
UNIVERSITATEA „BABEŞ - BOLYAI” CLUJ NAPOCA 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE 

EDUCAŢIEI 
 

 

 

 

 

TEZĂ DE DOCTORAT 

 

PLANIFICAREA CARIEREI ELEVILOR 

(REZUMAT) 

 
 

 

 

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:  

PROF. UNIV. DR. JURCĂU NICOLAE  

 

 
DOCTORAND:  

POPA (BUDA) LUCIA 

 

 
CLUJ-NAPOCA 

2010



 2 

STRUCTURA TEZEI
CONTENTS  

INTRODUCTION 

PARTEA I - ASPECTE GENERAL – TEORETICE ALE CONSILIERII ŞI ORIENTĂRII 

PRIVIND CARIERA 

CAPITOLUL I - ASPECTE TEORETICE ALE CONSILIERII ŞI ORIENTĂRII PRIVIND 

CARIERA 

 I.1. Delimitări conceptuale 

 I.2. Istoricul activităţii de orientare şcolară şi profesională în România 

 I.3. Teorii ale consilierii şi orientării privind cariera  

  I.3.1. Introducere în teoriile consilierii şi orientării carierei 

  I.3.2. Cariera văzută ca proces al vieţii  

  I.3.3. Cariera – proces de rezolvare de probleme şi de luare a deciziilor 

  I.3.4. Cariera văzută din prisma individului 

  I.3.5. Cariera creatoare de sensuri 

  I.3.6. Analize comparative ale teoriilor carierei 

I.4. Modele de consiliere privind cariera 

  I.4.1. Modele generale de consiliere 

  I.4.2. Modele specifice consilierii privind cariera  

I.5. Factorii care influenţează consilierea şi dezvoltarea carierei 

I.6. Standarde de calitate ale consilierii privind cariera  

CAPITOLUL AL II-LEA – PRACTICĂ ŞI CERCETARE ÎN CONSILIEREA ŞI 

ORIENTAREA CARIEREI 

 II.1. Rezultate ale practicii şi cercetării în consilierea şi orientarea carierei 

PARTEA A II – A – STUDII APLICATIVE 

CAPITOLUL I – EVALUAREA NEVOILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PRIVIND 

CARIERA  

 I.1. Studiul 1 

  I.1.1. Obiectivele cercetării 

  I.1.2. Ipotezele cercetării 

  I.1.3. Metodologie 

   I.1.3.1. Participanţi  

   I.1.3.2. Metode folosite  

   I.1.3.3. Procedură  

  I.1.4. Rezultate obţinute 

  I.1.5. Discuţii 



 3 

 I.2. Studiul 2 

  I.2.1. Obiectivele cercetării  

  I.2.2. Ipotezele cercetării  

  I.2.3. Metodologie  

   I.2.3.1. Participanţi  

   I.2.3.2. Metode folosite 

   1.2.3.3. Procedură  

  I.2.4. Rezultate obţinute 

  I.2.5. Discuţii 

 CAPITOLUL AL II-LEA – STUDIU EXEPERIMENTAL – PROIECTUL DE 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE PRIVIND CARIERA ELEVILOR 

 II.1. Obiectivele cercetării 

 II.2. Ipotezele cercetării 

 II.3. Metodologie  

  II.3.1. Participanţi 

  II.3.2. Metode folosite  

 II.4. Detalierea conţinutului cercetării  

  II.4.1. Proiectarea şi implementarea „Proiectului de consiliere şi orientare 

privind cariera elevilor” 

   II.4.1.1. Introducere 

   II.4.1.2. Cadrul de desfăşurare al cercetării 

   II.4.1.3. Detalierea conţinutului „Proiectului de consiliere şi orientare 

privind cariera elevilor” 

    II.4.1.3.1. Caietul de lucru al elevilor 

    II.4.1.3.2. Suport de curs pentru profesorii-diriginţi  

    II.4.1.3.3. Model de consiliere privind alegerea carierei, adresat 

profesorilor consilieri  

 II.5. Prezentarea şi interpretarea datelor cercetării - Evaluarea eficienţei „Proiectului 

de consiliere şi orientare privind cariera elevilor”  

   II.5.1. Rezultate obţinute  

   II.5.2. Discuţii  

CONCLUZII 

BIBLIOGRAFIE 

ANEXE 

Cuvinte cheie: Proiectul de consiliere şi orientare privind cariera elevilor, cogniţii disfuncţionale, 

confuzie în luarea deciziei, anxietatea în faţa angajamentului, conflict extern, motivaţie



 4 

 Teza de doctorat intitulată „Planificarea carierei elevilor” este structurată în două părţi, care 

la rândul lor cuprind mai multe capitole.  

Prima parte prezintă „Aspectele general – teoretice ale consilierii şi orientării privind 

cariera”, fiind împărţită în două capitole. Capitolul I – „Aspecte teoretice ale orientării şi 

consilierii privind cariera”, împărţit în şase teme majore, abordează problemele teoretice specifice 

acestui domeniu. Primele teme stabilesc reperele teoretice între care se desfăşoară activitatea de 

consiliere şi orientare privind cariera, cu accent pe definirea conceptelor, prezentarea istoricului 

activităţii de orientare şcolară şi profesională în România şi a principalelor teorii specifice 

domeniului consilierii şi orientării carierei. Aceste teorii încorporează perspective diferite ale 

carierei, prezentând-o ca pe un proces al vieţii, ca pe un proces de rezolvare de probleme şi de luare 

a deciziilor, ca şi creatoare de sensuri şi nu în ultimul rând, ca pe o experienţă individuală. O atenţie 

deosebită a fost acordată modelelor de consiliere utile în domeniul carierei şi factorilor care 

influenţează consilierea şi orientarea carierei elevilor. Având în vedere importanţa activităţii de 

consiliere şi orientare a elevilor, pentru a creşte eficienţa unor servicii în acest domeniu, s-au făcut 

numeroase studii, care au condus la concluzia necesităţii introducerii unor standarde de calitate în 

domeniul consilierii privind cariera. Standardele de calitate ale consilierii privind cariera sunt 

descrise în ultima secţiune a acestui capitol.  

În capitolul al II-lea, denumit „Practică şi cercetare în consilierea şi orientarea carierei”, 

sunt prezentate rezultate ale unor studii din domeniul intervenţiilor privind alegerea carierei. În 

proiectarea şi implementarea „Proiectului de consiliere şi orientare privind cariera elevilor”, am 

utilizat unele dintre rezultatele acestor cercetări. 

 Whiston, Sexton şi Lasoff (1998) au ajuns la concluzia că intervenţiile în carieră fără 

consilier sunt mai puţin eficiente decât intervenţiile în carieră realizate de către consilier. O altă 

descoperire importantă este legată de faptul că intervenţiile în grupurile structurate au dat rezultate 

mai bune decât intervenţiile în grupurile neorganizate, nestructurate. 

 Brown şi Krane (2000) au identificat cinci componente importante care asigură eficienţa 

programelor de consiliere şi orientare privind cariera: 

1. caiete de lucru care să includă teme şi exerciţii, utile în definirea scopului; 

2. întâlniri specifice de căutare a informaţiilor de carieră şi de identificare a oportunităţilor, 

sub îndrumarea unui consilier; 

3. asigurarea feedback-ului de către un profesionist, în funcţie de nivelul cunoştinţelor 

asimilate referitoare la carieră (cunoştinţe de sine, cunoştinţe ocupaţionale); 

4. crearea de oportunităţi pentru a observa şi interacţiona cu specialişti din diferite domenii 

(modele); 

5. eforturi sistematice de a facilita clienţilor construirea propriului suport social, în vederea 

integrării pe piaţa muncii. 
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Peng (2005) a demonstrat că participarea la un curs de luare a deciziilor de carieră, adresat 

studenţilor din anul I, le-a redus semnificativ nivelul de anxietate. 

Partea a doua se referă la „Studii aplicative”.  

Direcţiile principale ale cercetării au urmărit: 

a) analiza nevoilor de consiliere şi orientare privind cariera elevilor, evidenţiată în cadrul 

studiului 1 şi a studiului 2; 

b) determinarea măsurii în care, prin implementarea unui „Proiect de consiliere şi orientare 

privind cariera elevilor”, putem influenţa pozitiv progresul elevilor în ceea ce priveşte 

alegerea unui domeniu educaţional sau ocupaţional (studiul 3). 

În primul capitol al părţii a doua, intitulat „Evaluarea nevoilor de consiliere şi orientare 

privind cariera” sunt descrise două modalităţi prin care s-a realizat identificarea acestor nevoi, 

reflectate în două studii. 

STUDIUL 1 

Studiul de faţă evidenţiază nivelul preocupărilor pe care elevii le au referitoare la alegerea 

unui domeniu educaţional sau ocupaţional şi disponibilitatea acestora de a participa la servicii 

planificate de consiliere şi orientare privind cariera.  

 Obiectivele cercetării 

1. Identificarea nivelului de cunoaştere de sine a elevilor. 

2. Relevarea celor mai semnificative aspecte care vizează alegerea unui domeniu ocupaţional 

de către elevi. 

3. Evidenţierea gradului de participare a elevilor la servicii de consiliere şi orientare privind 

cariera. 

 Ipotezele cercetării 

1. Deşi participarea la unele activităţi de consiliere şi orientare privind cariera s-a făcut 

sporadic, există disponibilitate din partea elevilor de a participa la un modul complet, cu 

durata de un an. 

2. Deşi elevii deţin anumite cunoştinţe despre sine şi lumea ocupaţională, au dificultăţi în 

alegerea sau urmarea unui anumit domeniu ocupaţional. 

 Metodologie 

  Participanţi  

 Acest studiu a fost derulat în aprilie 2004 şi a implicat participarea a 119 elevi din 

clasele a XI-a (5 clase) ale unui liceu economic.  

 Metode folosite 

  Nevoia de consiliere şi orientare privind cariera a fost măsurată printr-un chestionar 

dezvoltat în cadrul acestui studiu. 
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  Procedură 

 Participanţii la studiu au completat chestionarul în varianta creion - hârtie, în timpul 

unei ore de dirigenţie. 

 Rezultate obţinute şi discuţii 

Se confirmă ipoteza potrivit căreia „deşi participarea la unele activităţi de consiliere şi 

orientare privind cariera s-a făcut sporadic, există disponibilitate din partea elevilor de-a participa la 

un modul complet, cu durata de un an”. Ne bazăm afirmaţia pe următoarele rezultate ale cercetării: 

Deşi doar 21,8% dintre participanţii la studiu s-au declarat ca fiind beneficiarii unor 

activităţi de consiliere şi orientare privind cariera, procentul celor care şi-au exprimat dorinţa de-a 

participa la derularea unui modul ajunge la 47,9%. Procentul de 36,1%, reprezentând „nehotărâţii”, 

poate fi explicat prin lipsa informaţiilor referitoare la conţinutul acestui modul şi implicit nivelul 

scăzut de motivaţie şi implicare.  

Se confirmă ipoteza potrivit căreia „deşi elevii deţin anumite cunoştinţe despre sine şi lumea 

ocupaţională, au dificultăţi în alegerea sau urmarea unui anumit domeniu ocupaţional”. Ne bazăm 

afirmaţia pe următoarele rezultate ale cercetării: 

➢ Procentul celor care se arată nehotărâţi în alegerea şi urmarea unei opţiuni ocupaţionale, a 

celor care nu s-au fixat asupra vreunui domeniu ocupaţional sau s-au fixat asupra unui 

domeniu ocupaţional, dar nu ţin neapărat să-l realizeze, precum şi a celor care au mai multe 

variante în vederea unor eventuale insuccese se ridică la 56,3%. 

➢ Majoritatea motivelor care stau la baza alegerii unui domeniu ocupaţional sunt de natură 

extrinsecă, aşa cum arată rezultatele acestui studiu: „posibilităţile de câştig pe care le oferă 

(38,7%)”, „prestigiul de care se bucură (16%)”, „frumuseţea ocupaţiei (10,9%)”. 

➢ Deşi cea mare parte dintre cunoştinţele despre sine şi cunoştinţele ocupaţionale provin din 

surse externe (Internet, specialişti, familie, prieteni), coroborat cu procentul mare al celor 

care susţin că nu au beneficiat de servicii de consiliere şi orientare privind cariera (69,6%), 

putem afirma că alegerea domeniului ocupaţional se face în funcţie de factori conjuncturali, 

mai degrabă decât în urma unei cunoaşteri aprofundate / planificate a acestuia. 

➢ Rezultatele evidenţiază influenţa scăzută a familiei în alegerea unui domeniu ocupaţional şi 

o influenţă crescută a acesteia în implementarea opţiunilor ocupaţionale. Răspunsurile date 

de unii participanţi confirmă acest lucru, aceştia afirmând: „părinţilor le este indiferent, atâta 

timp cât fac o facultate”; „sunt de acord să fac meseria pe care mi-o doresc”, „părinţii nu se 

bagă”, „este doar alegerea mea”. 

In concluzie, putem afirma faptul că, deşi elevii au anumite cunoştinţe utile în alegerea şi 

implementarea unor alegeri privind cariera, iar aceste cunoştinţe sunt nestructurate, conjuncturale, 

se observă o disponibilitate a acestora de a participa la un modul structurat de consiliere şi orientare. 
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STUDIUL 2 

 Premisa de la care am pornit în acest studiu se referă la faptul că implementarea alegerii 

unui domeniu educaţional, reflectat în înmatricularea la o anumită specializare universitară, după 

absolvirea liceului, se face având în prealabil suficiente informaţii şi o motivaţie puternică de a o 

urma. Acest lucru presupune o preocupare, încă din timpul liceului, faţă de alegerea domeniului 

educaţional şi diferenţe nesemnificative între prima opţiune aleasă şi opţiunea pentru care s-a 

înmatriculat. 

 Obiectivele cercetării 

1. Identificarea preocupărilor referitoare la urmarea unei specializări universitare, de către 

absolvenţii de liceu, preocupări reflectate în cunoaşterea specializării pentru care s-au 

înmatriculat, nivelul de motivaţie pentru a urma specializarea aleasă şi legătura dintre 

disciplina şcolară preferată şi specializarea aleasă. 

2. Stabilirea gradului de participare anterioară a absolvenţilor de liceu la servicii de 

consiliere şi orientare privind cariera şi intenţia de a participa la un modul de consiliere şi 

orientare privind cariera, având durata de un an. 

 Ipotezele cercetării 

1. Absolvenţii de liceu care au optat pentru un anumit domeniu educaţional, reflectat în 

înmatricularea la o anumită specializare universitară, dovedesc o insuficientă informare şi 

motivaţie faţă de opţiunea aleasă. 

2. Deşi cea mai mare parte a participanţilor la studiu nu au beneficiat în prealabil de servicii 

de consiliere şi orientare privind cariera, îşi exprimă disponibilitatea de a urma un modul de 

consiliere şi orientare privind cariera, având durata de un an. 

 Metodologie 

  Participanţi  

 Acest studiu a fost derulat în august 2004 şi a implicat participarea a 450 de 

absolvenţi de liceu, în momentul în care ei se înmatriculau pentru specializarea la care au fost 

admişi.  

 Metode folosite 

  Nevoia de consiliere şi orientare privind cariera a fost măsurată printr-un chestionar 

dezvoltat în cadrul acestui studiu. 

  Procedură 

 Participanţii la studiu au completat chestionarul în varianta creion - hârtie, după 

depunerea actelor necesare înmatriculării. 
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Rezultate obţinute şi discuţii 

 Se infirmă ipoteza potrivit căreia „absolvenţii de liceu care au optat pentru un anumit 

domeniu educaţional, reflectat în înmatricularea la o anumită specializare universitară, dovedesc o 

insuficientă informare şi motivaţie faţă de opţiunea aleasă”. Ne bazăm afirmaţia pe următoarele 

rezultate ale cercetării: 

➢ Rezultatele studiului arată că 70,9% dintre participanţii la studiu au subliniat faptul că sunt 

puternic motivaţi în a urma specializarea aleasă, ţinând cont de faptul că ponderea celor care 

s-au înmatriculat la prima specializare pentru care au optat este de 51,7%. Un alt aspect 

demn de menţionat este faptul că 81,6% dintre participanţii la studiu au optat şi pentru a 

doua specializare, uneori chiar din cadrul unei facultăţi diferite (opţiunea I – asistenţă 

socială, iar opţiunea a II-a – studii economice), iar 53,8% au optat chiar şi pentru a treia 

specializare. Un studiu realizat anterior de noi pe un lot de elevi, referitor la stilurile 

decizionale promovate în alegerea unei cariere, a pus în evidenţă importanţa stilului „a 

decide în siguranţă”, atunci când se fac alegeri de carieră, ceea ce ar putea explica această 

alegere multiplă a participanţilor la studiu.  

➢ În ceea ce priveşte nivelul de informare cu privire la specializarea pentru care s-au 

înmatriculat, 66,9% dintre participanţi au susţinut că au informaţii despre specializarea la 

care s-au înmatriculat, dar nu suficiente, ceea ce reflectă o anumită disponibilitate a acestora 

pentru a asimila noi informaţii.  

➢ Stabilirea legăturii dintre disciplina şcolară preferată şi specializarea la care s-au 

înmatriculat presupune o anumită cunoaştere a domeniului educaţional pentru care au optat, 

rezultatele acestui studiu relevând faptul că 55,6% dintre participanţi au afirmat că există o 

legătură puternică între cele două. Astfel, putem concluziona că peste jumătate dintre cei 

chestionaţi au cunoştinţe referitoare la domeniul educaţional ales, deşi nu ştim cantitatea, 

natura şi specificul acestor cunoştinţe. 

 Rezultatele acestui studiu confirmă ipoteza potrivit căreia „deşi cea mai mare parte a 

participanţilor la studiu nu au beneficiat în prealabil de servicii de consiliere şi orientare privind 

cariera, îşi exprimă disponibilitatea de a urma un modul de consiliere şi orientare privind cariera, 

având durata de un an”. În sprijinul acestei afirmaţii aducem următoarele argumente: 

➢ 78,2% nu au beneficiat de servicii de consiliere şi orientare privind cariera. În sprijinul 

acestei constatări vin şi rezultatele obţinute în urma prelucrării datelor referitoare la sursele 

de informare, prin care tinerii absolvenţi au strâns informaţiile referitoare la 

specializarea/specializările pentru care au optat iniţial. Dacă tinerii absolvenţi ar fi beneficiat 

de servicii de orientare şi consiliere privind cariera, ne-am fi aşteptat ca principalele surse de 

informare să fie profesorii, diriginţii, profesorii consilieri. Însă rezultatele relevă faptul că 

principala sursă de informare a fost „broşura privind admiterea în cadrul Universităţii „1 
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Decembrie 1918”, Alba Iulia, 70,9% dintre subiecţi inspirându-se din aceasta. Un rol destul 

de important în ceea ce priveşte propagarea informaţiei în rândul tinerilor absolvenţi l-au 

avut prietenii (pentru 27,3% dintre participanţii la studiu). 

➢ În ceea ce priveşte intenţia de a urma un modul de consiliere şi orientare privind cariera, 

procentul celor care au răspuns cu „nu ştiu” este de 49,1%, iar al celor care au răspuns 

pozitiv este de 37,6%. Indecizia majorităţii participanţilor la studiu se poate explica prin 

lipsa de informare referitoare la conţinutul unui astfel de modul (40,7% dintre participanţii 

la studiu nu au beneficiat în prealabil de servicii de orientare şi consiliere privind cariera) 

sau prin lipsa de interes, tradusă prin percepţia potrivit căreia odată cu alegerea unei 

specializări se încheie şi orientarea în carieră, iar parcurgerea unui astfel de modul ar putea 

părea inutilă. 

Cel de-al doilea capitol al părţii a doua, intitulat „Studiul experimental – Proiectul de 

consiliere şi orientare privind cariera elevilor”, descrie cele trei etape parcurse în vederea validării 

„Proiectului de consiliere şi orientare privind cariera elevilor”: proiectare, implementare şi evaluare. 

STUDIUL 3 

Premisa de la care am pornit în acest studiu este aceea că rezolvarea unor probleme de 

carieră, precum confuzia în luarea unor decizii, experimentarea unor stări emoţionale negative 

referitoare la asumarea unui angajament, conflictul extern şi creşterea motivaţiei în atingerea unor 

scopuri legate de carieră pot duce la creşterea performanţei în alegerea unei cariere.  

Plecând de la nevoile identificate în urma studiilor anterioare, ne-am propus dezvoltarea 

unui proiect de consiliere şi orientare privind cariera, astfel încât alegerea unui domeniu educaţional 

sau ocupaţional să se facă de către elevi în cunoştinţă de cauză, bazându-se pe suficiente cunoştinţe 

despre sine şi lumea muncii, formându-şi deprinderi de luare a deciziilor de carieră şi urmând un 

plan de acţiune bine structurat. 

Ipotezele cercetării 

Presupunem că „Proiectul de consiliere şi orientare privind cariera elevilor” pe care îl 

propunem contribuie la: 

1. scăderea nivelului general al cogniţiilor disfuncţionale privind cariera; 

2. eliminarea confuziei privind alegerile de carieră; 

3. scăderea nivelului de anxietate a decidentului, generată de incapacitatea acestuia de a-şi 

lua un angajament faţă de o anumită alegere de carieră; 

4. diminuarea conflictului extern, generat de percepţiile diferite ale decidentului şi ale 

persoanelor importante din viaţa acestuia, referitoare la alegerea carierei. 
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Metodologie 

  Participanţi 

  Studiul a fost derulat timp de un an, în perioada septembrie 2005-iunie 2006 şi s-a 

realizat pe un lot experimental format din 140 de elevi (3 clase de-a XI-a şi 2 de-a X-a), dintr-un 

liceu cu profil tehnic, din Alba Iulia. Pentru validarea datelor cercetării am utilizat şi un lot de 

control format din 105 elevi (2 clase de-a X-a, 1 clasă de-a XI-a şi 1 clasă de-a XII-a) ai aceluiaşi 

liceu.  

 Metode folosite 

 Pentru a identifica nivelul general al cogniţiilor disfuncţionale, confuzia în luarea 

deciziei, anxietatea în faţa angajamentului şi conflictul extern, am tradus şi adaptat pe populaţia 

românească Inventarul cogniţiilor de carieră (engl. Career Thoughts Inventory, CTI), elaborat de 

Sampson, Peterson, Lenz, Reardon, Saunders (1996). Calităţile psihometrice ale testului ne-au 

permis să utilizăm Inventarul în scop experimental, la un nivel adecvat, obţinându-se următorii 

indicatori: coeficienţii consistenţei interne CTI Total (scorul global al cogniţiilor disfuncţionale – 

0,92 ), scala DMC (confuzia în luarea deciziei – 0,84), scala CA (anxietatea în faţa angajamentului – 

0,72) şi scala EC (conflict extern – 0,64), coeficienţii test-retest CTI Total (0,77), scala DMC (0,73), 

scala CA (0,70) şi scala EC (0,59). Rezultatele demonstrează o fidelitate ridicată în cazul scorului 

global (CTI Total), moderată în cazul scalelor DMC şi CA şi scăzută în cazul EC, acest lucru 

datorându-se numărului scăzut de itemi din componenţa scalei şi/sau problemelor de dezvoltare 

specifice vârstei adolescenţei. În cazul validităţii, cu accent pe validitatea convergentă, s-au observat 

corelaţii semnificative între scala de nevrotism (stabilitate emoţională scăzută) a Chestionarului de 

personalitate Eysenck (E.P.Q) şi scorul global CTI Total, scala confuziei în luarea deciziei (DMC), 

scala anxietăţii în faţa angajamentului (CA) a Inventarului cogniţiilor de carieră. Toate aceste 

rezultate au evidenţiat faptul că, deşi unii coeficienţi (DMC, CA) au un scor moderat, există o 

consistenţă internă şi o stabilitate adecvată privind utilizarea acestui instrument, lucru completat şi 

de validitate. O consistenţă internă şi o stabilitate mai scăzută în cazul scalei EC ne-au făcut să fim 

mai prudenţi în utilizarea acestei scale, deşi discutarea itemilor acestei scale, în activitatea de 

consiliere, ne-a demonstrat că surprinde situaţia conflictuală în care se află respondentul. 

Detalierea conţinutului cercetării 

I. Proiectarea 

Intenţia noastră a fost aceea de-a oferi un model de consiliere şi orientare privind cariera, 

complex, care să-i implice pe toţi „agenţii educaţionali”: elevi, profesori-diriginţi şi profesori-

consilieri. În acest sens am proiectat: 

➢ caietul de lucru al elevilor – cuprinzând suporturi informaţionale şi fişe de lucru; 



➢ suport de curs pentru profesorii-diriginţi – cuprinzând programa modulului de consiliere 

şi orientare a carierei elevilor, planificarea calendaristică şi proiectele unităţilor de 

învăţare; 

➢ model de consiliere privind alegerea carierei, adresat profesorilor consilieri, în care sunt 

descrişi paşii derulării consilierii: identificarea cogniţiilor negative/disfuncţionale de 

carieră, modificarea acestor cogniţii şi reformularea lor într-un sens adaptativ. 

În elaborarea „Proiectului de consiliere şi orientare a carierei elevilor”, ne-am bazat pe 

„Teoria procesării cognitive a informaţiilor de carieră”, ai cărei autori sunt Sampson, Peterson, 

Lenz, Reardon (1996) şi pe modelul construirii motivaţiei – ARCS: atenţie, relevanţă, încredere, 

satisfacţie, conceput de Keller (1987). 

„Teoria procesării cognitive a informaţiilor de carieră” sugerează că alegerea şi luarea unei 

decizii privind cariera este un proces cognitiv, ce are la bază două constructe:  

➢ piramida domeniilor de procesare a informaţiei: se referă la conţinutul rezolvării de 

probleme şi luării deciziei, implicând cunoştinţe despre sine, cunoştinţe ocupaţionale, 

deprinderi de luare a deciziei şi metacogniţii (Figura 1); 

➢ ciclul CASVE: se referă la procesul de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziei, 

incluzând faze precum: comunicarea, analiza, sinteza, evaluarea şi execuţia (Figura 2). 

Scopul acestei abordări este de a ajuta elevii în alegerea unei cariere actuale potrivite şi în 

formarea unor deprinderi de rezolvare a problemelor şi luare a deciziilor, deprinderi care vor fi utile 

în alegerile viitoare. 

Figura 1. Piramida domeniilor de procesare a informaţiei 

Sursa. Career Development and Services: A Cognitive Approach, de Peterson G.W, 

Sampson J.P., Reardon R.C., 1991, p.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metacogniţii 

Deprinderi de procesare a 
informaţiilor generice 

Cunoştinţe despre sine 
Cunoştinţe ocupaţionale 

Domeniul metacognitiv 

Domeniul deprinderilor de 
luare a deciziei 

Domeniul cunoştinţelor 

 

 11 



Figura 2. Ciclul CASVE  

Sursa. Career Development and Services: A Cognitive Approach, de Peterson G.W, 

Sampson J.P., Reardon R.C., 1991, p.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAREA 
(identificarea/ 
conştientizarea 

problemei) 
ANALIZA 

(analiza componentelor 
problemei )

SINTEZA 
(crearea unor alternative 

probabile) 

EVALUAREA 
(prioritizarea alternativelor) 

EXECUŢIA 
(elaborarea unor planuri 
de acţiune şi punerea lor 

în practică) 

Semnale problemă  
- interne sau externe 

Keller (1987) a dezvoltat un model în vederea îmbunătăţirii învăţării la elevi. Noi ne-am 

propus să transferăm acest model în domeniul consilierii şi orientării în carieră, în vederea motivării 

elevilor pentru explorarea activă a mediului muncii şi a motivării pentru implementarea deciziei de 

carieră, respectând elementele esenţiale ale modelului, după cum urmează: 

a. Atenţia: dezvoltarea unor strategii pentru a stârni şi susţine curiozitatea şi interesul, prin 

promovarea modelelor de performanţă; 

 Subcomponente:  

 Percepţia (captarea atenţiei): vizionarea unui film de carieră sau povestea unor oameni de 

succes; 

 Investigaţia (stimularea înclinaţiei spre investigaţie): urmărirea modului cum îşi desfăşoară 

activitatea o persoană din familie sau căutarea de autobiografii ale unor oameni de succes; 

 Diversitatea (menţinerea atenţiei): urmărirea, la locul de muncă, a modului cum îşi 

desfăşoară activitatea diverse persoane; 

b. Relevanţa: dezvoltarea unor strategii, în vederea identificării nevoilor, intereselor de 

carieră ale elevilor, proiectării unor scopuri şi a modalităţilor de realizare a acestor 

scopuri; 

 Subcomponente:  

 Stabilirea scopului: în funcţie de interesele, valorile, deprinderile elevilor se stabilesc, 

anumite scopuri intermediare;  

 Îmbinarea motivelor: alegerea momentului optim pentru asumarea responsabilităţii de a 

atinge scopurile; 

 12 



 13 

 Familiaritatea: reactualizarea unor strategii de atingere a scopurilor, având la bază 

experienţa anterioară a elevilor; 

c. Încrederea: dezvoltarea unor strategii care să-i ajute pe elevi să-şi dezvolte expectanţe 

pozitive privind atingerea scopurilor; 

 Subcomponente:  

 Cerinţele performanţei: formarea unei expectanţe pozitive pentru atingerea scopului de 

carieră; 

 Succes/oportunităţi: fructificarea experienţei în vederea susţinerii şi intensificării credinţei 

în propriile puteri; 

 Controlul personal: conştientizarea elevilor privind faptul că reuşita în atingerea scopului 

propus este rezultatul propriilor eforturi şi abilităţi; 

d. Satisfacţia 

 Subcomponente:  

 Consecinţe naturale: experimentarea unor situaţii în care elevii îşi pot dovedi competenţa 

de a-şi  atinge unele scopuri; 

 Consecinţe pozitive: crearea unor situaţii în care elevii pot primi feedback pentru efortul 

depus în atingerea unor scopuri intermediare; 

Plecând de la cele două abordări am construit propriul model de consiliere şi orientare 

privind cariera elevilor. Astfel, principalele componente ale modelului au vizat alegerea carierei în 

funcţie de capacitate, motivaţie şi oportunitate. Pe larg, aceste componente le-am prezentat astfel: 

1. Introducere în problematica planificării carierei  

O1 – identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor; 

O2 – deblocarea şi motivarea elevilor pentru experienţa de grup; 

O3 – crearea unui climat optim de lucru şi de securitate;  

O4 – generarea interesului şi a entuziasmului pentru proiect; 

2. Stadiul iniţial al alegerii carierei 

O1 – identificarea opţiunilor educaţionale şi ocupaţionale iniţiale ale elevilor; 

 3. Luarea deciziei de carieră: etapa analizei 

 a. Înţelegerea propriei persoane 

O1 – clarificarea intereselor, valorilor, aptitudinilor elevilor; 

O2 – identificarea trăsăturilor de personalitate, cu rol în alegerea carierei; 

b. Înţelegerea domeniilor de studiu şi a domeniilor ocupaţionale 

O1 – determinarea profesiilor viitorului; 

O2 –analiza profesiilor pe domenii de activitate; 

O3 – analiza domeniilor educaţionale, a specializărilor oferite de sistemul de învăţământ; 

O4 – identificarea surselor de informare, explorare a traseelor educaţionale şi ocupaţionale; 
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O5 – informarea cu privire la oportunităţile de educaţie şi muncă naţionale; 

c. Înţelegerea modului în care iau decizii 

O1– identificarea stilurilor decizionale ale elevilor  

O2 – analiza modului în care stilurile decizionale influenţează alegerile viitoare; 

O3 – recunoaşterea etapelor unui proces decizional; 

d. Analiza modului în care gândesc despre deciziile luate - metacogniţii 

O1 – precizarea surselor care pot bloca/îngreuna procesul de luare a deciziilor de carieră; 

O2 – identificarea obstacolelor care pot bloca/îngreuna procesul de luare a deciziilor; 

O3 – analiza şi evaluarea abilităţilor metacognitive; 

4. Luarea deciziei de carieră: etapa sintezei 

O1 – identificarea posibilelor domenii de interes ocupaţional şi educaţional; 

O2 – alegerea a maxim trei domenii ocupaţionale, pe baza informaţiilor acumulate; 

5. Luarea deciziei de carieră: etapa evaluării 

O1 – analiza primelor alegeri de carieră, în funcţie de criteriul cost-beneficiu, percepţia 

persoanelor semnificative, percepţia grupului cultural şi a comunităţii; 

6. Luarea deciziei de carieră: etapa executării 

O1 – întocmirea Planului individual de acţiune; 

O2 – dezvoltarea abilităţilor de promovare a imaginii proprii, în vederea obţinerii unui loc de 

muncă; 

O3 – experimentarea unor situaţii în care elevii îşi pot testa scopurile privind cariera; 

7. Stadiul intermediar al alegerii carierei 

O1 – identificarea schimbărilor apărute în viziunea elevilor cu privire la procesul alegerii 

carierei; 

O2 – identificarea gradului de rezolvare a problemelor de carieră; 

8. Motivaţia reuşitei şcolare şi profesionale 

O1 – aplicarea unor strategii pentru a susţine curiozitatea şi interesul privind primele alegeri 

de carieră făcute; 

O2 – stabilirea unor strategii în vederea dezvoltării unor expectanţe pozitive privind 

atingerea scopurilor;  

9. Stadiul final al alegerii carierei 

O1 – identificarea opţiunilor educaţionale şi ocupaţionale finale ale elevilor; 

 II. Implementarea 

 Proiectul s-a derulat în anul şcolar 2005-2006.  

 Modalitatea de desfăşurare a cuprins: 

➢ lucrul cu clasa de elevi, în cadrul orelor de dirigenţie (29 de ore), sub conducerea 

profesorului diriginte; 
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➢ consilierea individuală şi de grup a elevilor cu un nivel ridicat şi foarte ridicat al 

cogniţiilor disfuncţionale de carieră, al confuziei în luarea deciziilor, al anxietăţii în faţa 

angajamentului şi al conflictului extern, în afara orelor de clasă, sub conducerea 

profesorului consilier. 

Pentru a veni în sprijinul profesorilor - diriginţi, pe lângă „Suportul de curs proiectat pentru 

profesorii-diriginţi”, am organizat întâlniri săptămânale cu aceştia, în vederea analizei activităţilor 

derulate cu elevii, discutării aspectelor relevante, a dificultăţilor întâmpinate în derularea 

„Proiectului de consiliere şi orientare privind cariera elevilor”. 

III. Evaluarea  

III.1. Rezultate obţinute 

Interacţiunea dintre cele două grupuri (grupul experimental – grupul de control) şi 

schimbările care au avut loc în timp (faza de pretest – posttest), au scos în evidenţă rezultate 

semnificative din punct de vedere statistic, atât pentru scorul global al cogniţiilor disfuncţionale, cât 

şi pentru celelalte trei scale ale Inventarului cogniţiilor de carieră, după cum urmează: 

➢ pentru CTI total: F (1, 243) = 374,67; p < 0,001 şi ca urmare putem aprecia o diminuare 

semnificativă a cogniţiilor disfuncţionale privind alegerile de carieră ca urmare a 

participării la „Proiectul de consiliere şi orientare a carierei elevilor”; 

➢ pentru DMC (confuzia în luarea deciziei): F (1, 243) = 159,17; p < 0,001 şi ca urmare 

putem aprecia o diminuare semnificativă a „confuziei în luarea deciziei” ca urmare a 

participării la „Proiectul de consiliere şi orientare a carierei elevilor”; 

➢ pentru CA (anxietatea în faţa angajamentului): F (1, 243) = 266,10; p < 0,001 şi ca 

urmare putem aprecia o diminuare semnificativă a „anxietăţii în faţa angajamentului” ca 

urmare a participării la „Proiectul de consiliere şi orientare a carierei elevilor”.  

➢ pentru EC (Conflict extern): F (1, 243) = 164,16; p < 0,001 şi ca urmare putem aprecia 

o diminuare semnificativă a „conflictului extern” ca urmare a participării la „Proiectul 

de consiliere şi orientare a carierei elevilor”.  

Toate aceste modificări sunt surprinse şi-n reprezentarea grafică de mai jos, după cum 

urmează:  



Figura 3. Reprezentarea grafică a mediei celor două grupuri, în ceea ce priveşte nivelul global 

al cogniţiilor disfuncţionale (CTI total), în faza de pretest şi posttest 
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Figura 4. Reprezentarea grafică a mediei celor două grupuri, în ceea ce priveşte “confuzia în 

luarea deciziei”(DMC), în faza de pretest şi posttest 
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Figura 5. Reprezentarea grafică a mediei celor două grupuri, în ceea ce priveşte “anxietatea  

în faţa angajamentului”(CA), în faza de pretest şi posttest 
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Figura 6. Reprezentarea grafică a mediei celor două grupuri, în ceea ce priveşte “conflictul 

extern”(EC), în faza de pretest şi posttest 
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În completare am realizat şi Testul t pentru eşantioane perechi între scorurile anterioare şi 

cele ulterioare aplicării Inventarului cogniţiilor de carieră, în cazul grupurilor experimentale, cu 

evidenţierea mărimii efectului.   

Testul t pentru eşantioane perechi a fost aplicat pentru a evalua impactul intervenţiei asupra 

scorurilor CTItotal, DMC, CA, EC. Rezultatele acestor prelucrări au indicat o diminuare 

semnificativă a scorurilor, ca urmare a parcurgerii Proiectului de consiliere şi orientare a carierei 



 18 

elevilor şi o mărime ridicată a efectului, în cazul tuturor scalelor Inventarului cogniţiilor de carieră, 

aşa cum sunt descrise mai jos. 

 

mpretest σpretest mposttest σposttest t p 

Mărimea 

efectului 

η2

CTItotal 56,90 13,37 27,29 10,03 30,30 0,001 0,86 

DMC 12,38 5,14 5,37 3,39 19,08 0,001 0,72 

CA 14,35 3,57 6,81 2,90 27,19 0,001 0,84 

EC 5,92 2,16 2,74 1,71 21,65 0,001 0,77 

 

III.2. Discuţii 

În concluzie putem aprecia o diminuare semnificativă a cogniţiilor disfuncţionale privind 

alegerile de carieră, a „confuziei în luarea deciziilor”, a „anxietăţii în faţa angajamentului” şi a 

„conflictului extern” ca urmare a participării la „Proiectul de consiliere şi orientare a carierei 

elevilor”. Toate aceste rezultate confirmă ipotezele de lucru şi evidenţiază eficienţa parcurgerii 

Proiectului de consiliere şi orientare a carierei elevilor. 

 Aceste rezultate sunt confirmate şi de profesorii – diriginţi implicaţi în proiect, care au 

evidenţiat faptul că implicarea elevilor în activităţile propuse s-a produs progresiv, odată cu 

descoperirea utilităţii ofertei de formare. Un alt aspect pozitiv evidenţiat a fost acela că discuţiile 

libere cu întreaga clasă sau în cadrul grupurilor de lucru, oferirea permanentă de feedback-uri, i-a 

făcut pe elevii să devină mai deschişi spre comunicare, autoconştientizare şi mai implicaţi în 

sarcinile individuale şi de grup.  

 Dintre activităţile cu impact asupra motivaţiei elevilor, reflectate în alegerile acestora ca 

fiind preferate, se evidenţiază descrierea „factorilor care conduc spre succes”, vizionarea filmului 

„Cum să te prezinţi la un interviu”, aprecierile obţinute din evaluarea celorlalţi, identificarea 

propriilor valori, a stilurilor decizionale, realizarea de proiecte referitoare la cererea şi oferta forţei 

locurilor de muncă de pe piaţa muncii, analiza ocupaţiilor de pe piaţa muncii, observarea unor 

persoane la locul de muncă, conturarea unor biografii ale unor oameni de succes. 

 Elevii care au beneficiat de consiliere individuală sau de grup şi-au exprimat entuziasmul în 

ceea ce privesc beneficiile parcurgerii unui astfel de proiect, beneficii pe care ei le traduc astfel: „nu 

m-am gândit că discutând despre problemele mele, pot să găsesc soluţii la ele; mi se părea că dacă 

voi spune ce gândesc ceilalţi vor râde de mine”, „acum mi-am dat seama că fiecare avem câte ceva 

de rezolvat şi că toţi avem slăbiciuni, că nimeni nu e perfect”, „sunt bucuroasă că am putut să-mi 

dau seama mai bine de ceea ce-mi doresc să fac în viaţă şi că am reuşit să comunic acest lucru şi 

părinţilor mei;” „la început am luat acest proiect mai în joacă, apoi mi-am dat seama că mă ajută să-

mi dau seama cine sunt şi ce-mi doresc să fac mai târziu şi asta m-a făcut să-l tratez cu seriozitate”. 
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Comentariile finale ale elevilor au fost multe şi diverse, majoritatea scoţând în evidenţă utilitatea 

practică a derulării unui astfel de proiect şi beneficiile personale pe care le-a adus acesta. 

 Toate aceste rezultate ne îndreptăţesc să concluzionăm asupra eficienţei derulării unui astfel 

de Proiect, prin scăderea nivelului general al cogniţiilor disfuncţionale, a confuziei în luarea 

deciziei, a anxietăţii în asumarea unui angajament şi prin diminuarea conflictului cu persoanele 

semnificative din viaţa decidenţilor. 

Ultima parte, evidenţiată prin „Concluzii”, oferă o sinteză a principalelor contribuţii şi 

punctează câteva limitări şi direcţii viitoare de cercetare. 

Principala contribuţie a acestei teze o reprezintă utilitatea şi caracterul inovativ al modelului 

de consiliere şi orientare privind cariera elevilor, verificat şi validat în perioada 2005-2006. Temele 

propuse au o derulare logică şi pot fi uşor adaptate de profesorii-diriginţi la clasă. Exerciţiile 

propuse elevilor, cele mai multe sub forma fişelor de lucru sunt uşor de parcurs şi completat. Multe 

din aceste exerciţii au fost proiectate ca punct de plecare în analiza intra şi interpersonală, în discuţii 

la clasă, în dezbateri. Un mare accent s-a pus pe interacţiunea elevi – profesori - diriginţi, pe 

oferirea de feedback elevilor, ceea ce a condus la îmbunătăţirea comunicării elevilor, la creşterea 

motivaţiei de a participa la un astfel de proiect, lucru confirmat şi de profesorii-diriginţi de-a lungul 

anului.  

Ca dificultate întâmpinată în timpul cercetării, am sublinia faptul că programul şcolar 

încărcat al elevilor, uneori de 7 ore, a făcut ca derularea activităţilor în afara programului şcolar să 

se facă cu dificultate (consilierea individuală şi de grup). Ca soluţie am recurs la derularea acestor 

activităţi, comasat, în perioada de practică şi completarea, în cea mai mare parte, a fişelor de lucru 

acasă. 

 Ca orice demers de cercetare, studiile prezentate în această teză au o serie de limite. Aceste 

limite pot fi clasificate în următoarele categorii: limite legate de metoda experimentală şi limite 

legate de tipul şi numărul subiecţilor selectaţi pentru studiu.  

 Dintre aceste limite, considerăm că cea mai importantă se referă la tipul participanţilor la 

studiu. Toate studiile realizate au avut ca grup ţintă liceeni, ceea ce face ca extrapolarea concluziilor 

la nivelul altor categorii de participanţi să nu fie posibilă. 

O altă limită se referă la traducerea şi adaptarea Inventarului cogniţiilor de carieră doar 

pentru liceeni, deşi autorii instrumentului l-au recomandat atât în cazul studenţilor, cât şi în cazul 

adulţilor. De aceea, ar fi utilă adaptarea instrumentului şi pentru aceste categorii de participanţi. 

 O altă limită a acestui demers ştiinţific ar fi faptul că nu am urmărit retestarea participanţilor 

la studiu, după o anumită perioadă de timp, în vederea verificării stabilităţii în timp a rezultatelor. 

Constatând modul în care cogniţiile disfuncţionale ne pot afecta deciziile de carieră, 

sugerăm ca o perspectivă de cercetare dezvoltarea unui „Proiect de consiliere şi orientare privind 

cariera” şi în cazul altor categorii de persoane cum ar fi studenţii sau şomerii.  
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O altă perspectivă pe care o avem în vedere se referă la implicarea tuturor persoanelor 

semnificative din viaţa elevilor, în special a familiei, prin proiectarea şi implementarea unui modul 

care să se adreseze acestora. 

În concluzie, prin această cercetare, am urmărit să oferim:  

➢  o sinteză comprehensivă a principalelor studii şi teorii relevante din domeniul consilierii 

şi orientării privind cariera; 

➢  o imagine comprehensivă a nevoilor de consiliere şi orientare privind cariera elevilor; 

➢  un proiect de consiliere şi orientare privind cariera, complex şi coerent, care să răspundă 

nevoilor de consiliere şi orientare privind cariera elevilor; 

➢  suporturi informaţionale pentru profesorii diriginţi şi profesorii consilieri, în vederea 

sprijinirii activităţilor de consiliere şi orientare privind cariera elevilor; 

➢  un instrument valid pentru determinarea obiectivă a progresului elevilor, în ceea ce 

priveşte rezolvarea problemelor de carieră şi alegerea unei cariere. 

 Privită în ansamblu, lucrarea vine în sprijinul practicienilor din domeniul consilierii şi 

orientării în carieră, oferind un cadru teoretic şi mai ales practic fundamentat ştiinţific. 
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