce 

declanşează anxietate, depresie, sentimentul de neajutorare şi nefericire. Aceste 

circumstanţe pot da naştere dorinţei de evadare la nivel mental prin abelul la substanţe 

precum alcoolul şi drogurile, care pot cauza comportament violent şi agresiv, 

comportament sexual externalizat, boli de nutriţie sau dorinţei de a-şi face rău (Kaim & 

Romi, 2014). Fără îndoială, trebuie făcută o distincţie clară între riscurile cu care se 

confruntă toţi adolescenţii şi adolescenţii aflaţi în situaţii de risc. Termenul „tineri aflaţi 

în situaţii de risc” se referă la populaţia de tineri care se confruntă cu riscuri de natură 

fizică, psihologică sau spirituală (Lahav, 2000). Tinerii părăsesc sistemul de învăţământ 

înainte de finalizarea educaţiei formale dintr-o serie de motive. Uneori acest lucru se 

întâmplă din propria lor voinţă, din cauza nevoii de a merge la muncă pentru a ajuta la 

susţinerea propriei familii, dar în cele mai multe dintre cazuri sistemul este acela care-

i determină pe tineri să părăsească şcoala (Lahav, 2012).  

 

1.4.1 Serviciul de Promovare a Tinerilor 

Departamentul pentru Promovarea Tinerilor, ca parte a Diviziei pentru Educaţia 

Copiilor şi Tineilor aflaţi în Situaţii de Risc se ocupă în prezent de peste 15.000 de tineri 

aflaţi în situaţii de risc, dintre care aproape două treimi sunt clasificaţi ca „tineri 

deconectaţi”: tineri care au părăsit sistemul de educaţie şi nu sunt încadraţi în niciun alt 

cadru alternativ. Şaptezeci la sută dintre tinerii aflaţi în grija acestor servicii sunt băieţi, 
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iar restul de 30% sunt fete. În Israel există aproximativ 170 de Unităţi pentru 

Promovarea Tinerilor care includ întregul spectru al populaţiei din Israel: israeliţi 

veterani, noi imigranţi, eltra-ortodocşi, naţional-religioşi, arabi, beduini şi druzi 

(Ministerul Educaţiei, 2019). Activitatea de promovare a tinerilor îşi extrage resursele 

din diferite discipline şi se bazează pe o abordare de intervenţie multisistemică ce 

combină abordările profesionale dezvoltate în domeniul educaţiei cu abordările 

dezvoltate în domeniul asistenţei sociale şi al altor ştiinţe comportamentale (Lahav, 

2011). Respectiva activitate este denumită în cadrul efortului de promovare a tinerilor 

drept „muncă educaţional-terapeutică”.  

1.4.2 Pregătirea pentru piaţa muncii în cadrul Unităţilor de Promovare a Tinerilor 

 Pregătirea tinerilor care abandonează şcoala pentru piaţa muncii se face pe baza mai 

multor considerente: 

 (1) Piaţa muncii reprezintă una din căile de integrare a tinerilor care abandonează 

şcoala. Potrivit datelor existente, 70% din tinerii incluşi în programe sunt încadraţi pe 

piaţa muncii datorită nevoilor sociale. (2) Prin integrarea în sfera muncii este posibilă 

dezvoltarea unei game largi de aptitudini şi competenţe personale, emoţionale, sociale 

şi funcţionale în rândul tinerilor. Această integrare constituie un cadru adiţional în care 

tinerii îşi pot evalua competenţele şi abilităţile şi în care pot experimenta succesul. (3) 

Piaţa muncii se integrează cu educaţia formală şi cea vocaţională. (4) Piaţa muncii 

reprezintă o alternativă la comportamentele cu factor de risc şi ajută la prevenirea 

acestora. (5) Experienţa pe piaţa muncii de la o vârstă fragedă facilitează tinerilor 

expunerea la diferite profesii, îi ajută să se familiarizeze cu acestea şi să evalueze dacă 

li se potrivesc, promovându-le aspiraţiile ocupaţionale (Arkin & Lahav, 2013).  

Reshatot (Networks) – Acest program a fost implementat în cadrul serviciului de 

promovare a tinerilor în perioada 2009-2016. Programul este menit să evidenţieze 

dezvoltarea şi fortificarea legăturilor din reţea, să asigure planificarea pe termen lung, 

înţelegerea barierelor pe care tinerii trebuie să le depăşească înainte de intrarea pe piaţa 

muncii, precum şi să ofere tinerilor instrumentele şi competenţele necesare pentru a se 

integra în această lume.   

Shehakim (Skies) – Programul, care a fost dezvoltat şi conceput de către cercetător, 

are scopul de a le reda perpectiva tinerilor asupra viitorului şi de a conferi o mai bună 
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înţelegere a structurii pieţei muncii în secolul 21. Programul îi ajută pe tineri să 

analizeze competenţele necesare pentru piaţa muncii din secolul 21, experimentând şi 

intrând în contact cu instrumentele tehnologice care îi ajută la formarea aspiraţiilor 

ocupaţionale (Ministerul Educaţiei, 2019). 

1.5 Cadrul Conceptual 

Figura 1 prezintă cadrul conceptual care stă la baza prezentei cercetări. 

 

 

 

 

 

 



13 

 

CAPITOLUL 2: METODOLOGIA DE CERCETARE 

2.1 Paradigma de cercetare  

Paradigma de cercetare selectată pentru prezentul studiu este cea calitativă. Datorită 

contextului unic al populaţiei cercetate şi cadrului studiului, respectiv tinerii care 

abandonează şcoala aflaţi în grija Unităţilor de Promovare a Tinerilor, abordarea pe 

baza studiului de caz pe care am ales-o a fost cea a teoriilor fundamentate pe date. 

Teoria fundamentată pe date se bazează pe cercetări care îşi extrag subiectele teoretice 

din întţlnirea directă cu domeniul studiat. Teoria fundamentată pe date este ancorată 

într-un domeniu clar, structurat. Cu toate acestea, încorporează flexibilitatea necesară 

colectării şi analizei datelor pentru a permite formularea teoriilor pe baza respectivelor 

date. Datele ajută la structurarea fundamentelor teoriei şi generează conceptele centrale 

ale cercetării. Cercetătorii care-şi bazează lucrările pe această metodă adună datele şi 

dezvoltă teoria de la începutul până la finalul studiului. Există anumite concesii şi 

compromisuri cu privire la date pe măsură ce se construieşte teoria pe baza analizei 

respectivelor date. 

2.1.1 Cercetarea calitativă 

Cercetarea calitativă este metoda care produce informaţii referitoare la oameni, grupuri 

de oameni şi chiar noi înşine în raport cu o realitate socială dată. Este o metodă de 

cercetare specifică unei serii de discipline din cadul ştiinţelor sociale şi 

comportamentale prin care se studiază, se descoperă, se expun, se descriu sau se explică 

fenomenele sociale. Abordarea calitativă în cercetare este un concept larg ce include 

diverse metode şi instrumente de cercetare care combină diverse arii ale viaţii şi 

domenii de cercetare (Leavy, 2014).  

2.1.2 Studiul de caz 

În general, se poate spune că orice grup care împarte o cultură comună poate servi ca 

studiu de caz. Cu toate acestea, un studiu de caz este instructiv pentru un fenomen sau 

o problemă socială prin intermediul unuia sau mai multor evenimente într-un context 

specific și în cadrul unui sistem clar și demarcat. Într-un studiu de caz, informațiile și 

datele sunt colectate cu ajutorul instrumentelor de cercetare diverse utilizate de către 
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cercetător. Abordarea studiului de caz este utilizată pe scară largă în științele sociale, 

psihologie, asistenţă socială, consiliere, medicină, drept, educație și sociologie. 

2.1.3 Teoria fundamentată pe date 

Teoria fundamentată pe date se bazează pe cercetări care își extrag subiectele teoretice 

din contactul direct cu domeniul de cercetare. Metodologia teoriei este ancorată într-un 

domeniu clar, structurat. Raţiunea care stă la baza abordării teoriei fundamentate este 

faptul că că științele sociale necesită o metodă de cercetare care să explice fenomenele 

sociale de jos în sus, adică teorii care încep prin studierea domeniului și a practicii 

specifice. Această metodă este considerată potrivită pentru cercetarea în diverse 

discipline, în principal în științele sociale, cum ar fi asistența medicală, sociologia, 

educația și sociologia (Shimoni, 2016). 

Teoria fundamentată pe date a fost introdusă de sociologii Glaser şi Strauss (1967) şi 

dezvoltată pe baza experienţei în cercetarea pacienţilor cu boli terminale. Din respectiva 

cercetare au extras strategii de cercetare pentru înţelegerea fenomenelor derivate din 

stabilirea teoriilor bazate pe date. 

2.2 Planul de cercetare 

 Pasul  Obiectivul cercetării   Instrumentul de 

cercetare 

 Populaţia de 

cercetare  

 Metode de analiză 

a datelor 

 Pasul 1 Identificarea percepţiilor 

asupra viitorului la tinerii 

care abandonează şcoala. 

Interviuri în 

profunzime semi-

structurate  

 16 tineri care au 

abandonat şcoala. 

Vârsta 14-18 ani. 

Codarea temelor şi 

categoriilor  

 Pasul 2 Definirea factorilor 

psihologici şi sociologici 

implicaţi în orientarea 

viitoare şi aspiraţiile 

ocupaţionale ale tinerilor 

care abandonează şcoala. 

 Grup focus   8  responsabili ai 

Unităţilor de 

Promovare a 

Tinerilor 

 Analiza de conţinut 

 Pasul 3 Identificarea aspiraţiilor 

ocupaţionale ale tinerilor 

care abandonează şcoala.   

Analiza 

documentelor: două 

programe de 

pregătire pentru 

sfera muncii: 

‘Reshatot’ şi 

‘Shchakim’ 

 ------------------  Analiza de conţinut 
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2.3 Populaţia de cercetare 

 

Dintre toate grupurile de populaţie de care se ocupă Unităţile de Promovare a Tinerilor, 

au fost selectaţi să participe la studiu adolescenţi care au renunţat de tot la şcoală şi şi-

au completat studiile sub auspiciile unităţilor. O parte din aceştia (37%) aparţin 

populaţiei de evrei seculari. Dintre aceştia, cei cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani 

trăiesc în zonele centrale sau periferice ale Israelului (periferie geografică sau socială) 

( Ministerul Educaţiei, 2019).  

 

  

Secular Jews
37%

Arabs
23%

Ultra Orthodox
14%

Bedouins
4%

Druze
1%

Religious Jews
3%

Former USSR 
Immigrants
9%

Ethiopian 
Immigrants
7%

Others
2%
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CAPITOLUL 3: REZULTATE 

3.1 Rezultate derivate din Întrebarea de Cercetare nr. 1: Care este 

percepţia asupra viitorului în rândul tinerilor care au abandonat 

şcoala?
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Teme Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 

1 Orientarea 

viitoare a unui 

ciclu complet 

de viaţă 

Familia şi cuplul 

“Ce mi-ar plăcea să fiu? 

Ceea ce i-ar plăcea oricui, 

să am o familie bună.” 

(S7) 

Educaţia superioară 

“Universitate şi chestii 

de genul acesta? Nu 

prea cred, nu este 

punctul meu forte.” 

(S1) 

Serviciul military 

“În cinci ani mă văd în 

armată, sper să fiu într-o 

unitate specială, aceasta 

este ambiţia mea.” (S13) 

Locul de rezidenţă 

“Copiii mei vor creşte într-

o comunitate rurală, ca 

cea în care locuiesc acum, 

dar îmi doresc să merg şi 

să locuiesc în Tel-Aviv, 

după ce termin armata.” 

(S12) 

Aspiraţii ocupaţionale 

Secretar, tehnician gaz, 

programator IT, designer 

sunete, decorator, consilier 

sănătate, makeup artist, doctor, 

actriţă, inginer electrician, 

muzician, ghid turistic, bucătar, 

expert media, cofetar 

Să lucrez la gunoi 

2 Rolul 

părinţilor în 

formularea 

aspiraţiilor 

viitoare şi 

aspiraţiilor 

ocupaţionale 

Structura familiei şi 

relaţiile 

“Părinţii mei sunt 

divorţaţi, locuiesc cu 

mama şi bunica şi mai am 

doi fraţi mai mari. Cam 

asta e. părinţii mei au 

divorţat la 2 săptămâni 

după naşterea mea şi nu 

am nicio relaţie cu tatăl 

meu.” (S16) 

Istoria angajărilor în 

familie 

“Tata a fost cândva 

muzician, era 

producător muzical, a 

fost şi DJ, s-a ocupat de 

sonorizare… tot felul de 

evenimente, concerte, 

staţii radio. S-a lăsat de 

asta, de zece, el şi 

mama conduc o 

companie de 

transport.” (S4) 

Percepţia părinţilor cu 

privire la posibilul viitor al 

tinerilor 

“Mama ştie că în viitor mi-

ar plăcea să fie bucătar şi 

asta e ceea ce vreau să fac 

în viaţă. (S15) 
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Teme Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 

3 Aspecte ale 

sinelui cu 

privire la 

viitor şi 

aspiraţiile 

ocupaţionale 

Concepţia generală 

despre sine  

“Mulţi îmi spun că nu 

vorbesc ca o fată de 17 

ani şi aşa este. Nu am 

mintea unei fete de 17 

ani, mulţi îmi spun asta, 

dar asta se întâmplă când 

eşti foarte singur.” (S8) 

Sinele posibil 

 

“Ce mi-ar plăcea să fac 

şi ce aş face? E o mare 

diferenţă.” (S15) 

Orientarea viitoare şi 

emoţiile 

 

“Nu mi-e teamă de nimic, 

ce va fi va fi. Dumnezeu ne 

hotărăşte viaţa, nu avem 

cum să schimbăm asta. 

Încercăm să ne facem un 

viitor bun.” (S11) 

“Mi-a îngrozitor de teamă 

pentru că îmi doresc 

lucruri şi dacă nu se 

întâmplă o să mă deprim 

imediat şi o să fiu foarte 

supărat.”(S14) 

Convingeri legate de 

orientarea viitoare 

 

“Încă nu ştiu, viitorul nu 

mi-e clar, să spun aşa, dar 

voi avea un viitor bun, 

dacă îl construiesc 

începând de acum.” (S10) 

Depăşirea obstacolelor 

 

“Nu voi cădea. Dacă voi avea 

dificultăţi, nu voi renunţa şi nu mă 

voi întreba de ce trebuie să trec prin 

asta. Le voi depăşi şi voi merge până 

la capăt.” (S9) 

4 Relaţia între 

experienţele 

educaţionale 

trecute şi 

aspiraţiile 

ocupaţionale 

Motivul abandonului 

şcolar 

 

În mare parte n-am prea 

mers la şcoală… Apoi m-

au încadrat în categoria 

“tineri cu risc”. Nu mă 

puteam trezi dimineaţa. 

Nu puteam să dorm bine 

noaptea şi nu aveam 

niciun motiv să mă 

Relaţia cu şcoala 

 

“Nu eu am plecat. Ei 

m-au dat afară!!!” (S5) 

 

“Nu te respectă, mereu 

ţipă la tine, nu fac 

nimic special, 

Autopercepţia academică 

şi aspiraţiile ocupaţionale 

 

“N-am nicio dorinţă. Dacă 

m-ar interesa, aş sta şi aş 

învăţa. Dar nu mă 

interesează. Mai sunt şi 

alte lucruri… cum ar fi 

modelingul. Dacă e ceva 

ce pot să fac fără să învăţ, 

atunci pot să fac 
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trezesc… Nu mă simţeam 

bine la şcoală. (S16) 

întotdeauna urlă la 

tine.” (S10) 

modeling, dacă mă 

acceptă. De ce să nu încep 

ceva care e uşor pentru 

mine? (S1) 

 

5 Experienţa 

ca mod de 

construire a 

aspiraţiei 

ocupaţionale 

Experienţe generale 

 

“Da, chiar şi la internat, 

mergeam câte 30 de km pe zi, 5 

zile pe săptămână, îmi plăcea 

foarte mult, îmi place natura şi 

liniştea.” (S13) 

Hobbiuri şi timp liber 

 

“Îmi place să pictez şi să 

fac bijuterii… e ceva ce îmi 

face plăcere, nu am 

învăţat de nicăieri. Şi în 10 

ani poate îmi fac o 

afacere.” (S5) 

Experienţe ocupaţionale 

 

“În prezent mi se trimite muzică şi 

eu o mixez, fac design sunet pentru 

alţi artişti. Sunt producător.” (S4) 

Valori legate de muncă 

 

“Pentru că îmi place să muncesc. Aşa sunt eu, 

asta mă interesează. Obţin satisfacţie din muncă. 

Mă pregătesc pentru viaţă pentru că ţtiu că o să 

muncesc toată viaţa. Aşa că mă pregătesc.” (S11) 

6 Pro-

activism în 

realizarea 

aspiraţiei 

Gânduri şi idei cu privire la 

activism 

 

“Îţi planifici ceea ce trebuie să 

faci, vezi ce implică, cât trebuie 

să stai să înveţi despre lucrul 

acela acasă, cât timp îţi va lua. 

Şi când vezi că e posibil şi ai 

analizat toate aspectele, 

încerci, şi când înţelegi că se 

poate face, faci.” (S8) 

Comportament activ 

propriu-zis 

 

“În ultimii ani am lucrat 

mult cu mine şi văd 

rezultatele…” (S9) 

Învăţarea autodidactă şi aspiraţiile 

ocupaţionale 

 

“Am învăţat marketing de pe 

internet, dar nu şi administrarea 

afacerilor. 

Da, la început am învăţat singur, în 

muzică sunt autodidact, doar în 

muzică.” (S12) 

Asumarea responsabilităţii pentru viitor 

 

 

“În lumea asta ai nevoie de diplome şi certificate. 

Nu contează cât eşti de deştept, ai nevoie de o 

diplomă de şcoală. Aşa că o să iau diplomele, să 

spunem că o să am un set de chei cu care o să 

deschid nişte uşi.” (S10) 

7 Modele de 

viaţă 

Membri ai familiei Angajatori Prieteni Sinele 
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influente în 

stabilirea 

aspiraţiilor 

ocupaţionale 

 

“Fratele meu e cel care mă 

inspiră, mai mult sau mai puţin. 

El a avut succes în viaţă. Are o 

soţie, face ce-i place. Este 

important, pentru că 

majoritatea femeilor din Israel 

nu fac ceea ce le place, fac ceea 

ce sunt obligate să facă.” (S16)  

 

 

“E ca şi cum eu l-aş ajuta 

pe el… mă învaţă… Nu ştiu 

exact, de multe ori îmi 

spune, de exemplu, dacă 

cineva distruge mailul – 

mă roagă să-l repar…” (S3) 

 

 

“Adevărul e că te inspiră mult 

oamenii care vin aici să ne viziteze, 

care au 30 de a ni acum şi care 

spun că au fost copii ca şi noi, că nu 

au învăţat, dar apoi şi-au continuat 

studiile şi au devenit de exemplu 

ingineri. Acum mi se pare imposibil, 

dar vom vedea.” (S2) 

 

 

“Nu, nu am pe nimeni ca model în afară de mine. 

Nu cred că am nimic de învăţat de la alţii, pentru 

că am de învăţat de la mine, trebuie să mă inspir 

din propria persoană, din ambiţiile mele şi din 

ceea ce sunt.” (S6) 
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3.2 Rezultate derivate din întrebarea de cercetare nr. 2: Care sunt factorii 

psihologici şi sociologici implicaţi în orientarea viitoare şi aspiraţiile ocupaţionale 

ale tinerilor care abandonează şcoala? 

Persoanele responsabile din cadrul Unităţilor de Promovare a Tinerilor nu consideră că 

tinerii care au abandonat şcoala au orientare viitoare. În plus, aceşti responsabili au 

stereotipuri legate de aspiraţiile ocupaţionale ale respectivilor tineri.  

3.3 Rezultate derivate din Întrebarea de cercetare nr. 3: Care sunt aspiraţiile 

ocupaţionale ale tinerilor care abandonează şcoala? 

 

Documentele arată că tinerii care abandonează şcoala au aspiraţii ocupaţionale legate 

de o serie largă de domenii. Primele trei domenii ocupaţionale vizate sunt informatica, 

sportul şi psihologia. 

3.4. Rezultate integrative 

În interviuri au fost exprimate gânduri legate de viitor cu privire la diferite 

aspecte/domenii ale vieţii. Unele din aceste gânduri pot fi descrise ca amorfe, altele ca 

optimiste şi centrate pe un anumit domeniu. 

Unele dintre persoanele intervievate au menţionat distanţa între ceea ce şi-ar dori să 

devină şi „sinele lor posibil”  prin prisma faptului că sunt tineri care au abandonat 

şcoala. 

Tinerii au legat meseriile părinţilor lor de propriile aspiraţii ocupaţionale. 

Experienţele în muncă le permit tinerilor să-şi descopere abilităţile şi să-şi definească 

aspiraţiile ocupaţionale.  
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Majoritatea persoanelor intervievate au manifestat încredere în viitor şi au exprimat 

credinţa că îl pot influenţa. 

Unii dintre tineri speră să facă studii superioare, alţii pregătire vocaţională, însă o parte 

nu cred că vor urma vrep formă de studii formale în viitor. 

Persoanele intervievate au descris experienţa abandonului şcolar ca fiind una dificilă şi 

traumatizantă. 

Unii respondenţi şi-au descris angajatorii sau mentorii ocupaţionali ca modele de viaţă. 

Mediatorii au menţionat că băieţii şi fetele au aspiraţii ocupaţionale diferite şi că 

aspiraţiile fetelor sunt inferioare. 

Mediatorii percep şi înţeleg importanţa părinţilor ca factori de influenţă în orientarea 

viitoare şi aspiraţiile ocupaţionale ale tinerilor care abandonează şcoala. 

Datele arată că primele trei aspiraţii ocupaţionale sunt în domeniile informatică, sport 

şi psihologie. 

. 

CAPITOLUL 4: CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Zicala „întregul este mai mare decât suma părților sale”, atribuită filosofului grec 

Aristotel (Metafizica, Cartea 8) și adoptată de teoria Gestalt, înseamnă că un întreg are 

o valoare mai mare, mai profundă și mai largă decât suma părților sale considerate 

separat. Importante sunt interacțiunile și relațiile care există între părți; acestea conferă 

imaginea holistică a unui fenomen. De asemenea, prezentul studiu relevă modul în care 

totalitatea concluziilor - factuale, conceptuale sau aplicate – modelează percepţia 

noastră legată de obiectul studiului, orientarea viitoare și aspirațiile ocupaționale ale 

tinerilor care abandonează şcoala. În prezentul studiu, fenomenul orientării viitoare și 

al aspirațiilor profesionale ale adolescenților care abandonează școala a fost investigat 

prin intermediul a trei întrebări principale. Concluziile sunt prezentate mai jos în 

ordinea întrebărilor de cercetare.  
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4.1 Concluzii de natură factuală 

4.1.1 Concluzii de natură factuală derivate din Întrebarea de 

Cercetare nr. 1: Care este percepţia asupra viitorului în rândul 

tinerilor care au abandonat şcoala şi Au aceşti tineri o orientare 

viitoare? 
  

Pe baza primei întrebări de cercetare, se poate concluziona că tinerii care au făcut 

obiectul cercetării în prezentul studiu au avut o orientare viitoare. Ei au știut să o 

definească clar legat de anumite categorii și să facă aluzie la ea vag legat de altele. 

Astfel, concluzia care se desprinde este că majoritatea tinerilor care au abandonat şcoala 

se orientează spre viitor de-a lungul unui continuu dialectic pornind de la a avea o astfel 

de orientare spre a nu o deţine, cu referire la viitorul apropiat, spre deosebire de 

perspectiva pe terme lung. Acești tineri și-au exprimat orientarea viitoare prin 

intermediul unor categorii extrase din diverse domenii ale vieții și care corespund 

perspectivei lor particulare de tineri care au abandonat școala. Astfel, atunci când s-au 

referit la sau au vorbit din contextul existent al întemeierii unei familii, orientarea lor 

viitoare a fost mai puțin clară și definită, reflectând în mod evident dificultățile 

complexe cu care se confruntă familiile lor în prezent. 

În context scolastic, majoritatea participanţilor au indicat că au avut dificultăţi în a se 

vedea urmând studii superioare în viitor. Astfel putem spune că această aspiraţie a fost 

percepută ca fiind un obiectiv greu de atins. În orice caz, tinerii au arătat că 

intenţionează să participe la programe de studii pe termen scurt. În ceea ce priveşte 

contextul specific al serviciului militar – etapa următoare din viitorul tinerilor israelieni 

care finalizează programul de educaţie – atitudinea participanţilor cu privire la acest 

viitor iminent a fost opacă şi nedefinită, cel mai probabil din teamă şi absenţa motivaţiei 

de a se înrola în armată şi a presta serviciul militar. Spre deosebire de caracterul vag ce 

reiese din această parte a interviului, viitorul loc de rezidenţă a fost mult mai bine 

accentuat; în acest caz orientarea viitoare a fost percepută ca o posibilitate de a face o 

schimbare în sensul mobilităţii sociale. 

Pe măsură ce şi-au clasificat răspunsurile în categorii separate ce ţin de diverse domenii 

ale vieţii, participanţii şi-au exprimat emoţiile, credinţele şi eforturile de a depăşi 

obstacolele viitoare. Astfel au demonstrat că orientarea viitoare a tinerilor care 

abandonează şcoala este influenţată de abilitatea sau inabilitatea lor de a exprima un 
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spectru larg de emoţii. Cu cât mai multe emoţii a exprimat un anumit participant – 

teamă, îngrijorare sau speranţă – cu atât s-a dovedit mai capabil de a-şi defini viitorul 

şi de a se raporta la acesta. Un rezultat similar a fost observat în legătură cu abilitatea 

lor de a-şi exprima încrederea în sine, ancorată în perspectiva optimistă asupra vieţii. 

Pentru tinerii care abandonează şcoala, orientarea viitoare serveşte nu numai ca ideal 

de viaţă, ci şi ca modalitate de promovare a stabilităţii şi rezistenţei şi de a atenua 

comportamentele de risc din prezent. 

4.1.2 Concluzii de natură factuală derivate din Întrebarea de cercetare 

nr. 2: Care sunt aspiraţiile ocupaţionale ale tinerilor care abandonează 

şcoala? 
 

Concluziile derivate din răspunsurile la Întrebarea de cercetare nr. 2 se axează pe 

înţelegerea următoarelor aspecte: (1) există o strânsă legătură între experienţele de viaţă 

personale ale tinerilor şi alegerile lor cu privire la aspiraţiile ocupaţionale şi (2) tinerii 

percep aceste aspiraţii ca fiind aspecte cu valoare economică şi socială prin  intermediul 

cărora vor reuşi să se poziţioneze în mod diferit în viitor. Aspiraţiile ocupaţionale pe 

care tinerii le aleg, în cazul ambelor instrumente de cercetare, aparţin unor arii 

vocaţionale  diferite, în special din domeniul informaticii, sportului şi psihologiei. 

Majoritatea aspiraţiilor sunt centrate pe anumite forme de studii sau instruire pentru a 

dobândi competenţe într-un domeniu, dar nu neapărat pe studii formale. Acest aspect 

relevă discrepanţa dintre dorinţa de a se angaja într-o anumită ocupaţie/profesie şi teama 

de a accesa studii superioare formale. În ceea ce priveşte diferenţele de gen, aspiraţiile 

ocupaţionale ale participanţilor au fost în mod clar influenţate de diferenţa de gen, 

aspiraţiile fetelor fiind diferite de cele ale băieţilor. Se poate astfel concluziona că 

distribuţia pe sexe a tinerilor care abandonează şcoala nu este diferită de cea care 

funcţionează în societate în general.  

Un alt punct de referință se referă la discrepanța dintre aspirațiile profesionale pozitive 

și normative în diverse domenii ale tinerilor care abandonează şcoala și concepțiile 

înrădăcinate în rândul responsabililor din Unităţile de Promovare a Tinerilor, care de 

altfel se desprind din majoritatea cercetărilor în domeniu, şi anume opinia că tinerii care 

abandonează şcoala nu au aspirații profesionale și, în cazul în care le au, acestea sunt 

inferioare şi legate de criminalitate sau alte aspecte negative. Concluzia este că această 

discrepanță reflectă stereotipurile legate de tinerii care abandonează şcoala, care sunt 
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etichetaţi ca fiind slabi şi cu perspective reduse, cu vise şi aspiraţii inferioare. Diferența 

dintre rezultate și stereotipuri împiedică aceste echipe să acționeze conform 

responsabilităţilor pe care le au pentru a contribui la dezvoltarea orientării viitoare și a 

aspirațiilor profesionale pozitive și normative ale acestor tineri. 

4.1.3 Concluzii de natură factuală derivate din Întrebarea de cercetare 

nr. 3: Care sunt factorii psihologici şi sociali implicaţi în orientarea 

viitoare şi aspiraţiile ocupaţionale ale tinerilor care abandonează 

şcoala? 
  

Pe baza răspunsurilor oferite de participanţii la studiu la cea de-a treia întrebare de 

cercetare se poate spune, în primul rând, că fiecare dintre cele două discipline, 

sociologia şi psihologia, are un impact asupra orientării viitoare şi aspiraţiilor 

ocupaţionale ale tinerilor care abandonează şcoala. În orice caz, efectele de natură 

sociologică nu pot fi separate în mod clar de cele psihologice. Mai mult, imaginea 

holistică cu privire la acestea ţine de relaţii şi efecte reciproce.  

Factorii sociologici dominanţi sunt influenţa parentală, influenţa şcolii, abandonul 

şcolar în sine şi modelele de viaţă pe care le au aceşti tineri. Factorii psihologici 

dominanţi sunt percepţiile şi integrarea sinelui în cele trei dimensiuni temporale (trecut-

prezent-viitor), imaginea şi percepţia de sine, procesele recente de schimbare prin care 

a trecut tânărul, modul în care aceste procese i-a afectat perspectiva asupra viitorului şi 

experienţele anterioare. În mod implicit, aceşti tineri îşi percep orientarea viitoare şi 

aspiraţiile ocupaţionale ca fiind asociate cu relaţiile pe care le au cu părinţii şi familia. 

Cu alte cuvinte, cu cât este mai intimă şi mai strânsă relaţia, cu atât mai clare şi mai 

bine definite sunt orientarea viitoare şi aspiraţiile ocupaţionale ale tânărului. În mod 

similar, orientarea viitoare şi aspiraţiile ocupaţionale ale tinerilor care recurg la 

abandonul şcolar depind de locul de muncă al părinţilor şi de situaţia financiară a 

familiei şi se bazează pe dialogul motivant şi structurat între tânăr şi părinţi cu privire 

la viitor.  

Concluzia care se desprinde este că pentru a încuraja un astfel de discurs, este nevoie 

de o mai bună conştientizare din partea părinţilor asupra importanţei orientării viitoare 

şi a semnificaţiei acesteia în viaţa adolescentului. 
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Rezultatele cercetării noastre arată că şcoala are, de asemenea, o influenţă definitorie 

asupra orientării viitoare şi aspiraţiilor ocupaţionale ale tinerilor confruntaţi cu 

abandonul şcolar. Aici experienţa abandonului, care implică durere şi suferinţă şi este 

percepută ca fiind traumatizantă, este dominantă. Impactul cel mai semnificativ este 

legat de relaţia reciproc negativă între şcoală şi adolescent înainte ca acesta să renunţe 

la studii, relaţie ce îi afectează dezvoltarea intelectuală, personală şi socială. În aceeaşi 

măsură, aspiraţiile ocupaţionale şi orientarea viitoare a tinerilor care abandonează 

şcoala depind de rolul contextului academic în dezvoltarea şi formarea identităţii 

personale, nu numai a celei prezente, ci şi a celei viitoare, precum şi de pregătirea pentru 

tranziţia de la universul şcolar la cel al vieţii adulte şi la cel al muncii în mod special. 

Un alt element de factură sociologică care influenţează orientarea viitoare şi aspiraţiile 

ocupaţionale ale tinerilor care abandonează şcoala este reprezentat de modelele de viaţă 

prezente în viaţa acestor tineri, inclusiv membri ai familiei, angajatori, mentori şi 

indivizi proveniţi dintr-un cadru asemănător. 

Concluziile ce se desprind din aceste observaţii sunt că orientarea viitoare şi aspiraţiile 

ocupaţionale ale tinerilor care abandonează şcoala sunt modelate prin intermediul 

rolului de mediator pe care îl au acei membri ai familiei care servesc drept modele de 

viaţă. În cazul tinerilor care abandonează şcoala proveniţi din familii monoparentale, 

acest rol poate fi preluat de fraţii mai mari. Angajatorii şi mentorii ocupaţionali care 

reprezintă figuri semnificative în viaţa tinerilor care abandonează şcoala constituie 

modele adiţionale. Tinerii privesc aceste modele ca pe surse importante de studiu şi 

dezvoltare, în primul rând în ceea ce priveşte identificarea unei aspiraţii ocupaţionale. 

În plus, orientarea viitoare şi aspiraţiile ocupaţionale ale tinerilor care abandonează 

şcoala sunt în mod definitoriu modelate de către modelele ale căror biografii sunt 

asemănătoare cu ale lor. 

Având în vedere factorii psihologici implicați în orientarea viitoare și aspirațiile 

profesionale ale tinereții care abandonează şcoala, se poate concluziona că aceste două 

domenii sunt influențate de integrarea sinelui în cele trei dimensiuni temporale și că 

acesta este un factor important în dezvoltarea identităţii personale a unui individ. Cu 

cât un adolescent reuşeşte să se definească prin intermediul celor trei dimensiuni 

temporale, cu atât este mai capabil să-şi construiască un viitor pozitiv și bine conturat. 

Imaginea de sine și conceptul de sine influențează, de asemenea, orientarea viitoare și 
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aspirațiile profesionale. În special în ceea ce privește identitatea lor de elevi, 

participanții au afișat o imagine de sine și un concept de sine slab, iar acești factori au 

avut ca efect devalorizarea aspirațiilor profesionale și determinarea schimbării 

aspirațiilor ideale înspre cele realiste. În mod implicit, imaginea de sine a tinerilor care 

abandonează şcoala necesită o mai bună consolidare, astfel încât aceştia să-şi poată 

stabili o aspirație profesională solidă.  

O altă concluzie încadrează procesul de schimbare personală a tinerilor în cadrul 

activității educațional-terapeutice pe care o desfășoară la Unitățile de Promovare a 

Tinerilor - un proces care promovează starea de bine psihologică, stimulează încrederea 

în sine și subliniază punctele forte ca un impuls critic pentru concretizarea orientării lor 

viitoare și a aspirațiilor ocupaționale. Un alt factor psihologic în dezvoltarea orientării 

viitoare și a aspirațiilor profesionale este însăși existența experiențelor personale, în 

special a celor legate de lumea muncii. Aceste experiențe oferă tinerilor o expunere mai 

largă, o mai bună familiarizare cu universul muncii și mai multe cunoștințe despre 

diverse meserii din această sferă și îi ajută să dezvolte o gamă largă de abilități care să 

promoveze autoeficiența și capacitatea de a crede că pot aspira și atinge obiectivele 

viitoare. Aceste experiențe sunt semnificative și pentru formarea identității personale 

în adolescență. 

Cea mai semnificativă concluzie ce se desprinde din prezentul studiu este, fără îndoială, 

faptul că orientarea viitoare şi aspiraţiile profesionale ale tinerilor care abandonează 

şcoala depind de profilul acestor tineri şi de caracteristicile abandonului. Astfe, nu a 

putut fi constatată o uniformitate în ceea ce priveşte structura acestui grup de populaţie. 

Caracteristicile tinerilor care abandonează şcoala se modifică într-o manieră ce diferă 

de percepţiile tradiţionale creând astfel un set complet nou de concepte menite să ducă 

la o mai bună înţelegere a aspectelor legate de orientarea viitoare şi aspiraţiile 

profesionale ale tinerilor care abandonează şcoala în Israel. 

4.2 Concluzii de natură conceptuală 

La nivel conceptual, concluziile cercetării sugerează că pe baza datelor colectate în 

cadrul acestui studiu se poate concepe un model de orientare viitoare şi aspiraţii 

profesionale pentru tinerii care abandonează şcoala. Modelul este prezentat în figura de 

mai jos (Figura 3): 
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Model de conceptualizare  

 

Figura 3: Model integrativ pentru orientarea viitoare şi aspiraţiile ocupaţionale 

ale tinerilor care abandonează şcoala din Israel (IMFOOADY) 

 

Modelul IMFOOADY prezintă contextele şi efectele reciproce ale conceptelor care au 

reieşit din discuţia asupra rezultatelor; s-a conturat, de asemenea, şi o perspectivă mai 

largă asupra fenomenului orientării viitoare şi aspiraţiilor ocupaţionale ale tinerilor care 

abandonează şcoala în Israel. Conceptele dominante în domeniul sociologiei sunt 

părinţii, structura familiei şi locurile de muncă ale părinţilor fiind de importanţă 

primordială, precum şi şcoala, cu accent pe experienţa tinerilor confruntaţi cu 

abandonul şcolar şi conceptul de model de viaţă, concept care s-a evidenţiat în mod 

repetat în cadrul interviurilor, cu precădere în legătură cu procesele de mentorat 

experimentate de participanţi.  

Cele mai vizibile concepte în domeniul psihologic sunt percepţia sinelui din perspectiva 

temporală, imaginea de sine și conceptul de sine și relația lor cu emoțiile, credințele și 

capacitatea de a face față obstacolelor, schimbarea ca proces esențial în dezvoltarea 

personală, precum și „experiențele” și importanța lor pentru dezvoltarea orientării 

viitoare și aspirațiilor profesionale. Elementele sociologice și psihologice sunt în mod 

vizibil legate și se influențează reciproc în ceea ce privește aceste aspecte. Un exemplu 

este influența părinților și, în special, a ocupaţiei părinților asupra orientării viitoare a 
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adolescenților și a aspirațiilor lor profesionale. Un alt exemplu, chiar şi mai elocvent, 

este impactul părinților asupra imaginii de sine și a conceptului de sine al acestor tineri. 

Imaginea de sine și conceptul de sine afectează în mod direct aspirațiile profesionale, 

astfel încât, în cazul în care imaginea de sine este improprie, o aspirație profesională 

înaltă va fi redusă la una inferioară. 

Un alt exemplu leagă şcoala şi experienţa abandonului şcolar cu imaginea de sine şi 

conceptul de sine al adolescenţilor, cu un accent special pe statutul de elev/student în 

prezent şi viitor. Acest aspect determină alegeri ale aspiraţiilor ocupaţionale care nu 

sunt îndreptate către studii academice formale, ci mai degrabă către învăţarea 

autodidactă pe termen scurt. Într-un alt exemplu, experienţele personale, mai ales cele 

legate de muncă, dezvoltă competenţe şi eficienţa personală şi astfel promovează 

imaginea de sine şi autopercepţia. În orice caz, acestea sunt asociate şi cu activitatea de 

mentorat a angajatorilor şi mentorilor ocupaţionali, pe care adolescenţii îi privesc ca pe 

modele de viaţă. 

O concluzie conceptuală suplimentară poate fi extrasă din contextele care leagă 

perspectiva temporală a tinerilor şi cele trei dimensiuni ale timpului (trecut, prezent și 

viitor) de procesul de autointegrare, ce propulsează formarea identității personale ca 

sarcină esenţială în adolescență. Acest proces denotă, de asemenea, o schimbare auto-

indusă la tineri nu numai în trecerea de la copilărie la vârsta adultă, adică de la trecut la 

prezent, ci și, în principal, la nivel psihologic și comportamental și în realizarea faptului 

că unele comportamente din trecut, în special cele cu factor de risc, le afectează și 

viitorul, ceea ce înseamnă că viitorul lor depinde de efectuarea acestei schimbări. 

Relația dintre elementele sociologice și cele psihologice afectează orientarea viitoare și 

aspirațiile profesionale. Totuși, în mod paradoxal, există un proces de feedback, 

deoarece însuşi actul de a se gândi la viitor duce la concretizarea internă a unor concepte 

suplimentare și permite progresul în noi elemente importante pentru dezvoltarea 

psihologică și socială a adolescenților. 

Astfel, se poate vedea cum orientarea viitoare promovează conceptul de „rezilienţă” ca 

şi calitate care poate reduce sau combate anxietatea şi depresia, prevenind 

comportamentele cu risc. În mod similar, conceptul de „identitate”, invocat în contextul 

contemplării viitorului, se formează şi se ajustează, întărind astfel încrederea în sine, 

imaginea de sine şi percepţia asupra sinelui. Orientarea viitoare este legată de conceptul 
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de „mobilitate” pentru a lăsa loc schimbării în plan fizic, economic sau social şi a 

asigura o traiectorie diferită în viaţă. Aplicarea acestor concepte la viaţa tinerilor care 

abandonează şcoala le va permite să se dezvolte optim din punct de vedere emoţional, 

personal şi social, generând o gândire optimistă asupra sinelui şi asupra posibilităţilor 

de schimbare şi motivându-i astfel să lupte pentru un viitor mai bun.  

4.3 Implicaţii de ordin practic şi recomandări  

Implicaţiile de ordin practic ce derivă din prezentul studiu precum şi recomandările 

generate de acestea în contextul orientării viitoare şi aspiraţiilor profesionale, se 

situează pe două niveluri: cele legate de dezvoltarea subiecţilor respectivi (tineri care 

au abandonat şcoala) şi cele asociate cu responsabilitatea cadrului organizaţional de 

care aparţin aceşti tineri, şi anume Departamentul pentru Promovarea Tinerilor din 

cadrul Ministerului Educaţiei. 

4.3.1 Implicaţii de ordin practic pentru personalul din cadrul educaţiei 

terapeutice la nivelul dezvoltării personale 
 

a. pentru a dezvolta orientarea viitoare şi aspiraţiile ocupaţionale în rândul tinerilor 

care abandonează şcoala este necesar să se desfăşoare activităţi educaţional-

terapeutice individuale sau de grup care au drept scop îndeplinirea acestor 

obiective. Aceste activităţi includ: 

 Procesarea experienţei abandonului şi sentimentelor de durere şi suferinţă 

care însoţesc această experienţă; 

 Crearea unui proces de sprijin prin care tinerii care abandonează şcoala să-

şi poată elucida scopurile şi obiectivele şi identifica posibilităţile viitoare 

legate de familie, casă, educaţie şi angajare; 

 Conceperea unui program personalizat de intervenţie care să vizeze 

refacerea imaginii şi concepţiei asupra sinelui, în special în ceea ce priveşte 

abilităţile de învăţare şi eficienţa procesului de învăţare; 
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 O mai bună înţelegere a contextului în care activităţile prezente afectează 

(în mod benefic sau negativ) viitorul unei persoane, într-o manieră care să 

promoveze rezilienţa şi să prevină comportamentele de risc. 

b. Conceperea unui program de educaţie şi instruire vocaţională relevant, personalizat 

care să promoveze aspiraţiile vocaţionale care, alături de diverse alte activităţi de 

instruire vocaţională, să ofere participanţilor şansa de a experimenta anumite 

ocupaţii. 

c. Este necesară iniţierea unui proces pentru pregătirea tinerilor care abandonează 

şcoala pentru integrarea în lumea muncii, proces care să includă: 

 Familiarizarea cu lumea muncii din secolul 21 şi cu viitoarele ocupaţii 

disponibile;  

 Indicarea unei serii extinse de ocupaţii şi lărgirea spectrului de oportunităţi 

pentru fiecare ocupaţie în parte pe măsura detectării preferinţelor personale 

şi adaptării la acestea; 

 Detectarea barierelor şi obstacolelor în calea materializării aspiraţiilor 

ocupaţionale şi găsirea de metode de a depăşi respectivele obstacole; 

 Integrarea în lumea muncii şi identificarea unui loc în arena experienţelor 

ocupaţionale concrete, cu îndrumarea mentorilor ocupaţionali din diverse 

domenii vocaţionale. 

d. Necesitatea iniţierii unui proces de intervenţie care să-i includă pe părinţii tinerilor 

care abandonează şcoala şi care să cuprindă: 

 Familiarizarea şi expunerea părinţilor la caracteristicile specifice 

universului muncii în secolul 21; 

 Dezvoltarea canalelor de comunicare pozitivă între părinţi şi copii; 

 Creşterea gradului de conştientizare al părinţilor cu privire la importanţa 

orientării viitoare şi aspiraţiilor ocupaţionale ale adolescenţilor şi 

încurajarea părinţilor de a purta un dialog pe această temă cu copiii lor. 
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4.3.2 Implicaţii legate de responsabilitatea cadrului organizaţional  
 

a. Schimbarea modelelor de gândire bazate pe stereotipuri ale echipelor de 

profesionişti din cadrul Unităţilor de Promovare a Tinerilor cu privire la existenţa 

orientării viitoare şi aspiraţiile ocupaţionale ale tinerilor care abandonează şcoala 

aflaţi în grija lor. este nevoie de o mult mai bună înţelegere a orientării viitoare şi 

a aspiraţiilor ocupaţionale ale tinerilor care abandonează şcoala. 

b. Adoptarea şi asimilarea unui cadru teoretic ca bază pentru înţelegerea fenomenului 

orientării viitoare şi aspiraţiilor ocupaţionale ale tinerilor care abandonează şcoala. 

c. Concretizarea politicilor autorităţilor care se ocupă de tinerii confruntaţi cu 

abandonul şcolar în vederea promovării acestor tineri din perspectiva orientării 

viitoare şi a aspiraţiilor ocupaţionale, care să includă: 

 Un concept de lucru comprehensiv şi procese de asimilare; 

 Producerea de planuri de intervenţie scrise pentru educaţia terapeutică; 

 Integrarea dezvoltării orientării viitoare şi a aspiraţiilor ocupaţionale în 

activitatea generală a cadrelor organizaţionale care se ocupă de tinerii ce se 

confruntă cu abandonul şcolar; 

 Crearea unui set de activităţi de instruire pentru echipele de profesionişti 

care să-i ajute pe acestea să asimileze aspectele menţionate. 

d. identificarea curentelor ocupaţionale viitoare din lumea muncii secolului 21 şi 

conceperea de programe de studii relevante pentru aceste contexte şi personalizate 

pentru tinerii care se confruntă cu abandonul şcolar. 

e. dezvoltarea de modele de integrare în lumea muncii pentru tinerii care abandonează 

şcoala şi stabilirea de relaţii cu angajatorii şi mentorii ocupaţionali în vederea 

promovării aspiraţiilor ocupaţionale ale acestor tineri. 
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f. oferirea de consiliere, sprijin şi supervizare pentru promovarea iniţiativelor bazate 

pe orientarea viitoare şi aspiraţiile ocupaţionale ale tinerilor confruntaţi cu 

abandonul şcolar. 

Pe lângă implicaţiile la nivel personal şi organizaţional, au ieşit la lumină o serie de 

implicaţii practice suplimentare: 

a. Fenomenul reprezentat de tinerii care abandonează şcoala şi care dobândesc 

cunoştinţe legate de ocupaţiile viitoare pe care le doresc sau chiar 

încearcă/experimentează aceste ocupaţii în prezent poate ajuta la dezvoltarea 

educaţiei în rândul membrilor populaţiei menţionate. Prin crearea unui concept 

pedagogic inovator, pot obţine abilitatea de a învăţa autonom prin intermediul 

mijloacelor online moderne care să se potrivescă pedagogiei secolului 21. 

b. Tinerii care au fost intervievaţi ilustrează schimbarea care a avut loc în ceea ce 

priveşte populaţia deservită de Unităţile de Promovare a Tineretului. Sistemul ar 

trebui să conştientizeze această schimbare şi să-şi adapteze intervenţiile 

educaţionale sau terapeutice la o categorie mai largă de tineri, la care abandonul 

are diverse alte caracteristici. 

4.4 Limitele cercetării  

Prezenta cercetare are anumite limite, ca orice alt demers de cercetare. Acestea sunt 

legate de alegerea metodologiei calitative bazate pe teoria fundamentată pe date şi de 

instrumentele de cercetare, de specificitatea populaţiei cercetate, precum şi de poziţia 

cercetătorului în legătură cu domeniul cercetat. Aceste limite sunt explicate mai jos: 

4.4.1 Limitele în contextul metodologiei 

Cercetarea calitativă îşi propune să examineze, să cerceteze și să sondeze un fenomen 

social dat și să caute semnificațiile și majoritatea aspectelor și contextelor specifice 

fenomenului în cauză. De asemenea, încearcă să înțeleagă realitatea prin ochii 

participanților la cercetare și susţine fără echivoc interpretarea cercetătorului în 

înțelegerea acestei realități. În consecință, poate exista o limitare dacă cercetătorul nu 

este în măsură să contacteze și să intervieveze subiecţii cei mai potriviţi pentru acest 

studiu. Cu toate acestea, în cazul de față, accesul cercetătorului la toate unitățile de 
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promovare a tineretului și, respectiv la tinerii confruntaţi cu abandonul şcolar s-a făcut 

fără dificultate datorită funcţiei sale facilitator național pentru angajare și membru al 

personalului departamentului de promovare a tineretului. 

4.4.2 Limite asociate cu populaţia cercetată 

Populaţia selectată pentru prezentul studiu a fost compusă din tineri care se confruntă 

cu abandonul şcolar aflaţi în grija Unităţilor de Promovare a Tinerilor. Dintre grupurile 

care beneficiază de sprijinul acestor unităţi am ales adolescenţi evrei non-religioşi. 

Prima limită a cercetării care derivă din această opţiune este faptul că omite restul 

grupurilor aflate în grija unităţilor şi astfel prezintă numai o faţetă a subiectului cercetat. 

Mai mult, populaţia aleasă este considerată cea mai puternică dintre grupurile care 

primesc sprijinul unităţilor. Altă limită este legată de interviurile propriu-zise: 

interviurile cu adolescenţii pot implica o tentă implicită de supremaţie şi autoritate care 

poate afecta autenticitatea datelor furnizate de tineri, în special când cei intervievaţi 

sunt tineri care au abandonat şcoala şi ale căror biografii includ conflicte cu figuri de 

autoritate de vârstă adultă. Pentru a încuraja participanţii să fie cât mai direcţi, 

cercetătorul a folosit tehnici de relaţionare menite să creeze legături în primele câteva 

minute ale interviului.  

Participanţilor li s-a explicat în termeni foarte clari că au dreptul de a nu răspunde la 

acele întrebări la care nu doresc să răspundă şi că pot opri interviul în orice moment. 

Au fost, de asemenea, asiguraţi că toate detaliile pe care le furnizează vor rămâne strict 

confidenţiale, atât datorită faptului că participă la interviu, cât şi în calitate de lienţi ai 

Unităţilor de Promovare a Tinerilor, unde confidenţialitatea este una din regulile stricte 

ale profesiei. Au fost, de asemenea, asiguraţi că în redactarea acestei teze detaliile 

personale participanţilor vor fi modificate şi toate materialele legate de participanţi vor 

fi distruse la finalul studiului. 

O altă limită este legată de abilităţile verbale limitate ale tinerilor aflaţi în situaţii de 

risc care au probleme în a se exprima şi instrumente lingvistice limitate specifice 

profilului generaţiei Z de tineri de astăzi care sunt obişnuiţi să folosească emoticoane 

în loc de cuvinte. Cercetătoarea a răspuns acestei limitări folosind în timpul interviului 

instrumente non-verbale, respectiv ilustraţii, aşa cum se arată în analiza programelor 

Reshatot şi Shehakim (Anexa A). 
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O a treia limitare de acest tip este legată de selectarea tinerilor intervievaţi. 

Responsabililor din Unităţile de Promovare a Tinerilor li s-a cerut să aleagă persoanele 

intervievate pe baza indicaţiilor cercetătoarei şi în conformitate cu eşantionarea 

teoretică. Datorită faptului că managerii unităţilor au fost cei care au selectat 

participanţii, este posibil ca aceştia să-i fi selectat pe cei mai puternici, mai cooperanţi 

şi mai verbali tineri, respectiv pe cei pe care unităţile îi cunoşteau cel mai bine, 

respectiva selecţie trecând probabil printr-un proces preliminar. Pentru a depăşi această 

limitare, cercetătoarea a acordat o atenţie sporită profilului acestor tineri pentru a 

detecta elementele comune şi deosebirile dintre ei şi a stabili regulile şi excepţiile. 

4.4.3 Limite asociate cu poziţia cercetătorului în domeniul de cercetare  
  

Referinţele cu privire la poziţia cercetătoarei în cadrul domeniului de cercetare indică 

apropierea acesteia de domeniul respectiv. Cercetătoarea este, într-adevăr, apropiată de 

domeniu şi familiară cu acesta datorită unui număr mare de ani de experienţă şi poziţiei 

de mediator naţional în domeniul angajării şi membră a personalului Departamentului 

de Promovare a Tinerilor din cadrul Ministerului Educaţiei. Aceasta îi conferă avantajul 

unui acces facil la populaţia cercetată şi la documentele care au fost analizate. Acest 

avantaj, pe de altă parte, poate fi privit ca un impediment şi o limitare din perspectiva 

faptului că orice cunoştinţe anterioare presupun perspective deja asimilate şi opinii deja 

formate sau prejudecăţi legate de domeniul de cercetare şi de participanţi. Acest aspect 

poate împiedica deschiderea cognitivă şi descoperirea de noi contexte şi conţinuturi.  

4.5 Contribuţia studiului la domeniul cunoaşterii 

Contribuţia prezentului studiu este reflectată de mai multe aspecte: 

1.  În pofida faptului că majoritatea studiilor existente (Chen & Vazsonyi, 2013; Worrell 

& Hale, 2001; Hatala et al., 2017; Nurmi, 1991) susţin că tinerii aflaţi în situaţii de 

risc nu au orientare către viitor, prezenta cercetare indică faptul că tinerii care au 

abandonat şcoala şi care sunt în grija Unităţilor pentru Promovarea Tinerilor au 

această orientare, precum şi aspiraţii ocupaţionale, chiar dacă aceste orientări şi 

aspiraţii variază de la clare şi specifice la amorfe şi vagi. Orientarea viitoare îşi 

găseşte expresia în diverse puncte de răscruce în ciclul vieţii lor, fiecare cu referinţe 

specifice, în funcţie de perspectiva participantului. Prezentul studiu le-a dat 
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participanţilor oportunitatea de a-şi face auzită propria voce şi a-şi exprima 

propriile opinii cu maximă autenticitate. Din câte ştim, este primul studiu de acest 

tip asupra tinerilor confruntaţi cu abandonul şcolar de care se ocupă Unităţile de 

Promovare a Tinerilor. Se elimină astfel o lacună în cunoaşterea din acest domeniu, 

acesta constituind şi un element de noutate şi inovare original. 

2. În ceea ce priveşte contribuţia la cunoaşterea teoretică, studiul prezintă un nou 

model teoretic integrativ – IMFOOADY – cu ajutorul căruia pot fi studiate 

orientarea viitoare şi aspiraţiile ocupaţionale ale tinerilor care abandonează şcoala. 

Analizând factorii sociologici şi psihologici ce influenţează orientarea viitoare şi 

aspiraţiile ocupaţionale ale tinerilor care abandonează şcoala, cercetarea noastră a 

revelat o serie de relaţii reciproce între aceste discipline. Datele au produs o matrice 

care face uz de diverse concepte atât din domeniul sociologiei (de exemplu, 

influenţa familiei, a părinţilor şi a şcolii şi, ca element central în context şcolar, 

experienţa abandonului şi modelele de viaţă) cât şi din domeniul psihologiei (de 

exemplu, construirea sinelui, a imaginii de sine, a concepţiei de sine, procesul de 

schimbare, experienţele) care sunt dominante în construirea şi susţinerea orientării 

viitoare şi aspiraţiilor ocupaţionale ale tinerilor care abandonează şcoala. În plus, 

prezentul studiu ajută la o mai bună înţelegere a importanţei orientării viitoare în 

construirea identităţii personale a adolescenţilor şi promovarea rezilienţei şi a stării 

de bine care sunt esenţiale în prevenirea comportamentelor de risc în rândul 

tinerilor care abandonează şcoala. În această privinţă, studiul nostru aduce 

clarificări suplimentare cu privire la aspecte precum: orientarea viitoare (Seginer, 

1995, 2001, 2003; Cinnamon & Rich, 2004; Nurmi, 1991), dezvoltarea în carieră 

(Brown , 2002; Lent & Brown, 2013; Patton & McMahon, 2001, 2014; Di Fabio 

& Bernaud, 2018), aspiraţiile ocupaţionale (Gottferdson, 1981; Rojewski, 1995; 

Bartlett & Domene, 2015) şi tinerii care abandonează şcoala (Lahav, 2000; 

Romi,2007). 

3. La nivel practic, bazându-se pe modelul teoretic IMFOOADY, studiul propune o 

importantă schimbare în politicile Unităţilor de Promovare a Tinerilor, respectiv o 

nouă perspectivă conform căreia orientarea viitoare şi aspiraţiile ocupaţionale să 

devină elemente importante în activităţile unităţilor. Modelul aplicat dezvoltat în 

prezentul studiu poate oferi indicaţii practice pentru integrarea acestor aspecte în 
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activitatea unităţilor şi îi poate ajuta pe adolescenţi să-şi îmbunătăţească starea 

personală de bine şi nivelul de optimism şi să-şi construiască identitatea personală, 

elemente de maximă importanţă în dezvoltarea lor şi care îi vor ajuta să-şi 

îmbunătăţească abilitatea de a se gândi la viitor şi de a-şi planifica şi îndeplini 

aspiraţiile. La data redactării acestei teze, în urma rezultatelor studiului, 

Departamentul pentru Promovarea Tinerilor a numit un comitet special care să 

implementeze orientarea viitoare ca element central în programele şi activităţile 

Unităţilor de Promovare a Tinerilor de pe întreg teritoriul Israelului. 

4. O altă contribuție notabilă a prezentului studiu se referă la structura populației 

deservite de Departamentul pentru Promovarea Tinerilor și modul în care echipele 

de profesionişti percep acest aspect. Studiul dezvăluie existența diferitelor modele 

de abandon care atestă schimbări în populația tinerilor deserviţi de aceste unităţi. 

În prezent, această populaţie de tineri este diferită și mai diversă în ceea ce privește 

caracteristicile sale decât cea de acum câțiva ani. Cu toate acestea, percepțiile 

echipelor de profesionişti care se ocupă de acești tineri, precum și cele ale 

majorității cercetătorilor, se referă încă la un anumit tip de populație; în consecință, 

acestea sunt influențate de perspective stereotipizate care nu corespund realității în 

schimbare. Chiar dacă această problemă nu a constituit un element central în 

studiul nostru, aceasta perspectivă limitată afectează capacitatea echipelor de a 

crede că tinerii care au abandonat şcoala au o orientare viitoare și că este datoria 

lor să îi ajute pe acești tineri să progreseze spre aceasta. Cu alte cuvinte, modelul 

dezvoltat în acest studiu poate induce o schimbare în percepția personalului 

educațional-terapeutic în ceea ce privește orientarea viitoare și aspirațiile 

profesionale ale tinerilor din Israel care se confruntă cu abandonul şcolar. 

5. În context universal, prezența adolescenților și a adulților tineri în populația 

NEET (care nu fac parte sau nu urmează un program de educație, ocupare a 

forței de muncă sau formare) constituie o problemă acută la nivel mondial, 

întrucât un număr tot mai mare de persoane din aceste grupe de vârstă sunt 

excluse din aceste contexte din cauza lipsei unei şcolarizări corespunzătoare 

și a incapacităţii de a se adapta la lumea în continuă schimbare a muncii. 

Modelul IMFOOADY care a fost dezvoltat în acest studiu, precum și 

implicațiile practice prezentate, pot permite membrilor acestei populații să-și 
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reconstruiască aspirațiile profesionale și să dezvolte o orientare viitoare care 

să îi poată propulsa în plan personal și social. Programele de intervenție care 

includ practici și activități pentru dezvoltarea orientării viitoare pot fi potrivite 

pentru o varietate de cadre educaționale care să se ocupe de tinerii ce se 

confruntă cu abandonul şcolar. 

4.6 Direcţii viitoare de cercetare 

Prezentul studiu marchează doar un început al atenţiei acordate orientării viitoare şi 

aspiraţiilor ocupaţionale ale tinerilor care abandonează şcoala. În consecinţă, sunt 

necesare cercetări ulterioare extinse: 

1. Prezentul studiu ar trebui extins asupra unui numar mai mare de adolescenţi în 

cadrul unei cercetări cantitative complete. 

2. Studiul ar trebui extins şi asupra altor grupuri de populaţie de tineri confruntaţi 

cu abandonul şcolar şi care se afşă în grija Unităţilor de Promovare a Tinerilor, 

cum ar fi arabii, evreii ultra-ortodocşi, cei de origine etiopiană şi imigranţii din 

fosta Uniune Sovietică. 

3. Studiul ar trebui extins şi completat cu o investigaţie în profunzime asupra 

aspectelor ce ţin de diferenţele de gen – diferenţele între băieţi şi fete – în 

contextul orientării viitoare şi al aspiraţiilor ocupaţionale. 

4. Este necesar să se efectueze studii asupra calităţii programelor de intervenţie 

pentru promovarea orientării viitoare şi a aspiraţiilor ocupaţionale. 

5. Cercetarea exploratorie este necesară în legătură cu diversele caracteristici ale 

tinerilor confruntaţi cu abandonul şcolar şi diversele tipuri de abandon din 

epoca actuală.  
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