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Primul motiv pentru care, în opinia noastră, Programul LMT este unul
″neobişnuit″, ″extraordinar″, are de-a face cu, probabil, cel mai spectaculos
rezultat al prezenŃei sale pe piaŃa educaŃiei din România – anume, că oferă
liceenilor (repet, liceenilor!, adică celor pentru care anii de şcoală încă se
numără cu cuvintele ″clasa a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a″…) ″muguri″ de
cariere profesionale, deschizându-le calea adolescenŃei şi tinereŃii profesionale
prin oportunităŃi de joburi plătite, o dată cu împlinirea vârstei de 16 ani.
Acest proces de dezvoltare de resurse umane la vârste foarte tinere are cel
puŃin două consecinŃe faste: prima – demonstrează fără echivoc viabilitatea
Programului LMT, impunând elevilor care doresc să devină traineri doar două
cerinŃe cărora doritorii au a le face faŃă (interesul demonstrat faŃă de oferta
LMT, manifestat prin timpul suficient petrecut alături de noi, în calitate de
cursanŃi şi ucenici-voluntari; şi, respectiv, calitatea cât mai bună a prestaŃiei lor
în faŃa colegilor de generaŃie, o dată deveniŃi elevi-traineri); a doua – asigură în
mod natural sustenabilitatea Programului LMT, statutul de elev-trainer reprezentând o aspiraŃie de prim rang pentru mulŃi dintre cursanŃii noştri, cu dublu
impact benefic (pentru elevii-traineri – o superbă provocare profesională, căreia
până acum i-au făcut faŃă cu bucurie şi cu cert succes; iar pentru elevii-clienŃi ai
elevilor-traineri – o fascinantă aspiraŃie profesională la îndemână, manifestată în
cel mai direct mod cu putinŃă, prin prestaŃia colegei sau colegului de vârstă,
care are rol de model real chiar acolo, în clasă, sub ochii lor!)
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Într-un plan mai larg, Şcoala de Joburi şi Networking LMT ne-a ajutat să
articulăm viziunea unui nou model viabil de dezvoltare profesională
pentru generaŃiile care acum se află pe băncile şcolilor, model a cărui
axiomatică include trei dimensiuni sensibil diferite de cele valabile, să spunem,
în urmă cu numai zece ani. La acea vreme, conversaŃia despre valenŃele sine qua
non ale unei fundaŃii profesionale solide începea cu foarte buna pregătire de
specialitate (indiferent de domeniul specific), sprijintă de cunoştinŃe şi
deprinderi în domeniul tehnicii de calcul şi limbilor de circulaŃie internaŃională.
Aşadar, pe ″stil vechi″, a fi profesionist însemna a şti şi a face meserie propriuzisă, calculatoare şi limbi străine.
Acum suntem într-un joc nou, în care cunoştinŃele de informatică şi de limbă
sunt deja parte din ADN-ul comportamentelor profesionale cotidiene, pierzându-şi, prin urmare, relevanŃa de selecŃie pe piaŃa muncii – ele nici nu mai intră
în discuŃie, devenind ingrediente naturale precum aerul pe care îl respirăm.
Jocul este definit de două noi valenŃe, ce completează partea stabilă a modelului
noului profesionist, care continuă să rămână excelenta pregătire în domeniul
ales spre a fi profesat. În plus, noua axiomatică include cunoştinŃe şi deprinderi
în domeniile managementului de proiect şi, respectiv, resurselor umane.
Aşadar, pe ″stil nou″, a fi profesionist competitiv înseamnă acum a şti şi a face
tot meserie, apoi management de proiect şi resurse umane. Or, ceea ce
Şcoala de Joburi şi Networking LMT face este tocmai să cultive de timpuriu
(dar nu prematur!...) ″mugurii″ deprinderilor de management de proiect – invitându-i pe copii să ne ajute la promovarea, administrarea şi organizarea Programului LMT în şcoli – şi resurselor umane, acestea din urmă practicate ″pe viu″
de către elevi şi studenŃi, prin componenta specifică pe numele său ″training″.
Pentru culoare, dar şi pentru detalii suplimentare privind modul în care funcŃionează zona de dezvoltare de resurse umane LMT pentru categoria de vârste
16-19 ani, reproduc mai jos partea relevantă dintr-un articol publicat într-o
revistă şcolară, în anul 2005. Iată textul:
″LIDERII MILENIULUI TREI″®:
DE LA ″PROGRAM EDUCAłIONAL ÎN ARTA DE A CONDUCE″,
LA ″ŞCOALĂ DE JOBURI ŞI NETWORKING″
Mărturisesc, eu însumi sunt fascinat de această metamorfoză spectaculoasă a
proiectului nostru, care îl plasează dintr-o dată într-o cu totul altă paradigmă
faŃă de cea în virtutea căreia porneam la drum, în 2002. Poate că bucuria
uimirii mele ar trebui temperată întrucâtva: ce tot atâta veselie, mare
chestie!… laudă de sine!… hm, nici nu prea dă bine, de altminteri!… Dar nu
pot să nu mă bucur când constat SMART (adică specific, măsurabil,
tangibil…), că în trei ani de la lansarea sa în licee, ″LIDERII MILENIULUI
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TREI″® a evoluat remarcabil: din program educaŃional – oferit în parteneriat
cu British Council, cu acordul Ministerului EducaŃiei şi Cercetării – el a
devenit generator de cariere profesionale, în sensul cel mai real cu putinŃă
al sintagmei! […] Iată că acum toŃi cei care am construit acest Joc adevărat am
reuşit să-l aducem în punctul în care, pur şi simplu, el produce joburi pentru
tineri de 16-19 ani – liceeni şi studenŃi. Şi încă un gând, la încheierea acestui
prim paragraf: bucuria mea este cu atât mai împlinită cu cât acum, abia acum,
ceea ce facem pentru această generaŃie de vârstă rezonează, armonios şi
pragmatic, cu ″spiritul CODECS″ – Puterea Cunoaşterii, convertită în
realitate benefică tangibilă, cu impact imediat asupra personajului principal,
clientul beneficiar al serviciilor educaŃionale oferite de noi.
CE am făcut, şi CUM, ca să ajungem aici? În primul rând, am gândit un
program interesant, dinamic, centrat pe dezvoltarea la elevi a competenŃelor
soft (comunicare; lucru în echipă; inteligenŃă emoŃională; negociere şi soluŃionarea conflictelor; leadership personal; managementul schimbării). Programul
a fost bine primit şi este din ce în ce mai cerut. Atât de cerut, încât în
primăvara acestui an am pilotat (cu mult succes, găzduiŃi fiind cu entuziasm,
curaj şi înŃelepciune didactică, la Şcoala generală nr. 97 din Bucureşti)
versiunea ″în pantaloni scurŃi″ a ceea ce oferim liceenilor – respectiv, un
modul de formare de caractere bazată pe valori, pentru tinerii noştri
coechipieri de-a V-a şi de-a VI-a! ″Chestia″ e că… le-a plăcut şi că mai vor!
Drept urmare, am proiectat şi continuarea, pentru clasele a VII-a şi a VIII-a!
În al doilea rând, l-am oferit contracost, la un preŃ acccesibil. Am conferit
astfel tinerilor noştri coechipieri statutul de clienŃi, învăŃând împreună, clipă
de clipă, ce înseamnă relaŃia contractuală de tip client-furnizor de servicii. Am
fost oneşti cu segmentul de piaŃă căruia ne-am adresat, promovând de la bun
început ideea unei investiŃii de succes în dezvoltarea personală. Am învăŃat să
vorbim fără rezerve şi inhibiŃii despre faptul că a căpăta acces la o educaŃie de
bună calitate costă şi că ″nici un prânz nu este oferit pe gratis″. În al treilea
rând, am inventat parteneriate multiple cu câştigul reciproc al tuturor părŃilor
implicate şi am deschis întregul Joc, întorcându-l pas cu pas celor cărora el
aparŃine de fapt – şcolilor, elevilor şi dascălilor. Am comunicat următoarele
mesaje importante: Programul nostru de leadership nu este deloc unul
destinat exclusiv ″elitelor″; în acelaşi timp, el nu este (şi nu poate fi) un
Program ″de masă″ (vrem-nu vrem, ″esenŃele tari stau în flacoane mici″, după
vorba unui distins domn colonel care mi-a fost profesor pe vremea studenŃiei
mele). Pur şi simplu, el este un program de ″oportunităŃi″: imediat, pune la
dispoziŃie educaŃie folositoare, de bună calitate; imediat, oferă apartenenŃa la
o familie de profesionişti de excepŃie, cu arie foarte largă de acoperire în
România (familia CODECS); pe termen scurt-mediu (1-3 ani), creează
condiŃii pentru cariere profesionale interesante, în managementul programelor
şi training.
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HaideŃi să vă duc şi în ″bucătăria″ Programului nostru, oferindu-vă mai multe
detalii despre CUM am procedat practic (o mică paranteză, pentru atmosferă:
pentru mine, bucătăria a fost şi rămâne inima oricărui cămin – acolo se adună
toŃi ai casei la sfârşitul zilei, acolo e mai cald, e bine, mâncărurile miros
îmbietor, iar conversaŃiile se poartă în tihnă; de la mama mea, în orele
petrecute împreună în bucătărie am învăŃat şi cum se pregătesc felurite bucate
discutând, în acelaşi timp, anatomie, filosofie, chimie, literatură…) Lucrurile
s-au petrecut astfel. În fiecare semestru şcolar, tuturor clienŃilor Programului
– elevi înscrişi într-unul din cele opt module oferite – le-am solicitat
feedback, de două ori (la jumătatea şi la încheierea modulului parcurs), pe trei
dimensiuni: conŃinutul modulelor; prestaŃia trainerului; gradul de îndeplinire a
aşteptărilor iniŃiale. În acest fel, toŃi au devenit participanŃi proactivi la monitorrizarea calităŃii ofertei noastre. Apoi, am inventat poziŃiile de trainerasistent şi de membru al echipei de promovare (faimoasa echipă ″promo
LMT″!), invitându-i să ne ajute – în limita timpului lor disponibil – la
desfăşurarea şedinŃelor în clase şi la administrarea Programului. Cu alte
cuvinte, am deschis ″târgul de oferte de voluntariat″, pe coordonatele princepale ale muncii noastre: pregătire şi livrare. În fine, din aceste voluntariate s-a
creat în scurt timp o nouă piaŃă – piaŃa în care se negociază cererea şi oferta
de joburi LMT: traineri, respectiv asistent al managerului executiv al
FundaŃiei.
Asta e! Aşa încât, începând cu anul şcolar 2002-2003, am avut plăcerea ca
Roxana Spiridon, Ioana Agachi (absolvente ale Colegiului NaŃional ″Mihai
Viteazul″ din Bucureşti, acum studente la Management şi, respectiv,
Psihologie), Mădălina Şerban, Georgiana Dumitru, Lucian Pavel (absolvenŃi
ai Şcolii Superioare Comerciale ″Nicolae Kretzulescu″ din Bucureşti, acum
studenŃi la ASE) şi Răzvan Crişan (absolvent al Liceului Bilingv ″George
Coşbuc″ din Bucureşti, acum student la ASE) să-şi construiască o parte din
carierele profesionale pornind de la ″LIDERII MILENIULUI TREI″®. Ca să fie
şi mai frumos, cu puŃine zile în urmă am primit şi de la Cluj o veste frumoasă:
Gabriela Vereş şi Victor Salcă (absolvenŃi ai Liceului ″Nicolae Bălcescu″,
acum studenŃi la ŞtiinŃe Politice şi, respectiv, Electronică) ne-au devenit, din
acest semestru, colegi traineri, lucrând cu primele lor grupe de elevi. Iar în
anul şcolar 2005-2006, Theo Enache (clasa a X-a, Colegiul Economic ″Virgil
Madgearu″ din Bucureşti), Irina Cojocaru (clasa a X-a, Colegiul NaŃional
″Mihai Eminescu″ din Bucureşti), Oana Moldovan, Ioana Morar (clasa a X-a,
Colegiul NaŃional ″George Coşbuc″ din Cluj-Napoca) şi Rareş Pamfil (clasa a
XII-a, Colegiul NaŃional ″Emil RacoviŃă″ din Cluj-Napoca) au devenit primii
noştri colegi elevi-traineri! Quod erat demonstrandum: LMT a devenit, este
ŞCOALĂ DE JOBURI ŞI NETWORKING! […]
Asta am făcut noi din 2002 încoace: am reuşit să conectăm în mod firesc
educaŃie non-formală cu oportunităŃi de dezvoltare profesională şi cu ofertă
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de locuri de muncă adecvate vârstei de 16-19 ani. Partea frumoasă a acestei
realităŃi este că ea se află la îndemâna tuturor elevilor, tangibilă într-un orizont
de timp de 6-18 luni (cursant LMT; trainer asistent; membru al echipei de
promovare program; asistent administrare program; trainer). Mai pe
româneşte, dacă acum eşti elev în clasa a IX-a sau a X-a, şi dacă dovedeşti că
într-adevăr ″ai stofă″ de aşa ceva, ai şansa ca încă din liceu să-Ńi pui în CV
primul job plătit de trainer sau de asistent administrare program. Clar?!…
Dacă doriŃi, puteŃi afla uşor informaŃii despre noi: mergeŃi pe www.lmt.ro şi
citiŃi! Aş dori, însă, să vă împărtăşesc pe scurt gândurile unor tineri colegi de
echipă care, liceeni fiind, au crescut o dată cu acest Program, au fost traineriasistenŃi, au devenit studenŃi şi acum sunt la rândul lor traineri pentru alŃi
liceni, construindu-şi cariere profesionale solide pe baza a ceea ce am învăŃat
împreună în LMT. CitiŃi şi bucuraŃi-vă!
″Programul LMT a reprezentat pentru mine o oportunitate de învăŃare, de cunoaştere, de dezvoltare personală şi profesională. Am crescut o dată cu acest Program, am devenit mai deschisă, mai comunicativă şi am mai multă încredere în mine, în cei din jur şi în viitor.
Mi-a deschis oportunităŃi noi şi m-a făcut să am o imagine mai clară
despre ce înseamnă viitorul meu profesional. Am investit curaj şi
responsabilitate şi am învăŃat să mă gestionez mai bine şi să
interacŃionez eficient cu cei din jur″. (Mădălina Şerban)
″CunoştinŃe, comunicare eficientă, încredere de sine − sunt doar
câteva din câştigurile cu care m-am ales în urma Programului. Dar
cred că faptul cel mai important este acea senzaŃie de bine atunci când
simŃi cu adevărat că părerea ta contează, că poŃi participa la
dezvoltarea şi evaluarea întregului program. LMT a însemnat pentru
mine un mediu armonios, plin de creativitate, în care am reuşit să mă
maturizez şi să mă dezvolt într-o persoana adultă plină de dinamism,
capabilă să comunice şi să-şi asume responsabilităŃi″. (Ioana Agachi)
″Cursurile LMT (în special cursul-pilot) sunt cele care m-au ajutat să
demonstrez că pot să fac ceva cu viaŃa mea. Am ajuns să cunosc
oameni din toată lumea (am participat la Summer School for Young
Activists, South Wales 2002, 2003) şi să iniŃiez un program de
schimburi între tineri din oraşul meu şi tineri din Londra, finanŃat de
Comunitatea Europeană (2003-2004). În acest an, fac parte din
echipa selectată de British Council pentru Forumul UK-South East
Europe Countries, care reprezintă România la ConferinŃa ′Youth
Action Week ′ , în Macedonia. Dacă nu ar fi existat LMT, nu ar fi
existat aceste proiecte şi nici dorinŃa mea de a schimba lumea. Un
mesaj pentru toti cei cărora le place să viseze: Nu înceta să crezi că
visurile se pot transforma în realitate! Tot ce am reuşit eu până acum
susŃine acest crez″. (Gabriela Solomon)
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″Programul LMT mi-a arătat o nouă lume, şi mi-a oferit deschiderea
de a porni pe un drum… drumul meu. Ma gândesc că dacă nu aş fi
optat să particip la modulul despre lideri şi manageri, acum poate nu
aş fi ştiut ce înseamnă nici unul, nici celălalt, şi cu siguranŃă nu aş fi
cunscut toŃi oamenii minunaŃi care m-au ajutat să fac primii paşi în
domeniul în care am ales să profesez (training), să capăt siguranŃa de
care aveam nevoie pentru a creşte şi, mai ales, au avut încredere în
mine şi în forŃele mele. Aici este pentru mine o a doua casă, locul în
care găsesc mereu un cuvânt drept şi nepărtinitor despre ceea ce este
şi ceea ce nu este″. (Roxana Spiridon)
Mai am una, tare şi seacă, a unui ″maestru anonim″ de la Colegiul NaŃional
″Ferdinand I″ din Bacău (excerpt din feedback-ul final pe care domnia-sa ni
l-a remis la încheierea modulului absolvit în 2004):
″Mişto de tot! SOMON AFUMAT!″″

Dixit!
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