
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

 

 

 

 

Rezumatul tezei de doctorat 

 

PROBLEME ACTUALE ALE ORIENTĂRII ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE 

ALE ADOLESCENŢILOR DIN ROMÂNIA 

 

 

STAN (CĂS.POPA) MARIANA 

 

 

 

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 

Prof. dr. Petru Iluţ 

 

 

 

 

 

- 2011- 

Cluj-Napoca 

 



 2 

STRUCTURA LUCRĂRII  

 

Introducere 

 

Capitolul 1. Orientarea şcolară şi profesională şi concepte înrudite 

  

Capitolul 2. Dezvoltarea socială a individului 

2.1. Socializare şi anticipare în orientarea şcolară şi profesională 

2.2. Sinele, stima de sine şi raportarea la valorile sociale 

2.3. Adolescenţa ca etapă de dezvoltare: provocare şi descoperire  

2.4. Opţiunea socio-profesională ca şi componentă a identităţii   

 

Capitolul 3. Interdependenţe social-sistemice  

3.1. Sistemul educaţional şi modelele aspiraţionale în alegerea carierei 

3.2. Educaţia şi dezvoltarea socială 

3.3. Perspective teoretice şi politici sociale în educaţie şi consiliere vocaţională  

 

Capitolul 4. Alegerile şcolare şi profesionale 

4.1. Teorii privind alegerea carierei 

4.2. Consilierea şcolară în proiectarea carierei 

4.3. Orientarea vocaţională: patru aplicaţii metodologice 

 

Capitolul 5. Orientări şcolare şi profesionale la tineri – două anchete sociologice 

5.1. Metodologie şi eşantioane      

5.2. Obiective şi ipoteze 

5.3. Alegeri şcolare şi aspiraţii profesionale la liceeni 

5.4. Orientări şi motivaţii socio-profesionale în rândul studenţilor 

5.5. Concluziile celor două cercetări 

 

Capitolul 6. Cercetarea calitativă a raportului dintre orientarea profesională şi dezvoltarea 

personală a tinerilor  

 

Concluzii generale  

 

Bibliografie  

Anexe   

 



 3 

 

Cuvinte cheie: curriculum; decizie în carieră; dezvoltarea carierei; dezvoltare personală; 

identitate socio-profesională; orientare vocaţională; socializare anticipativă; stima de sine; 

valori şi interese.  

 

Argument introductiv 

 Alegerea unei şcoli, facultăţi şi profesii sunt procese determinate deopotrivă individual-

identitar (valori, atitudini, stereotipii, reprezentări, comportamente sociale specifice grupului de 

apartenenţă şi al celui de referinţă), cât şi societal-structural (forţele macro-sociale cum ar fi 

factorul economic, cel de prestigiu social al unor profesii, politicile sociale şi curriculele şcolare). 

În orientarea şcolară şi profesională, valorile şi deprinderile însuşite în timpul socializării 

primare şi secundare, precum şi trăsăturile de personalitate şi aptitudinile vocaţionale individuale  

constituie elemente esenţiale. Toate acestea construiesc, împreună cu stima de sine şi 

componenta socio-profesională a identităţii de sine, o orientare spre un anumit gen de carieră. 

Desigur, acest proces nu este unul absolut determinant, în societăţile moderne de tip democratic 

mobilitatea şcolară şi profesională, adoptarea la nivel larg a principiului long-life learning şi 

schimbările rapide de pe piaţa muncii conducând la un fenomen dinamic în ceea ce priveşte 

opţiunea şcolară şi profesională.  

Studiile de psihologie vocaţională şi de sociologie a educaţiei arată că procesul decizional 

în alegerea unei profesii începe în anii de gimnaziu, se accentuează în perioada adolescenţei şi 

devine mai bine conturat în momentul alegerii unui profil profesional concret (prin opţiunea 

pentru o facultate sau o slujbă stabilizată). Orientarea şcolară şi profesională se află deci la 

intersecţia complexă dintre valenţa generală a profesiilor la un moment dat pe piaţa muncii (care 

se reflectă în aspiraţiile identitare, inclusiv prin componenta sa socio-profesională), 

backgroundul socio-familial şi aptitudinile individuale. Ca aplicaţii ale  metodelor de psihologie 

vocaţională folosite pentru evaluarea şi analiza orientării şcolare şi profesionale, am expus, în 

finalul capitolului al patrulea, patru studii pilot proprii efectuate la adolescenţi de gimnaziu şi 

liceu, precum şi la un grup de studenţi din primul an. 

 Prin acest demers doctoral am încercat să conectez mai multe dimensiuni ale fenomenului 

mai larg al alegerii carierei, apelând la concepte, teorii şi studii privind dezvoltarea individului ca 
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entitate socială funcţională, legate de orientarea vocaţională pentru alegerea viitoarei profesii. În 

acest sens, am dorit ca prin cercetările empirice, constând în două chestionare aplicate la două 

eşantioane contrastante de adolescenţi de liceu (licee diferite ca statut) şi la alte două eşantioane 

contrastante de studenţi (din centre universitare diferite), să prelungesc studiul din sfera 

„adolescenţei”, urmărind evoluţia orientării şcolare şi profesionale şi spre prima etapă a tinereţii 

(studenţia), văzută ca o prelungire firească a adolescenţei, o perioadă de asemenea consacrată în 

literatura de specialitate ca una a căutărilor. Segmentul de vârstă analizat este cuprins între 17-26 

de ani, elelvii şi studenţii activând în instituţii de învăţământ cu statute diferite, din provenind din  

medii socio-familiale diverse. În identificarea tendinţelor şi motivaţiilor opţiunii socio-

profesionale, am construit itemii chestionarului după câţiva indicatori relevanţi: surse de 

informare, influenţe, reprezentări ale profesiilor, evaluare, luarea deciziei, scorul stimei de sine 

etc., acestea fiind corelate în analiză cu datele socio-demografice pentru a putea analiza şi 

interpreta intersecţiile variabilelor. În final, printr-un demers empiric calitativ, am încercat să 

îmbogăţesc analiza datelor obţinute prin cercetarea cantitativă, analizând mai în profunzime 

legăturile dintre câteva componente ale studiilor de dezvoltare personală.          

 

Perspective teoretice privind orientarea şcolară şi profesională şi în dezvoltarea carierei 

În realitatea socială contemporană, conceptele de vocaţie, orientare şcolară şi profesională şi  

carieră au fost raportate teoretic şi analitic la transformările majore din sfera realităţii 

economice, sociale şi psihologice la care se referă. Modelele  explicative şi teoriile privind 

orientarea şcolară şi profesională, respectiv ale dezvoltării carierei, chiar dacă au un mare grad de 

generalitate şi chiar pretenţii de generalizabilitate, şi o serioasă forţă explicativă şi de deschidere 

înspre practică (consiliere vocaţională în şcoli şi licee, managementul vieţii profesionale, 

individuale şi organizaţionale), nu pot oferi întregul tablou al fenomenului decizional. Limitele 

lor converg tocmai din realităţile macro-sociale, aflate în permanentă schimbare, şi de aici din 

efectele lor circulare asupra mentalităţilor. Pe de altă parte, imaginea faţă de diferite profesii, în 

diferite etape de dezvoltare a individului, se conturează şi în funcţie de grupul de apartenenţă 

(social, familial, educaţional). Construirea aspiraţiilor se face prin jocul oportunităţilor: în 

procesul de decizie, oamenii se gândesc dacă au posibilitatea de a-şi atinge scopurile. Teoria 

social-cognitivă a carierei este foarte uzitată în această arie, având ca puncte tare următoarele: 
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atenţia explicită acordată rolurilor variabilelor de mediu social şi contextula, care încurajează sau 

descurajează dezvoltarea intereselor profesionale, a scopurilor, a realizărilor legate de carieră; 

facilizarea de către teorie a metodelor de evaluare şi intervenţie pentru dezvoltarea carierei pe 

parcursul întregului ciclu profesional. 

Problema alegerii este în mod tradiţional studiată de sociologie. Urmărirea variabilelor 

socio-demografice (statut socioeconomic, familial, educaţional, gender, etnie etc.) în opţiunile 

şcolare şi profesionale este o constantă a studiilor din domeniu. De asemenea, teoriile şi 

cercetările sociologice vizează consecinţele alegerilor/deciziilor asupra inegalităţii sociale şi 

mobilităţii ocupaţionale. Profesia (ocupaţia) determină statutul persoanei în mediul său social, 

venitul, bunăstarea şi stilul de viaţă. De asemenea, sunt extrem de productive şi analizele 

reproducerii generaţionale şi mobilităţii în sfera educaţiei şi profesiei. Principalele teorii ale 

socialului aplicabile în domeniul educaţiei sunt interpretate, de regulă, din perspectiva 

,,revigorării sociologiei“ a ,,construcţiei epistemologice“ a acesteia. Analiza unor curente 

prezentate în lucrare evidenţiază relaţia existentă între teoriile respective şi resursele acţiunii 

educaţionale şi de consiliere în vederea orientării vocaţionale. 

 În mod curent, teoria sistemelor ecologice este cadrul central pentru înţelegerea 

socializării, incluzând procesul de socializare anticipativă. Această perspectivă aduce în prim 

plan ideea că agenţii de socializare joacă un rol esenţial în procesul de socializare, incluzând 

familia, grupul de prieteni, mass-media, vecinătatea, şcoala şi instituţiile religioase. În cadrul 

familiei, sunt recunoscute diverse subsisteme, incluzând diada părinte-copil, co-parentalitatea, 

mariajul, fraţii, şi în aceeaşi măsură unitatea familială însăşi. În schimb, familiile sunt 

încorporate într-o varietate de sisteme de socializare extrafamiliale (prieteni şi şcoli) iar acestea 

acţionează împreună cu familia, mai degrabă decât la mosul independent. O serie de factori cum 

ar fi caracteristicile copilului incluzând diferenţele genetice, resursele parentale, factorii 

contextuali şi etnicitatea modifică efectele acestor influenţe socializatoare (Parke et al., 2007). 

Însă mai ales în ceea ce priveşte orientarea vocaţională, s-a consacrat ca specific, începând  cu 

anii ’60, domeniul psihologiei carierei, care “studiază sistemele de relaţii reciproce existente 

între individ (văzut sub aspectul trăsăturilor de personalitate, aptitudinilor şi intereselor sale), 

sistemul de educare şi formare profesională iniţială şi continuă, exigenţele muncii în diferite 

profesii concrete şi dinamica specială a jocului dintre oferta şi cererea de forţă de muncă 

existente pe piaţa muncii.” (Jigău, 2001, p. 98). Perspectivele teoretice psihologice majore care 
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acoperă acest subiect sunt: abordările din perspectiva teoriilor trăsăturilor şi factorilor; modelul 

sociologic al dezvoltării carierei; teoria selfului; perspectiva teoriei personalităţii şi abordarea 

behavioristă a personalităţii. (Osipow, 1983). Sintetizând abordările semnificative în domeniu, 

am insistat îndeosebi (inclusiv prin prezentarea unor studii pilot proprii pe problema orientării 

vocaţionale în şcoală) pe conceptualizarea extrem de utilă la nivel practic a lui J. Holland (1997) 

care încorporează şase subtipuri de personalitate: realistă, investigativă, artistică, socială, 

întreprinzătoare şi convenţională. Una dintre cele mai importante schimbări survenite în ultimele 

decenii în psihologia descoperirii vocaţiei şi dezvoltării carierei este perspectiva constructivistă, 

evolutivă  şi  holistă  asupra acestei dimensiuni definitorii pentru individul contemporan, 

(ocupaţia, funcţia, meseria, profesia). Componenta socio-profesională a identităţii sociale este 

una crucială în societăţile moderne, înalt stratificate. Noile viziuni teoretice suprapun în mare 

parte profesia şi cariera, cu viaţa individului modern. 

Cercetătorii  contemporani au reluat o parte dintre asumpţiile teoriilor dezvoltării aducând noi 

informaţii cu privire la traiectoria acesteia şi la factorii care o influenţează. Feldman (2002) face 

un inventar, extrem de relevant, de teme şi cercetări realizate de-a lungul anilor din perspectiva 

evolutivă asupra carierei, inventar în care figurează cercetări cu privire la: identitatea 

vocaţională; influenţa interacţiunilor timpurii din cadrul şcolii şi al activităţilor extraşcolare 

asupra intereselor, valorilor şi abilităţilor profesionale; influenţa trăsăturilor de personalitate şi a 

stilului personal asupra felului în care indivizii se percep pe sine şi asupra felului în care îşi 

percep mediul ambiant şi cariera; stabilitatea paternurilor de deprinderi de muncă, interese 

profesionale şi valori personale; contextul modificării intereselor, valorilor şi deprinderilor 

profesionale pe parcursul vieţii; influenţa  congruenţei dintre abilităţile, interesele şi valorile 

personale şi exigenţele organizaţionale asupra sentimentului personal de confort psihic (well-

being) (pp. 10 – 16).  

Între direcţiile avute în vedere în cadrul reformei învăţământului românesc, reforma 

curriculară reprezintă segmentul esenţial, central, care se constituie  acum ca o tematică distinctă 

în ştiinţele educaţiei. Programul reformei curriculare reprezintă un demers coerent de politică 

educaţională naţională, proiectat şi derulat în concordanţă cu tendinţele şi practicile europene 

curente. Sistemul şcolar şi curricula şcolară poate produce probleme în rândul cohortelor de  

absolvenţi. Întrucât elaborarea curriculumului şi stabilirea modalităţilor de implementare este 

subiect al multor interese care pot intra în coliziune (profesori, angajatori, părinţi), schimbarea 
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programelor de învăţământ este una dintre cele mai dificile sarcini ale oricărei reforme 

educaţionale. Se poate aprecia că în multe situaţii în care investiţiile în educaţie s-au dovedit a 

produce beneficiile economice aşteptate explicaţia poate fi găsită în programe educaţionale 

potrivite obiectivelor de creştere economică. Astfel, atunci când calificările devin inutile datorită 

modificărilor din structura ocupaţională sau a evoluţiilor tehnologice, situaţie care intervine, de 

obicei, mai târziu în ciclul vieţii, pot avea consecinţe sociale grave. Aşa s-a întâmplat în România  

cu minerii, în parte cu inginerii etc. Piaţa muncii cunoaşte cicluri pe piaţa profesiilor, ceea ce 

întăreşte nevoia de consiliere vocaţională şi pentru carieră (o soluţie aici fiind educaţia continuă 

sau educaţia adulţilor). În UE, politicile educaţionale s-au conturat pe ideea că deprinderile şi 

cunoştinţele dobândite în cursul copilăriei şi tinereţii nu mai sunt suficiente iar adaptarea la 

condiţiile economiei contemporane presupune participarea la activităţi educaţionale pe tot 

parcursul vieţii.  

 În România, componentele generale privind abilităţile specifice de orientare vocaţională, 

cuprinse în programa şcolară pentru consiliere şi orientare la liceu, sunt: 

1. Explorarea resurselor personale care influenţează planificarea carierei 

2. Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea dezvoltării personale şi profesionale 

3. Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională 

 

Interdependenţele dintre sistemul educaţional şi dezvoltarea socială 

Evaluarea reformelor educaţionale din cea de-a doua jumătate a secolului trecut, 

potenţată de mişcările sociale de la sfârşitul anilor ’60, a arătat că, în ciuda nivelurilor ridicate ale 

mobilităţii şcolare, aceasta a fost preponderent structurală şi a însoţit o scădere nesatisfăcătoare a 

inegalităţilor de şanse (Boudon, 1973). Inegalitatea s-a perpetuat prin creşterea permanentă a 

lungimii carierelor şcolare necesare pentru ocuparea unor poziţii sociale înalte, devalorizarea 

diplomelor obţinute la niveluri şcolare inferioare şi conservarea inegalităţilor de acces la toate 

nivelurile de învăţământ, dar mai ales la formele superioare sau de elită ale ciclului şcolar. 

Astfel, societăţile în care a activat „statul bunăstării” au rămas inegalitare, iar democratizarea 

şcolii a fost marcată de insuccese. Cu atât mai mult acest proces rămâne unul problematic în state 

emergente, cum este România (Hatos, 2010). 
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Rolul educaţiei în contextul mai larg definit la Lisabona (2000) este explicit cel de a susţine o 

dezvoltare durabilă, prin dezvoltarea capitalului uman, iar politicile de acces la educaţie sunt 

menite, pe de o parte, să reducă excluziunea socială şi sărăcia, iar pe de alta, să conducă la 

dezvoltarea socială durabilă la nivelul statelor membre. Ţintele politicilor educaţionale cu efect 

asupra dezvoltării sociale sunt: 1) educaţia ca mijloc al sporirii coeziunii sociale la nivel 

structural-macro; 2) educaţia ca mijloc de promovare a incluziunii sociale a individului prin două 

componente care pot fi tratate separat: 2a) promovarea unei atitudini active faţă de provocările 

mediului, faţă de problemele colectivităţii şi faţă de propriile drame; 2b) susţinerea 

competenţelor economice şi sociale ale individului în vederea unei capacităţi sporite de integrare 

pe piaţa muncii şi, în final 3) şcoala ca instituţie de acţiune concretă de dezvoltare (Voicu, 2004). 

 Concepţiile privind efectele multiple ale educaţiei, mai ales a celei formale, asupra 

dezvoltării sociale pot fi organizate în trei mari dimensiuni: o perspectivă liberală, intitulată 

funcţionalism-tehnologic, una pe care A. Hatos (2006) o intitulează „comunitariană”, specifică 

orientării denumite actualmente „a treia cale” şi orientarea critică, cu rădăcini adânci în gândirea 

socială marxistă şi weberiană. Primele două curente au stimulat elaborarea unor viziuni şi politici 

de dezvoltare prin educaţie, pe când punctul de vedere critic este mai puţin optimist în ceea ce 

priveşte potenţialul reformator al educaţiei, subliniind mai ales caracterul aporetic al tuturor 

încercărilor de a spori bunăstarea şi a democratiza societatea prin mecanismele şcolii 

convenţionale. Celor trei curente de gândire le sunt asociate doctrine social-politice uşor 

identificabile şi au fost promovate de gânditori cu orientări ideologice aflate în polemică.  

Sintetizând literatura critică cu privire la relaţia dintre educaţie şi dezvoltare socială, se relevă 

următoarele: analiza rolului şcolii şi educaţiei în general în programele de dezvoltare trebuie să 

facă distincţie dintre efectele individuale şi cele sociale ale acestora; reflecţia asupra acestei teme 

variază în funcţie de obiectivele – economice sau de altă natură – de dezvoltare al politicilor 

educaţionale: în primul rând, avantajele individuale ale educaţiei sunt greu de contestat (datele 

statistice mondiale arată că, indiferent de regiune sau de grad de dezvoltare, fiecare an în plus de 

şcolarizare aduce un plus de venituri care depăşeşte mărimea investiţiei realizate 

(Psacharopoulos, Patrinos, 2002, cf. Hatos, 2006); în al doilea rând, există însă şi controverse cu 

privire la efectul de dezvoltare la nivel societal al investiţiei în educaţie.  

Învăţământul constituie un factor al creşterii economice şi dezvoltării sociale doar în anumite 

condiţii de reglementare a pieţei, depinzând de modul în care piaţa absoarbe productiv oferta 
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educaţională, fără a mai fi nevoie de mai mult decât o formare continuă. Problema majoră de 

concentrează pe tensiunile dintre stat şi piaţa liberă, optim în acest sens fiind statul minimal, care 

joacă rolul de curea de transmisie a cunoştinţelor şi lasă decizia, funcţionând pe principiul  

subsidiarităţii, pe seama celor care vor fi direct afectaţi de consecinţe. În acest sens, susţin că 

învăţământul va conduce la dezvoltare economică acolo unde societatea civilă este bine 

conturată, astfel încât deciziile politice sau acţiunile agenţilor economici sunt sub supraveghere 

civică de tip critic şi corectiv. Circulaţia cunoştinţelor între subsistemele producţiei, 

învăţământului şi cercetării sunt tratate de mai multe modele teoretice. În acest sens, sistemele 

performante sunt: Sistemul neoclasic de creştere endogenă de tip schumpeterian, bazat pe 

conceptul de „distrugere creativă” (sistemul economic se dezvoltă distrugând ceea ce este inutil;   

cunoştinţele reprezintă o prioritate şi sunt necesare pieţei; cei ce le produc sunt bine plătiţi, 

premiaţi, au prestigiu; se dezvoltă mobilitatea profesională este maximizată direct proporţional 

cu oportunitatea de a acumula venituri), care este concurenţial, flexibil, inovator; Sistemul 

„difuziunii structurate” (având o mare mobilitate a capitalurilor, inclusiv investiţii în condiţii de 

risc, o flexibilitate industrială sporită, o socializare a cunoaşterii şi o centrare a cercetării pe 

priorităţi) este orientat organizaţional spre dezvoltare, astfel încât orice capital este investit 

pentru a maximiza efortul colectiv. Sistemul de învăţământ şi cercetarea sunt considerate resurse 

majore ale dezvoltării.  

Jacob Mincer, Gary Becker şi cei ce i-au urmat s-au concentrat mai mult pe studiul relaţiilor 

dintre capitalul uman şi veniturile din muncă, mai exact pe studiul variaţiilor veniturilor în 

funcţie de gradul de educaţie al indivizilor. Acesta este obiectul teoriei capitalului uman, a cărei 

remarcabilă expunere este realizată de Becker (1964). Esenţa teoriei este simplă: veniturile 

indivizilor cresc substanţial în funcţie de gradul de educaţie al acestora. Mincer şi Becker au 

restrâns în general abordările lor asupra capitalului uman la analiza capitalului educaţional, 

punând în evidenţă costurile asociate investirii în instruire, precum şi relaţia dintre investiţiile 

şcolare şi post-şcolare.  

În ultimele decenii, analizele asupra capitalului uman au început să îl definească pe acesta 

mai ales ca şi capital educaţional, ca urmare influenţei majore în analiza fenomenelor de acest fel 

a teoriei capitalului uman. Practic, educaţia reprezintă în fapt esenţa capitalului uman, importanţa 

ei fiind superioară componentelor asociate stării de sănătate (Blaug, 1976, apud Voicu, 2004). 
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Astfel de rezultate au produs entuziasm printre cei care susţineau ideea că problemele de 

dezvoltare ale societăţilor pot fi rezolvate în bună măsură prin intervenţii la nivelul educaţiei. 

Studii ulterioare, uzând de o metodologie sofisticată, au ajuns la concluzii mai puţin pozitive sau 

chiar contrare. Teoriile care atribuie sporirii capitalului uman virtutea de a produce direct 

bunăstare aparţin astăzi unui curent de gândire învechit. Încă din anii ’80, economiştii au dovedit 

că acumularea de capitaluri fixe, monetare sau de capital uman nu produce direct creştere 

economică, resursa de creştere trebuind să fie căutată în altă parte. Dintre factorii importanţi ai 

creşterii, au fost menţionaţi productivitatea muncii sau, mai insistent, politicile economice, 

eficienţa guvernamentală sau capitalul social. (Easterly şi Levine, 2001, Olson 1998, Putnam, 

1993, apud Hatos, 2006).  

Capitalul educaţional se prezintă în două forme distincte: pe de o parte sunt abilităţile 

dobândite în urma participării la sistemele educaţionale formale, cunoştinţe atestate prin 

diplome; pe de altă parte sunt orice alte cunoştinţe şi abilităţi dobândite în cursul vieţii, prin 

eforturi proprii sau prin contacte cu experţi în diverse domenii finalizate cu câştiguri de 

cunoaştere în urma asimilării informaţiilor primite prin interacţiunea cu aceştia. Pentru capitalul 

educaţional atestat prin diplome, problema măsurării la nivel individual nu este foarte spinoasă, 

chiar dacă pot fi discutate diferitele metode utilizate: măsurarea prin ani de şcoală, prin grade de 

instrucţie etc. În schimb, educaţia neformală produce stocuri de capital educaţional greu de 

estimat. 

Pentru a obţine o integrare eficienţă pe piaţa muncii prin educaţie, sunt necesare, pe lângă 

măsuri de combatere a eşecului şcolar (care trebuie să depăşească obiectivul formal al evitării 

abandonului şi să se concentreze pe rezultatele concrete ale elevilor), intervenţii şi servicii 

corespunzătoare problemelor identificate. Un set de soluţii vizează dezvoltarea serviciilor de 

consiliere în carieră. Acestea trebuie să ţină cont de perspectivele de dezvoltare economică pe 

termen lung ale regiunii (o poblemă extrem de dificilă) şi de constrângerile legate de evitarea 

eşecului şcolar şi de promovare a incluziunii sociale.  

Rolul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) este cunoscut în 

promovarea şi dezvoltarea educaţiei superioare. Ca organizaţie internaţională care cuprinde 30 de 

state membre şi colaborând activ cu 70 de state non-membre, organizaţia este singura în măsură 

să colecteze date internaţionale comparative, promovând schimbul internaţional de bune practici 
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şi dezvoltând ghiduri internaţionale. A fost recunoscut de către toate statele membre OECD 

faptul că educaţia superioară joacă un rol esenţial în creşterea economică şi coeziunea socială, iar  

acum se recunoaşte pe scară tot mai largă faptul că un sistem de calitate al învăţământului 

universitar şi post-universitar este fundamental în capacitatea naţiunilor de a participa cu succes 

la economia cunoaşterii globale. Acest context a condus la faptul că OECD s-a concentrat pe 

educaţia superioară, în legătură cu educaţia şi inovaţia. Unele analize privind politicile şi 

practicile ale educaţiei superioare (Yelland, 2010) stabilesc patru segmente funcţionale ale 

acestui obiectiv larg: (1) Politici de educaţie şi training, (2) Cercetare şi inovare educaţională (3) 

Indicatori şi analize şi (4) Managementul educaţiei şi infrastructura. Efortuile centrale includ: e-

learning în etapa post-gimnaziu, viitorul nivelului superioe, ghidarea în obţinerea calităţii 

guidelines în educaţia superioară în alte state, educaţia superioară şi regiuni, internaţionalizarea 

şi schimbul în educaţia superioară şi revizuirea tematică a educaţiei terţiare.  

  

Rezultatele cercetării empirice proprii  

În încercarea de a stabili care sunt motivaţiile şi aspiraţiile în opţiunile şcolare şi profesionale 

ale liceenilor şi studenţilor, am folosit următoarele metode: ancheta pe bază de chestionar 

aplicată unui număr de 160 de liceeni (eşantion format din două loturi contrastante); Ancheta pe 

bază de chestionar la 180 de studenţi (eşantion format din două loturi contrastante); interviul 

semistructurat, în cadrul cercetării calitative; Observaţia nestructurată, ca participant din interior 

(consilier şcolar şi cadru didactic la ambele niveluri de educaţie).  

În urma prelucrării statistice şi analizei rezultatelor, au reieşit câteva tendinţe generale mai 

relevante:  

A) Aspiraţiile şi opţiunile de ordin şcolar şi profesional sunt puternic corelate cu statutul 

socio-educaţional al părinţilor; 

B) Apar diferenţe relevante în ceea ce priveşte influenţarea din partea grupurilor de 

apartenenţă şi a celor de proximitate în funcţie de loturi: la loturile mai bine poziţionate 

din punctul de vedere al statutului, familia şi grupul de referinţă (modelele aspiraţionale) 

joacă un rol mai mare decât la cele mai slab poziţionate (unde decizia apare ca fiind mai 

degrabă individuală sau ghidată de profesori, consilieri şcolari, prieteni); 
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C) Combinarea variabilelor „statut socio-educaţional al părinţilor” şi „opţiune şcolară şi 

profesională” indică o corelaţie semnificativă. Cu toate acestea, dimensiunea pecuniară 

este vizibilă în proiectarea viitoarei profesii, la toate loturile, cu unele diferenţe analizate 

şi dezvoltate în demersul calitativ. Efectul mediului social (categorie socială) asupra 

aspiraţiilor tinerilor apare mai slab, dar în cncordanţă cu alte studii (de exemplu, 

Rumberger, 2010). în ambele cazuri (cele două eşantioane - liceeni şi studenţi), relaţia 

diferă semnificativ în funcţie de gen şi tipul şcolii (medie sau de elită); 

D) Explorarea relaţiei dintre aceste cogniţii şi activităţile adolescenţilor arată efecte atât 

uniderecţionale cât şi bidirecţionale, cu diferite patternuri privind aspiraţiile şi aşteptările. 

Prin analiza de regresie multiplă cogniţiile orientate spre viitor sugerează intenţia de 

identificare cu adultul educat; analiza indică în continuare că efectul aşteptărilor 

adolescenţilor sunt mediate parţial de participarea la activităţi extracurriculare.  Aceste 

rezultate sugerează o influenţă potenţial importantă a cogniţiilor orientate spre viitor ale 

adolescenţilor în comportamentul lor curent şi în intenţiile de viitor. Acest aspect a fost 

nunaţat prin cercetarea calitativă;  

E) Percepţia socială a viitoarelor profile şi profesii sugerează fenomenul de pozitivare 

anticipată, concretizat în percepţia selectivă a trăsăturilor grupurilor de referinţă şi o 

distorsiune faţă de percepţia generală, prin păstrarea atributelor ce definesc preponderent 

o imagine socială favorabilă; 

F) În funcţie de sex, orientările adolescenţilor comportă unele diferenţe, dar ele apar ca 

nesemnificative dacă le raportăm la marile categorii genderizate în mod clasic (astfel, 

avocatura sau arhitectura - anterior relativ puternic masculinizate, nu mai sunt alese 

major de băieţi, respectiv artele sau actoria, mai degrabă anterior feminizate, sunt acum o 

opţiune serioasă şi pentru băieţi); 

G) Apare o puternică asociere între stima de sine şi motivaţia individualistă în orientarea 

viitoarei profesii, respectiv între stima de sine şi certitudinea deciziei.  

H) Din corelarea indicatorului stimei de sine cu variabilele sociodemografice, respectiv cu 

itemii privind orientarea în profesie, se conturează câteva profile de adolescenţi şi tineri, 

expuse pe larg în finalul cercetării. 
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Concluzii 

Rezultatele obţinute converg spre cele ale unor studii similare realizate în ţara noastră, 

însă surprind şi elemente mai raţionale în motivaţiile tinerilor: elementul pecuniar şi cel de 

optimizare selectivă (raţională) a şanselor sunt bine conturate, semnificative statistic, iar 

raportarea la realitatea socială românească, inclusiv sub efectul crizei din ultimii ani, este una 

destul de realistă. Cu toate acestea, apar diferenţe între orientarea spre viitoarea carieră în funcţie 

de gen: dacă fetele se orientează preponderent spre domeniile artistic şi social, băieţii tind spre 

cele din sferele: realist, întreprinzător şi convenţional. Cu privire la cele de tip investigativ 

diferenţele reieşite nu sunt semnificative. 

Cu privire la raportul dintre vocaţie şi alegerea carierei în vederea atingerii dezideratului 

dezvoltării personale, rezultatele cercetării calitative converg spre ideea nevoii raportării 

adecvate a curriculei şcolare la realităţile sociale româneşti.  

În finalul lucrării, bazându-mă pe rezultatele obţinute şi orientându-ma după abordări 

recente din sfera mecanismelor de alegere a profesiei de către tineri, am propus câteva soluţii de 

optimizare a acţiunilor de orientare vocaţională şi consiliere profesională, încercând astfel un  

demers integrativ.     
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