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1. Alegerea traseului şcolar de către elevi:
etapă importantă în configurarea opţiunii pentru o profesie

1.1. Câteva delimitări conceptuale generale
De la început, considerăm că este necesar să facem o serie de precizări şi clarificări
terminologice şi conceptuale, pentru a ne ralia termenii expunerii la jargonul deja existent în
psihologia orientării şcolare şi profesionale (sau în consilierea vocaţională) şi pentru a cadra
problematica teoretică referitoare la alegerea traseului şcolar de către elevi şi la configurarea
opţiunii pentru o profesie.
Orientarea şcolară constă într-un complex de acţiuni desfăşurate în scopul orientării
elevului spre formele de învăţământ care îi convin, care sunt conforme cu disponibilităţile şi
aspiraţiile sale şi care îi permit dezvoltarea la maximum a posibilităţilor. Orientarea şcolară are în
vedere asigurarea dezvoltării armonioase a personalităţii aflate în formare, ţinând cont atât de
posibilităţile şi predispoziţiile individului, cât şi de cerinţele sociale caracteristice epocii şi
societăţii date (Popescu-Neveanu, 1978).
Orientarea şcolară constituie un set de acţiuni concentrate ale familiei, şcolii şi societăţii,
care acţionează de la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul şcolarizării, obiectivul fiind asigurarea
unei integrări eficiente în viaţa social-economică. Ea asigură baza favorabilă orientării
profesionale prin care, de fapt, se continuă. Pe parcursul şcolarizării, orientarea şcolară se îmbină
cu diferite proceduri de selecţie impuse de trecerea de la o direcţie de instruire la alta. În
momentul în care copilul sau tânărul este orientat către o formă de instruire care îi oferă o
calificare profesională (de exemplu, o şcoală profesională, o şcoală postliceală de calificare, o
facultate), acţiunea poate fi considerată ca fiind orientare profesională (Pitariu, 1983/2003).
Prin orientare profesională se înţelege acel complex de acţiuni destinate să îndrume o
persoană către o profesie sau o familie de profesii, în conformitate cu interesele şi aptitudinile
sale. Orientarea profesională are ca scop identificarea, pentru fiecare individ, a profesiei celei mai
potrivite (Popescu-Neveanu, 1978). De obicei, orientarea profesională se face către o familie de
profesii, cel în cauză având posibilitatea de a alege profesia pe care o consideră ca fiind
aducătoare de satisfacţii maxime. Pe plan social, orientarea profesională contribuie la atenuarea
dezechilibrului dintre cererea şi oferta de potenţial uman, alegerea unei profesii de către un
individ facându-se şi în funcţie de poziţia şi de perspectivele profesiei pe piaţa forţei de muncă.
În literatura de specialitate de la noi, termenul consacrat este cel de orientare şcolară şi
profesională (OSP) – definit ca un sistem de acţiuni şi măsuri prin care un individ sau un colectiv
este ajutat să-şi aleagă şcoala, respectiv profesiunea, potrivit înclinaţiilor şi aptitudinilor proprii,
precum şi cerinţelor sociale (Dicţionar de Pedagogie, 1979). Orientarea şcolară şi profesională
desemnează un ansamblu de acţiuni educaţionale cu multiple implicaţii psihologice, sociale,
economice, medicale, ergonomice, etice etc. Ea are ca obiectiv fundamental pregătirea elevilor
pentru alegerea studiilor şi profesiunii, pentru integrarea lor funcţională în viaţa social –
productivă. Această pregătire trebuie să permită elevilor efectuarea unor opţiuni (şcolare şi/ sau
profesionale) corecte şi realiste, în conformitate cu sistemul de aspiraţii, dorinţe şi interese, cu
potenţialul lor individual (nivel de pregătire, aptitudini, deprinderi şi abilităţi) şi cu cerinţele vieţii
sociale (necesarul forţei de muncă în diverse sectoare de activitate).
Reorientarea profesională are loc în momentul în care, din diferite motive (insatisfacţie
profesională, imposibilitatea găsirii unui loc de muncă, dorinţa de câştig material), o persoană
decide să-şi abandoneze profesia şi să se pregătească pentru o nouă profesie, să se recalifice
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profesional (Pitariu, 1983/2003). Alegerea unei forme de învăţământ sau a unei profesii şi, cu atât
mai mult, schimbarea unei profesii reprezintă decizii importante în viaţa unei persoane, cu
repercusiuni majore asupra viitorului său profesional.
În vederea delimitării conceptelor de profesie, familii de profesii, ocupaţie, meserie şi
carieră, am utilizat sensurile în care aceşti termeni sunt folosiţi în Clasificarea Ocupaţiilor din
România/COR (2006) – deoarece această clasificare reprezintă un document oficial, utilizat la
nivel naţional, precum şi semnificaţiile evidenţiate în alte lucrări de referinţă pentru literatura de
specialitate din spaţiul românesc.
În mod obişnuit, viaţa cotidiană ne prilejuieşte contacte cu persoane care au o anumită
pregătire profesională sau care au o anumită profesie. Termenul de profesie are o conotaţie
precisă, presupunând o îndeletnicire cu caracter permanent pe care cineva o exercită în baza unei
calificări corespunzătoare prin studii (COR, 2003).
A practica o profesie înseamnă operarea cu un ansamblu de cunoştinţe, priceperi şi
deprinderi însuşite într-un cadru organizat şi care se concretizează prin acţiuni bine precizate
(Pitariu, 2003). Rezultă că premisa fundamentală a practicării unei profesii este pregătirea
profesională. Totuşi, un rol important îl joacă şi calităţile aptitudinale ale individului care
facilitează procesul formării profesionale – sub aspectul reducerii timpului de instruire şi al
creşterii calităţii prestaţiilor. Studierea unei profesii impune cunoaşterea ei în profunzime atât sub
aspectul conţinutului de cunoştinţe necesare practicării ei, al priceperilor şi deprinderilor
implicate, cât şi sub acela al constelaţiei de aptitudini necesare. De asemenea, astăzi, un aspect
deosebit de important al pieţii formării profesionale şi muncii este dinamismul continuu al
profesiilor, care se caracterizează prin dispariţia şi/sau restrângerea unor meserii sau profesii (de
pildă, a celor meşteşugăreşti), datorită accentuării mecanizării, automatizării şi informatizării
sistemelor tehnice de producţie (Pitariu, 2003).
Numărul profesiilor contemporane este imens. Lumea profesiilor, aşa cum am spus, este
extrem de dinamică: apar noi profesii şi dispar altele. În acest caz, a apărut necesitatea grupării
profesiilor în familii de profesii, adică profesii care au un conţinut şi un ansamblu de
particularităţi individuale solicitate relativ similare. Cu alte cuvonte, familia de profesii
desemnează un grup de două sau mai multe profesii care presupun aceleaşi exigenţe din partea
persoanelor care le practică sau care constau din sarcini de muncă paralele determinate prin
analiza muncii. În ultimul timp, ţinând seama de conţinutul sarcinilor de muncă şi de
caracteristicile individuale ale acestora, au fost construite diferite sisteme de grupare a profesiilor
în familii. Trecerea de la o profesie la alta este mai uşoară în cadrul aceleiaşi familii, decât între
familii profesionale diferite. Totuşi, orice schimbare de profesie presupune un efort de pregătire
profesională, o acumulare de cunoştinţe şi dobândirea de deprinderi într-un domeniu nou de
activitate şi conduce la o recalificare sau reconversie profesională
Ocupaţia este o activitate utilă, aducătoare de venit pe care o desfăşoară o persoană în mod
obişnuită. După alţi autori (Pitariu, 2003), ocupaţia poate fi identificată cu un grup de profesii
similare, identificabile în diferite organizaţii în momente diferite (de pildă, electricieni, operatori
calculator, tipografi, etc.). Ocupaţia unei persoane se poate exprima fie ca funcţie, fie ca meserie
(COR, 2003). Funcţia este activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de
conducere sau execuţie. Meseria este complexul de cunoştinţe obţinute prin şcolarizare şi prin
practică, necesare pentru executarea anumitor operaţii de prelucrare a obiectelor muncii sau
pentru prestarea anumitor servicii.
Similar unei familii de profesii, se poate vorbi despre o familie de ocupaţii –grup de ocupaţii
care presupun exercitarea unui trunchi comun de competenţe. Migrarea între ocupaţiile înrudite,
componente ale aceleiaşi familii ocupaţionale, se poate face cu sau fără un efort de pregătire
profesională, în funcţie de gradul de înrudire a ocupaţiilor.
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În fine, prin termenul carieră (engl. career) 2 se înţelege evoluţia profesională a unui individ,
pe parcursul întregii sale vieţi. Cariera constă într-o succesiune de profesii, ocupaţii şi posturi de
muncă exercitate sau ocupate de o persoană de-a lungul vieţii. În zilele noastre, se discută tot mai
mult despre orientarea spre o carieră mai degrabă decât despre orientarea profesională. În cariera
unei persoane se pot înscrie specializări, perfecţionări sau promovări profesionale. La nivel
organizaţional, se discută despre planuri de carieră care reprezintă o secvenţă de posturi de
muncă / promovări pe care le poate obţine deţinătorul unui post de muncă pe baza experienţei
câştigate şi a performanţelor profesionale obţinute (Pitariu, 2003).
Cariera poate fi privită sub aspect economic, sociologic sau psihologic. Sub aspect
economic, cariera constă într-o secvenţă de poziţii profesionale ocupate de o persoană, ca urmare
a pregătirii şi meritelor sale profesionale. Din punct de vedere sociologic, cariera reprezintă o
succesiune de roluri jucate de o persoană, fiecare dintre ele stând la baza celui care urmează. Sub
aspect psihologic, alegerea acestor roluri şi succesul în interpretarea lor depind de aptitudinile,
interesele, valorile, trebuinţele, experienţa anterioară şi aspiraţiile persoanei în cauză.
Rolul consilierii (orientării) şcolare şi profesionale (adesea, denumită şi prin termenul
consiliere/orientare în carieră) este acela de a sprijini individul în momentele cruciale ale carierei
sale, oferindu-i informaţiile de care are nevoie şi ajutându-l să interpreteze şi să utilizeze aceste
informaţii. Ca în orice altă formă de consiliere, decizia aparţine persoanei consiliate şi nu
consilierului.

1.2. Modele teoretice ale alegerii traseului şcolar şi a profesiei
Alegerea şcolară şi profesională constituie ,,un ansamblu de răspunsuri sau afirmaţii
verbale prin care elevul îşi exprimă, în diferite etape ale orientării, intenţia de a urma anumite
studii şi de a exercita o profesiune dată” (Tomşa, 1989). Efectuarea de către elev a unei alegeri
realiste, în concordanţă atât cu posibilităţile şi aspiraţiile sale cât şi cu cerinţele obiective ale vieţii
sociale presupune câteva condiţii fundamentale (Tomşa, 1989):
✓ Existenţa mai multor alternative posibile. Trebuie să existe întotdeauna mai multe tipuri şi
profile de studii, mai multe profesii sau ramuri de activitate, între care elevul să aibă
posibilitatea de a alege. Cu alte cuvinte, elevul trebuie să opteze între mai multe alternative.
Dacă nu are posibilitatea să opteze, înseamnă că alegerea şcolară şi/sau profesională nu mai
este posibilă.
✓ Dezvoltarea unei motivaţii corespunzătoare. Elevul trebuie să aibă o serie de motive care săi declanşeze şi să-i susţină energetic actul alegerii. Pe ansamblu, motivaţia care trebuie să
stea la baza alegerii şcolare şi profesionale, trebuie să reflecte cerinţa ca fiecare individ să
desfăşoare o muncă utilă din punct de vedere social.
✓ Asigurarea libertăţii de a alege. În toate etapele procesului de orientare, elevul trebuie să
poată exprima opţiuni şcolare şi profesionale în mod liber şi conştient. Libertatea de a alege
este o condiţie indispensabilă pentru efectuarea unor alegeri şcolare şi profesionale. Altfel,
înseamnă că el nu mai poate alege.
✓ Pregătirea psihologică şi comportamentală a elevului în procesul alegerii carierei. Acesta
trebuie să fie complet informat despre studiile şi profesiile între care poate alege. De
asemenea, elevul trebuie să fie sensibil la diferenţele dintre aternative şi raţional în hotărârile
sale.
În literatura de specialitate, sunt descrise numeroase teorii şi conceptii cu privire la alegerea
profesiei. Majoritatea lor caută să explice cum îşi aleg indivizii studiile şi profesiile, de ce le aleg
2

Unii autori folosesc termenul carieră profesională.
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şi de ce le practică după aceea. Tomşa (1989) le grupează în trei mari categorii: teorii
nepsihologice, teorii psihologice şi teorii generale.
***
TEORIILE NEPSIHOLOGICE ALE ALEGERII PROFESIEI. Teoriile nepsihologice atribuie
fenomenele legate de alegerea profesiunii unui sistem exterior individului. Caracteristicile
individuale (inteligenţa, interesele, trăsăturile de personalitate, etc.) nu sunt considerate ca
variabile mediatoare în procesul alegerii unei profesii. Individul îşi alege profesia numai datorită
influenţei unor factori din mediul înconjurător: factori întâmplători; legile cererii şi ofertei;
oamenii şi instituţile sociale, etc..
Principalele teorii nepsihologice cu privire la alegerea profesiei sunt: teoria întâmplării,
teoriile economice şi teoriile sociologice.
Teoria accidentului sau întâmplării. Prin întâmplare, persoanele înţeleg faptul că nu şi-au
ales profesia în mod intenţionat. Cu alte cuvinte, factorii întâmplători sunt evenimente
neprevăzute care influenţează alegerea profesiei de către o persoană. Printre aceştia se numără:
moştenirea neaşteptată a unei averi, ajutorul din partea părinţilor sau rudelor, izbucnirea unui
război, serviciui militar obligatoriu, contractarea unei boli grave, falimentul unei afaceri, etc.
Teoria economică a alegerii profesiei. Teoria susţine că profitul este factorul determinant în
alegerea unei profesii. Dată fiind o totală libertate a alegerii, ca premisă esenţială a acestei teorii,
individul optează pentru profesia despre care crede el că-i va aduce cele mai multe avantaje.
Teoriile culturale şi sociologice ale alegerii profesiei. După opinia sociologilor, factorul
primordial în alegerea unei profesii este influenţa culturii şi a societăţii în care persoana trăieşte.
***
TEORIILE PSIHOLOGICE ALE ALEGERII PROFESIEI. Spre deosebire de teoriile nepsihologice,
care pun accentul pe factorii externi individului, teoriile psihologice ale alegerii profesiei se
centrează pe individul care alege. Ele susţin că alegerea unei profesi este determinată, în primul
rând, de caracteristicile individului şi doar indirect de mediul în care acesta trăieşte.
Există patru orientări ale teoriilor psihologice referitoare la alegerea profesiei: teoriile
trăsăturilor şi factorilor, teoriile psihodinamice, teoriile dezvoltării şi teoriile deciziei.
Teoriile trăsăturilor şi factorilor. Bazându-se pe deosebirile psihologice dintre indivizi,
aceste teorii pun accentul pe relaţia dintre caracteristicile personale ale individului şi alegerea
profesiei. Logica unui astfel de punct de vedere este următoarea: întrucât indivizii diferă unii faţă
de alţii prin personalitate, iar profesiile presupun diverse feluri şi cantităţi ale acestor variabile,
atunci indivizi diferiţi îşi vor alege profesii diferite.
Teoriile psihodinamice ale alegerii profesiei. În ansamblu, ele sugerează că cel mai
important factor în alegerea unei profesii este variabila motivaţională. Acest punct de vedere este
total opus teoriilor trăsăturilor şi factorilor, care scot în evidenţă caracteristicile observabile ale
individului şi nu stările sau condiţiile care-l împing să se comporte într-un anumit fel.
În categoria teoriilor psihodinamice ale alegerii profesiei sunt incluse teoria psihanalitică –
munca idividului reflectă personalitatea acestuia şi teoria sinelui – sinele influenţează alegerea
profesiei, întrucât acest act este unul din acele momente în viaţă în care un tânăr este chemat să-şi
exprime în mod explicit concepţia despre propriul sine.
Teoriile dezvoltării. Spre deosebire de teoriile trăsăturilor şi factorilor şi de teoriile
psihodinamice, teoriile dezvoltării consideră că hotărârile implicate în alegerea profesiei sunt
luate în diferite momente din viaţa individului şi constituie un proces continuu, care începe în
copilărie şi se termină la debutul maturităţii. Această concepţie îşi are originea în lucrarea
publicată în anul 1940 de către H. D.Carter, referitoare la formarea modelelor de interese în
adolescenţă. După opinia autorului la care ne-am referit (citat de Tomşa, 1989), modelele
referitoare la interese îl ajută pe individ să se integreze în anumite structuri sau instituţii sociale.
Individul dobândeşte aceste modele prin identificarea sa cu anumite persoane sau grupuri sociale,
pe care le respectă. În multe cazuri, identificarea şi modelul care rezultă din ea sunt potrivite.
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Uneori însă, modelele nu sunt potrivite, fapt pentru care individul este nevoit sa renunţe sau să-şi
modifice orientarea, pentru a-şi rezolva problemele practice pe care le întâmpină. După opinia
exprimată de Carter, procesul de orientare prin încercare şi eroare progresează de la soluţiile mai
puţin mature ale copilăriei spre cele mai realiste şi mai mature ale adolescenţei.
Teoriile deciziei. O altă variantă a teoriilor psihologice referitoare la alegerea profesiei
utilizează modelele deciziei. Iniţial, teoriile luării deciziei au fost elaborate în economie şi în alte
domenii înrudite. Începând cu deceniul al şaptelea, ele au pătruns şi în domeniul psihologiei.
Una dintre teoriile deciziei cu privire la alegerea profesiei a fost formulată de către A. B.
Gelatt (1962; citat de Tomşa, 1989). După opinia exprimată de acest autor, orice decizie are două
caracteristici principale: a) există un individ căruia i se cere să ia o hotărâre; b) există două sau
mai multe moduri de acţiune, dintre care individul trebuie să aleagă unul, pe baza informaţiilor de
care dispune. Hotărârea luată poate fi finală sau doar de etapă, în sensul în care individul se
orientează către acumularea de informaţii suplimentare (atitudinea investigativă). Decizia de
investigare devine, de fapt, un ciclu care presupune adunarea de informaţii şi luarea de hotărâri,
până când se ajunge la o decizie finală.
Procesul decizional presupune o alegere, în condiţiile existenţei mai multor alternative. În
cazul opţiunii profesionale, se poate vorbi de un proces decizional de alegere a unei profesii sau
ocupaţii din multitudinea alternativelor ocupaţionale. J. L: Holland (1997) consideră că ,,opţiunea
profesională este un proces decizional de alegere a unei meserii şi, implicit, a unui stil de viaţă”.
***
TEORII GENERALE ALE ALEGERII PROFESIEI. Din analiza teoriilor nepsihologice şi a celor
psihologice pe care le-am trecut în revistă, rezultă că există mai multe variabile care influenţează
alegerea unei profesii de către o persoană. Ca urmare a acestui fapt, au fost elaborate o serie de
teorii care încearcă să prezinte modul în care aceşti factori interacţionează, în cadrul procesului
prin care o persoană ajunge la alegerea unei profesii. Punctele de vedere au fost grupate în
categoria teoriilor generale ale alegerii profesiei şi includ: teoria interdisciplinară, teoria
dezvoltării profesionale şi teoria tipologică.
Teoria interdisciplinară a alegerii profesiei. Această teorie se bazează pe principii şi pe
investigaţii empirice din trei ştiinţe: economie, psihologie şi sociologie. Autorii pornesc de la
constatarea că alegerea unei profesii nu este determinată numai de preferinţele individului, deşi
ele constituie un factor important. Alegerea rezultă mai degrabă din interacţiunea a două procese:
exprimarea opţiunilor şi selecţia profesională. Procesul de alegere a unei profesii implică un
compromis între ierarhia preferinţelor individului şi ierarhia aşteptărilor sale. Astfel, o persoană
preferă anumite profesii mai mult decât pe altele, dar, în acelaşi timp, îşi evaluează şansele de a
avea acces la ele. Se poate întâmpla ca persoana să conştientizeze faptul că are foarte puţine şanse
de a ajunge la profesia preferată şi, în consecinţă, va face un compromis între aspiraţie şi realitate
alegându-şi o profesie care să-i placă totuşi.
Într-un mod asemănător cu procesul alegerii unei profesii, selecţia profesională necesită un
compromis între ierarhia preferinţelor şi aşteptări. Diferenţa este că aceste ierarhii se referă la
indivizi şi nu la profesii. Dacă în cazul alegerii unei profesii, individul face un compromis înte
profesiile preferate şi cele pe care le poate accesa, în cazul selecţiei profesionale, se face un
compromis între candidaţii ideali şi cei care sunt la dispoziţie.
Teoria dezvoltării profesionale. Această teorie a fost elaborată de D. E. Super şi P. B.
Bachrach şi prezentată comunităţii ştiinţifice pentru prima dată în anul 1957 (cf. Super, 1978).
Preluând şi sintetizând diverse explicaţii bazate pe teoriile trăsăturilor şi factorilor, precum şi pe
cele sociologice şi psihodinamice, autori pe care i-am citat au construit o teorie cuprinzătoare
privitoare la alegerea profesiei. Ideea centrală a acestui model teoretic arată că dezvoltarea
profesională constituie un aspect specific al dezvoltării generale a individului uman şi că factorii
care afectează dezvoltarea profesională se schimbă şi interacţionează între ei, aşa cum
comportamentul profesional se schimbă şi interacţionează cu factorii dezvoltării.
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Teoria tipologică a alegerii profesiei. Este vorba de o teorie elaborată de către psihologul
american John L. Holland, din perspectiva psihologiei personalităţii. Modelul se axează pe
explicarea şi pe predicţia comportamentului profesional au unei persoane. După părerile
exprimate de Holland (1997), există o bază pentru înţelegerea comportamentului, dacă se
consideră interesele şi preferinţele profesionale ca expresie a personalităţii individului, respectiv a
dezvoltării acesteia. În elaborarea teoriei sale, Holland (1997) porneşte de la trei premise
fundamentale:
✓ indivizii pot fi caracterizaţi pe baza asemănării lor cu unul sau mai multe tipuri de
personalitate; cu cât un individ este mai asemănător cu un anume tip de personalitate, cu atât
este mai mare probabilitatea ca el să prezinte însuşirile şi modurile de comportare ale acelui
tip;
✓ mediul în care trăieşte un individ se poate caracteriza prin asemănarea lui cu unul sau mai
multe modele de mediu;
✓ din interacţiunea individ–mediu, rezultă modele de comportament care pot fi explicate şi
prezise.
Esenţa teoriei tipologice a alegerii profesiei elaborată de Holland (1997) poate fi rezumată în
câteva teze fundamentale:
✓ majoritatea persoanelor pot fi categorizate ca aparţinând unuia dintre următoarele şase tipuri
de personalitate vocaţională: Realist, Intelectual (Investigativ), Artistic, Social,
Întreprinzător (Antreprenorial) şi Convenţional;
✓ există şase modele de mediu profesional: Realist, Intelectual, Artistic, Social, Întreprinzător
şi Convenţional;
✓ indivizii caută acele medii profesionale care să le permită să-şi manifeste capacităţile şi
disponibilităţile, să-şi exprime atitudinile şi valorile, să se ocupe de probleme şi roluri
agreabile şi, în acelaşi timp, să le evite pe cele dezagreabile;
✓ comportamentul unei persoane poate fi explicat prin interacţiunea dintre personalitatea sa
vocaţională şi mediul (profesional) în care trăieşte (activează).
1.3. Etapele alegerii traseului şcolar şi a profesiei
Baza formării profesionale se pune încă din şcoală, începând cu alegerea specialităţii liceale
pe care elevii, absolvenţi de clasa a VIII-a, o au de făcut (Robu, 2008). În timpul claselor
gimnaziale, elevii încep să-şi facă planuri de viitor şi să caute informaţii pentru a lua o decizie în
legătură cu filiera pe care o vor urma, în vederea continuării studiilor. În acest proces, elevii
trebuie să fie sprijiniţi într-un mod competent de un consilier şcolar. Informaţiile furnizate de o
baterie de aptitudini, alături de urmărirea intereselor pentru unul sau altul dintre domeniile
profesionale care ,,au căutare pe piaţa muncii”, pot servi drept ghid în ceea ce priveşte luarea unor
decizii cu privire la continuarea studiilor şi în alegerea unei cariere profesionale.
Important de reţinut este şi faptul că, în timp, ca urmare a procesului de maturizare şi pe
baza experienţei acumulate, aptitudinile intelectuale, ca şi interesele, se diferenţiază şi se
cristalizează, făcând necesară continuitatea în orientarea şcolară şi profesională.
Pentru a se ajunge la efectuarea unor opţiuni şcolare şi profesionale corecte şi realiste, este
absolut necesară informarea elevilor cu privire la tipurile şi profilurile de studii pe care le pot
urma, la posibilităţile şi formele de calificare profesională, la piata muncii şi la dinamica ei, la
perspectivele dezvoltarii social-economice, precum şi la oferta de muncă în diferite sectoare de
activitate. În practică, informarea se realizează gradat, de la o informare cu caracter general spre
una aprofundată şi specializată. Din punct de vedere metodic, principalele etape care se
conturează în cadrul acestei succesiuni sunt (Tomşa, 1999):
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✓ informarea generală asupra formelor de pregătire şcolară şi de activitate profesională, prin
care se urmăreşte familiarizarea elevilor cu diversitatea formelor de pregătire şi de activitate
social–umană;
✓ informarea relativ diferenţiată, cu privire la activităţile şcolare şi profesionale spre care se
poate îndrepta elevul în etapa respectivă;
✓ informarea în detaliu la încheierea şcolarităţii asupra domeniilor de activitate (şcolară sau
profesională) spre care elevul poate avea acces, în condiţiile respectării principiului
concordanţei relative dintre ceea ce vrea, ceea ce poate şi ceea ce trebuie să facă;
✓ informarea specializată asupra formelor de solicitare şi asupra nivelului concordanţei dintre
solicitările profesiei respective şi posibilităţile personale.
În afara de aceste aspecte, elevii trebuie să cunoască şi alte profesii sau meserii înrudite cu
cele pentru care optează, ce deprinderi sunt transferabile în cazul schimbării profesiei, care ar fi
profesiile viitorului, etc.
Pe măsură ce elevii se apropie de sfârşitul şcolarităţii şi de momentul integrării profesionale
(pe piaţa muncii), ar putea fi interesaţi de următoarele aspecte (Tomşa, 1999): 1) profilele
ocupaţionale existente precum şi perspectivele de evolutie a acestora în viitorul apropiat;
2) profesii sau familii de profesii vulnerabile (aflate pe cale de dispariţie); 3) raportul cerere-ofertă
de pe piaţa muncii locale, zonale, naţionale sau internaţionale; 4) fenomene specifice pieţei
muncii: grad de ocupare, şomaj, nivel de salarizare, etc.
Modalităţile şi mijloacele de informare la care elevii pot face apel sunt diverse, iar o
clasificare operaţională trebuie să se ghideze după caracterul pe care îl au, în practica orientării
şcolare şi profesionale (Tomşa, 1999):
✓ academice sau orale – cicluri de conferinţe, cursuri, consultaţii, întâlniri cu specialişti din
diferite domenii de activitate, etc.;
✓ concrete – vizite în instituţii şi unităti de producţie, stagii de practică, activităţi practice în
laboratoare şi ateliere, activităţi în cercuri tehnice, ştiinţifice, artistice, etc.;
✓ audiovizuale – expoziţii, muzee tehnice, videocasete, filme, emisiuni speciale de radio şi
televiziune, informaţii oferite prin Reţeaua Internet, etc.;
✓ scrise – monografii profesionale, ghiduri pentru orientarea şcolară şi profesională, buletine
de informare, ziare şi reviste de specialitate, etc.
În urma contactelor cu diverse surse de informare şi în urma discuţiilor purtate cu părinţii şi
consilierul şcolar, cu profesorii şi persoanele care activează deja în diverse domenii profesionale,
elevul se va decide asupra unui domeniu de activitate sau chiar asupra unei profesii. Alegerea
trebuie să-i aparţină în totalitate, ceilalţi agenţi doar asistându-l în evaluarea propriilor decizii.
Rolul agenţilor este de a-l învăţa pe elev cum să obţină informaţii utile, cum să le utilizeze
eficient, cum să le coreleze şi să le raporteze corect la posibilităţile sale. Elevii trebuie să ştie că
alegerea unei profesii sau ocupaţii sa nu este definitivă, în sensul că se poate reveni asupra ei.
În majoritatea cazurilor, momentul alegerii profesiei este în timpul adolescenţei, când
tânărul înca nu se cunoaşte suficient pe sine, nu-şi poate da seama de posibilităţile sale de viitor.
Din această cauză, alegerea profesiei facându-se la întâmplare sau sub diverse influenţe (ale
părinţilor, ale rudelor sau ale prietenilor) apar multe cazuri de inadaptare, de schimbări de profesie
sau de cariere ratate. Acţiunea de consiliere şi îndrumarea elevilor în alegerea profesiei presupune
o metodologie eficientă, care să-i confere recomandării finale, dată elevului obiectivitate şi
validitate.
După J. Drevillon (1973), orientarea şcolară şi profesională presupune două modalităţi
principale de actiune: una, bazată pe trecutul elevului şi alta pe perspectivele de evoluţie ale
personalităţii sale. Esenţa primei metode rezidă în faptul ca „trecutul determină viitorul”, în
sensul ca elementele care s-au dovedit stabile, constante în evoluţia anterioară a personalităţii
elevului au şanse sporite de a se manifesta şi în planul evoluţiei sale viitoare. Utilizând această
metodă – la care, de o importanţă deosebită sunt observaţiile notate în profilul individualizat al
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fiecarui elev – consilierul va cauta în trecutul elevilor elemente care să-i permită să presupună
stabilitatea conduitei actuale şi să prevadă evoluţia lor în viitor. Este vorba despre acele tendinte,
aspiratii şi capacităti confirmate în timp.
V. Robu (2008) precizează că, datorită faptului că exigenţele cerute actualmente la interviul
de selecţie pentru diverse posturi reflectă nevoia angajatorilor de a avea personal bine pregătit,
capabil să facă faţă schimbărilor imprevizibile şi rapide, candidaţii trebuie să-şi cunoască foarte
bine propriile resurse (aptitudini, aspiraţii, oportunităţi oferite de mediu, etc.). Dată fiind această
tendinţă, tinerii aflaţi încă în procesul de formare trebuie educaţi să-şi cunoască şi să-şi dezvolte
permanent propriile competenţe, pentru a-şi mări şansele de a fi selectaţi pe piaţa muncii.
A doua modalitate de elaborare a sfatului de orientare porneşte de la ideea ca „viitorul
determină prezentul”. Opţiunile exprimate de elevi, chiar dacă nu sunt definitive, îi angajează pe
aceştia pentru un anumit timp şi determină anumite comportamente specifice.
1.4. Agenţii implicaţi în alegerea traseului şcolar şi a profesiei: elevul, şcoala, familia, reţeaua
socială, mass-media
La realizarea acţiunii de orientare îşi aduc contribuţia acele persoane şi instituţii cărora li se
atribuie sarcini de orientare şi care sunt responsabili de reuşita lor. Principalii factori responsabili
în acţiunea de orientare şcolară şi profesională sunt: şcoala, familia, unităţile economice şi sociale
(organizaţiile), mass-media, elevul, prietenii, etc.
***
ŞCOALA este o instituţie destinată instruirii şi educaţiei. Ea oferă informaţii şi formează
deprinderi. Obiectele de învăţământ trebuie să permită orientarea persoanei, prin diversitatea
conţinutului lor. Astfel, posibilităţile de definire a personalităţii copilului sunt în creştere,
interesele îşi lărgesc sfera de manifestare îndreptându-se spre domeniile de activitate pentru care
copilul simte o anumită afinitate. Şcoala oferă o bază comună de dezvoltare tuturor copiilor,
selectând şi oferind spre asimilare informaţia necesară orientării corecte în viaţă şi formând
deprinderi sau obişnuinţe indispensabile folosirii cunoştinţelor înmagazinate.
D. Salade (1991) arată că opţiunea unui tânăr pentru un anumit domeniu de activitate este
rezultatul întregii sale acumulări şi dezvoltări în timpul şcolarităţii, înainte şi chiar după aceea.
Şcoala participă la realizarea orientării şcolare şi profesionale prin toate componentele sale:
activităţi didactice, ore de dirigenţie. Au fost depistate mai multe nivele la care se poate localiza
rolul şcolii în realizare orientării şcolare şi profesionale (Gugiuman, 1986):
✓ organizarea sistemului de învăţământ (datorită existenţei unor tipuri diferite de profiluri
şcolare şi de specialitate);
✓ conţinutul învăţământului (fiecare obiect de învăţământ contribuie la formarea priceperilor şi
deprinderilor de muncă, la dezvoltarea aptitudinilor, precizarea intereselor şi implicit la
precizarea unor opţiuni şcolare şi profesionale);
✓ acţiuni specifice de orientare din şcoală: informare şcolară şi profesională, cunoaşterea
personalităţii elevilor prin metode de psihodiagnostice.
În plus fiecare cadru didactic contribuie, prin tot ceea ce este specific cât şi prin exemplul
personal pe care îl oferă, la accelerarea maturizării profesionale a elevilor. Stilul personal,
volumul de informaţii şi experienţa particulară a fiecărui cadru didactic în acest plan îmbogăţesc
imaginea elevilor asupra profilelor şcolare si profesiilor, le deschid alternative şi orizonturi mai
largi de integrare socio-profesională ulterioară. De fapt, domeniul orientării şcolare şi profesionale
este atât de larg încât toţi profesorii pot să aducă un element nou fără a se repeta dar nici atât de
comun încât să nu facă obiectul unei preocupări şi specializări de sine stătătoare.
Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin
stimularea intelectuală a elevilor, aptitudinilor atitudinilor şi trăsăturilor lor de personalitate. Ea
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trebuie să treacă de la formarea unor absolvenţi bine instruiţi, la pregătirea de absolvenţi direct
angajabili şi imediat productivi.
***
După cum se ştie, PARINTII (FAMILIA) au un rol important în consilierea şi orientarea
şcolară şi profesională a fiilor lor. Experienţa personală pozitivă, dar şi aspiraţiile lor nerealizate
anumite stereotipuri cu privire la muncă vor fi transferate sau impuse copiilor în planul
construcţiei carierei. Pe de altă parte, această realitate este şi o sursă de conflict între părinţi şi
copii, profesori sau consilieri în cazul în care copilul are o opţiune diferită sau este sfătuit să
abordeze o altă filieră şcolar-profesională decât cea spre care aspiră părinţii.
A. Neculau şi T. Cozma (1995) susţin că familia intervine în orientarea şcolară şi
profesională a copiilor prin:
✓ exemplul personal al părinţilor, bunicilor etc.;
✓ informarea profesională;
✓ condiţiile materiale şi spirituale oferite copiilor şi care favorizează cultivarea unor interese,
deprinderi, aptitudini etc.;
✓ sugerarea, colaborarea sau impunerea autoritară a deciziei de orientare.
Familia trebuie să colaboreze cu şcoala deoarece sfaturilor ei pot fi nerealiste (atunci când
părinţii supraapreciază sau subapreciază posibilităţile copiilor lor).
Colaborarea cu părinţii se poate face prin întrevederi, reuniuni, seminarii, conferinţe. Scopul
este de a transforma părinţii în aliaţi în procesul de orientare conştientă şi realistă a copiilor pe un
drum profesional care să corespundă aptitudinilor şi aspiraţiilor acestora, dar şi posibilităţilor
concrete oferite de piaţa muncii.
***
IMPLICAREA ORGANIZAŢIILOR DIN CADRUL UNEI COMUNITĂŢI (unităţile economice şi
sociale) în consilierea derulată în şcoală se poate dovedi extrem de benefică şi instructivă pentru
viitorii absolvenţi ai anumitor etape de şcolarizare. Contactul nemijlocit al elevilor cu manageri ai
unităţilor de toate tipurile (economice, culturale), patroni, cu angajaţii reprezentativi pentru
anumite domenii profesionale se dovedesc experienţe de comunicare interpersonală benefice
pentru ambele părţi. Uneori sfaturile venite din partea acestora pot fi greşite sau unilaterale. Elevii
pot învăţa şi din aceasta: cum să alegi în cazul unor conflicte de interese sau de valori.
***
MASS-MEDIA are un rol important în formarea profesională a tuturor factorilor cuprinşi în
orientarea şcolară şi profesională a elevilor. Deseori rolul mass-mediei este ignorat sau
subapreciat când este vorba despre informaţiile pe care le furnizează şi trebuie să le furnizeze
publicului, inclusiv populaţiei şcolare. Ideal ar fi ca informaţiile oferite de mass-media să poarte
semnătura specialistului, fiindcă nu oricine poate orice, mai ales în probleme de orientare şcolară
şi profesională.
Lipsa de coordonare a activităţii de orientare şcolară şi profesională face ca informaţiile
oferite pe diferite căi să fie disparate, incomplete, combinate cu altele şi să nu servească eficient
problemelor respective. Dacă ne gândim la accesibilitatea unora dintre aceste mijloace ar fi bine
ca măcar unele dintre ele să se specializeze în acest gen de informaţii şi să le ofere periodic,
tinerilor aflaţi în situaţia de alegere a rutei şcolare şi profesionale. Momentul opţiunii şcolare şi
profesionale merită o atenţie din partea mass-mediei, cel puţin egală cu importanţa şi semnificaţia
pe care acest moment îl are pentru evoluţia tânărului.
***
ELEVUL însuşi este în stare să-şi cunoască dorinţele interesele, preferinţele, aspiraţiile şi
chiar şi capacităţile şi aptitudinile dacă a fost corect educat. Ca atare, el ştie să opteze pentru o
şcoală sau profesiune în mod adecvat şi realist. Dacă vom constata că îi lipseşte obiectivitatea
necesară unor opţiuni adecvate, îl vom ajuta să se corecteze dar nu-l vom exclude din procesul
orientării şcolare şi profesionale pentru că excluderea ar putea avea efecte negative în viitor.
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Alături de factorii responsabili ai orientării şcolare şi profesionale, în această activitate se
implică o serie de persoane cum ar fi prietenii sau colegii, rudele elevului, moda profesională.
***
PRIETENII sunt, de obicei, colegii de bancă sau cei din apropierea celui orientat. Având
elemente comune (gusturi, aspiraţii, idealuri), prietenii exercită influenţe deosebite, unul asupra
altuia, în ceea ce priveşte opţiunea şcolară şi profesională. Dacă cei doi prieteni se aseamănă ca
structură psihică, având analogii în privinţa capacităţilor şi aptitudinilor, atunci aceste influenţe
sunt benefice. Dar sunt situaţii când prietenii se deosebesc foarte mult şi imitarea în materie de
opţiune şcolară şi profesională se soldează cu efecte negative.
***
RUDELE se implică deseori în orientarea şcolară şi profesională a elevului, dându-i sfaturi şi
făcându-i recomandări. De obicei, aceste implicaţii sunt dăunătoare prin perturbaţiile pe care le au
asupra procesului de orientare şcolară şi profesională. Influenţa rudelor poate avea şi efecte
pozitive atunci când sfatul de orientare se bazează pe pregătirea tinerilor cu ajutorul informaţiilor,
vizitelor, în vederea unei alegeri corecte şi la timp a drumului de urmat în viitor.
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2. Importanţa evaluării aptitudinilor şi a intereselor
pe care le au elevii în raport cu orientarea acestora
pentru alegerea traseului şcolar şi profesional

2.1. Importanţa pe care cunoaşterea de către elevi a propriilor competenţe o are pentru
activitatea de orientare în traseul şcolar
În opinia exprimată de V. Robu (2008), activitatea de orientare şcolară presupune ca prime
două etape majore:
✓ examinarea psihologică a elevului care doreşte să fie orientat, sub aspectul potenţialului
aptitudinal, al intereselor şi aspiraţiilor pe care le are, precum şi al celorlalte laturi ale
personalităţii (valori care îi ghidează existenţa, trăsături temperamentale, imagine şi stimă de
sine, etc.);
✓ corelarea profilului psihologic rezultat cu cerinţele exercitării unei anumite profesii.
Examinarea psihologică va furniza consilierului un profil individualizat care trebuie
comparat cu profilul ocupaţiei/ocupaţiilor pentru care elevul îşi manifestă activ un interes
predominant.
În demersul de orientare, consilierul va lua în calcul şi resursele oferite de mediul
familial/educaţional în care elevul evoluează, respectiv dinamica pieţei muncii, care se află într-o
continuă schimbare.
Utilitatea actului orientării se va reflecta în performanţele academice pe care le va obţine
elevul, precum şi în statutul ocupaţional pe care acesta îl va achiziţiona după finalizarea formării
(Robu, 2008). Nivelul material pe care îl va atinge un individ, satisfacţia în planul activităţii
profesionale, precum şi statutul social pe care îl va achiziţiona sunt o parte dintre indicatorii prin
care trebuie evaluată utilitatea practică a activităţii de orientare educaţională şi profesională.
2.2. Rolul aptitudinilor personale în raport cu reuşita în viaţă
Termenul aptitudine derivă din latinescul ,,aptus” (= „apt de”) şi defineşte o predispoziţie
naturală (nativă) şi dobândită, pe care un individ o are pentru o efectua anumite sarcini (Sillamy,
1996). Pentru P. Popescu-Neveanu (1978), aptitudinea este o ,,însuşire sau sistem de însuşiri ale
subiectului, mijlocind reuşita într-o activitate...factor al persoanei ce facilitează cunoaşterea,
practica, elaborările tehnice şi artistice, comunicarea.”(p. 59).
Unii autori arată că aptitudinile sunt însuşiri care implică predispoziţii înnăscute, având la
bază o anumită structură a sistemului nervos şi care permit efectuarea cu succes a unor activităţi
specifice. După E. Claparède, ele permite diferenţierea indivizilor atunci când, la aceleşi nivel de
educaţie, îi privim sub aspectul randamentului (cf. Sillamy, 1996).
Privite astfel, aptitudinile pot fi confundate uşor cu capacităţile de care sunt, totuşi, diferite.
Şi capacităţile garantează efectuarea cu succes a unor operaţii motorii sau mintale, dar ele nu
reflectă decât indirect gradul de dezvoltare a aptitudinilor corespunzătoare, deoarece depind foarte
mult de exerciţiu. Capacitatea reprezintă aptitudine plus învăţare şi perfecţionare prin exerciţiu.
Uşurinţa învăţării şi calitatea superioară a execuţiei unei sarcini sunt doi dintre indicatorii
prezenţei unor aptitudini specifice.
De aceea, o definiţie mai adecvată a aptitudinilor ni se pare a fi cea, pe care a formulat-o
A. Cosmovici (1974), potrivit căruia aptitudinile sunt caracteristici ale individului care, în
ansamblul lor, crează posibilitatea însuşirii anumitor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi.
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Aptitudinile sunt determinate, pe de o parte, de potenţialităţile ereditare, iar pe de altă parte, de
condiţiile în care aceste potenţialităţi latente devin active.
În general, aptitudinile unui copil încep să se diferenţieze începând cu vârsta de 10 ani
(Sillamy, 1996). Dacă aptitudinea pentru muzică sau cea pentru desen se pot manifesta precoce,
cele pentru matematică sau pentru cercetarea ştiinţifică nu apar înainte de 14-16 ani.
În primul rând, se dezvoltă şi prevalează acele aptitudini care au fost modelate în cursul
filogenezei şi sunt prevăzute în programul genetic (Roşca şi Zörgö, 1972). Aceste aptitudini şi o
anumită categorie de potenţialităţi neactivate dau posibilitatea formării aptitudinilor modelate
după anumite configuraţii de sarcini. După vârsta de 20-25 de ani, încep să prevaleze treptat
anumite tehnici de muncă intelectuală, strategii şi procedeee euristice, anumiţi algoritmi.
2.2.1. Modele structurale ale sistemului aptitudinilor umane
A. N. Leontiev (1960) considera ca fiecare individ uman dispune, în primul rând, de două
categorii de aptitudini: 1) aptitudinile naturale, de natură biologică, care se diferenţiază în
ontogeneză şi care se întâlnesc şi la animale (de exemplu, capacitatea de a repeta diferite semnale,
capacitatea de diferenţiere a unor stimuli, capacitatea de a forma legături condiţionate, deci de a
învăţa) şi 2) aptitudinile specific umane, de origine social-istorică: capacitatea de a confecţiona şi
utiliza unelte, capacitatea de a construi, de a produce diferite bunuri materiale şi spirituale.
După natura proceselor psihice în cadrul cărora se manifestă şi al căror nivel funcţional îl
exprimă, Leontiev diferenţiază trei categorii de aptitudini specific umane: 1) aptitudinile
senzoriale: rapiditatea, stabilitatea structurării percepţiei, plasticitatea perceptuală, etc.;
2) aptitudinile psiho-motorii: forţa mişcărilor, rapiditatea şi precizia acestora; 3) aptitudinile
intelectuale care prezintă grade diferite de complexitate şi dintre care cea mai importantă este
inteligenţa care reprezintă o sinteză a mai multor aptitudini intelectuale (spirit de observaţie,
memorie asociativă, fluenţă verbală, flexibilitatea gândirii, raţionament inductiv, raţionament
deductiv, atenţie distributivă, etc.).
După gradul de operaţionalitate al aptitudinilor, autorul rus distingea: 1) aptitudinile
generale care implică un efort intelectual şi de care depinde efectuarea cu succes a unui număr
mare de activităţi şi 2) aptitudinile speciale care au un caracter mai specializat, fiind necesare în
domenii specifice de activitate (de exemplu, muzica, artele plastice, matematica. etc.).
La grupa aptitudinilor generale şi speciale, unii autori (de exemplu, I. A. Samarin) adaugă şi
grupa aptitudinilor practice, precum: aptitudinile constructiv-tehnice, organizatorice, aptitudinile
pedagogice, etc. S-a constatat că există unele suprapuneri între aceste aptitudini şi cele specifice
(apud Roşca şi Zörgö, 1972).
O clasificare foarte des citată în lucrările de specialitate şi care se dovedeşte a fi completă
este cea realizată de E. Fleishman care îşi bazează modelul pe date experimentale. Clasificarea are
la bază explicarea modului în care persoanele recepţionează informaţiile, le prelucrează şi produc
răspunsurile adecvate. Conform lui Fleishman, aptitudinile umane se împart în (apud Costin şi
Pitariu, 1997):
✓ aptitudini cognitive (de exemplu: înţelegerea limbajului oral, înţelegerea limbajului scris,
exprimarea orală, exprimarea în scris, fluenţa ideilor, capacitatea de a memora şi de a reţine
informaţii noi, raţionamentul matematic, aptitudinea numerică, raţionamentul deductiv,
raţionamentul inductiv, flexibilitatea clasificării, orientarea în spaţiu, reprezentările relaţiilor
spaţiale, viteza perceptivă, etc.);
✓ aptitudini psihosomatice (de exemplu: precizia reglării motorii, coordonarea membrelor,
timpul de reacţie la alegere, reglarea motorie adaptativă, timpul de reacţie simplu,
stabilitatea braţ-mână, dexteritatea manuală, dexteritate digitală, rapiditatea mişcării
membrelor, atenţia selectivă, atenţia distributivă, etc.);
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✓ aptitudini fizice (de exemplu: forţa statică, forţa dinamică, coordonarea generală a corpului,
echilibrul corporal, rezistenţa fizică etc.);
✓ aptitudini perceptive (de exemplu: vederea apropiată, vederea la distanţă, vederea cromatică,
vederea crepusculară, vederea periferică, vederea în adâncime, auzul general, atenţia
auditivă, localizarea auditivă, perceperea auditivă a limbajului oral etc.).
O contribuţie importantă în cercetarea şi clasificarea aptitudinilor a avut-o analiza factorială
care se bazează pe calculul corelaţiilor dintre performanţele obţinute la un număr cât mai mare de
teste de aptitudini diferite. Existenţa unei corelatii semnificative între rezultatele mai multor probe
arată prezenţa unui factor comun care le explică. Analiza factorială are şi anumite limite,
principala fiind legată de faptul că neglijează diferenţele interindividuale, în ceea ce priveşte
structura proceselor care pot explica performanţele obţinute de subiecţi la testele de aptitudini.
Utilizând această metodă, Ch. Spearman a introdus teoria bifactorială a aptitudinilor
generale (inteligenţei). El a găsit un factor comun care explică performanţele la mai multe teste,
denumit factor general (,,g”) şi mai mulţi factori specifici care reprezintă diferitele variante ale
aptitudinilor (,,s”) (apud Roşca şi Zörgö, 1972).
L. L. Thurstone, în urma prelucrării rezultatelor a 60 de teste, a susţinut că performanţele
subiecţilor la teste de aptitudini diferite pot fi determinate numai de şapte sau opt factori
aptitudinali primari: raţionamentul deductiv şi inductiv, memorie, factorul numeric, spaţial,
perceptiv, de înţelegere verbală şi factorul de fluenţă verbală. Deşi, la început, Thurstone a negat
existenţa unui factor general, ulterior l-a echivalat cu un factor secundar (apud Roşca şi Zörgö,
1972). Concepţia lui este opusă celei a lui Spearman.
Psihologul român A. Cosmovici (1967) a adus argumente în favoarea ipotezei, potrivit
căreia ar exista o aptitudine intelectuală (cognitivă) generală (identificabilă cu factorul ,,g”),
având un rol important (deşi nu totdeauna manifest) în actele de gândire.
Între concepţiile lui Spearman şi Thurstone, există şi poziţii indermediare care acreditează
structura ierarhică a aptitudinilor. Acestea sunt reprezentate de modelele lui C. Burt, P. E.
Vernon sau J. P. Guilford. C. Burt a completat schema foarte simplă a lui Spearman, introducând
factori de grup, pe care i-a intercalat între factorul general (,,g”) şi factorii specifici (,,s”) (apud
Roşca şi Zörgö, 1972).
Într-o lucrare publicată în anul 1949, Burt stabileşte cinci etaje principale ale sistemului
ierarhic al aptitudinilor (cf. Roşca şi Zörgö, 1972). Nivelul (etajul) A reprezintă procesele
senzoriale simple. Nivelul B cuprinde procesele perceptive şi motrice. Nivelul C cuprinde
procesele asociative (memoria, asociaţiile productive, imaginaţia reproductivă, aptitudinile
verbale, aritmetice, precum şi aptitudinile practice care conţin factorul spaţial şi cel mecanic).
Nivelul D reprezintă procesele relaţionale superioare, cuprinzând operaţiile gândirii, împreună cu
abilitatea de identificare implicită sau explicită a relaţiilor şi cu procesele (judecăţile) estetice. În
fine, nivelul E este cel al proceselor generale, cuprinzând funcţii receptive şi executive,
rapiditatea funcţiilor mintale, procesele atenţionale.
La rândul lui, Vernon (1953, 1957; citat de Roşca şi Zörgö, 1972) a arătat existenţa unui
factor ,,g” (inteligenţa generală), la care se adaugă factorii de grup (majori şi minori) şi, în fine,
numeroşi factori specifici. Modelul lui Vernon reprezintă relaţiile ierarhice dintre factori, printre
care distingem, în primul rând factorul ,,g”, căruia îi sunt subordonaţi doi factori majori de grup
(verbal-educaţional/,,v:ed.” şi spaţial-mecanic/,,k:m”). În continuare, fiecărui factor major îi sunt
asociaţi factori minori de grup (verbal, numeric, fluenţă, mecanic, manual etc.). În fine, ultimul
nivel de analiză îl constituie factorii specifici.
După Vernon (citat de Roşca şi Zörgö, 1972), factorul ,,g” reprezintă inteligenţa generală
care contribuie la formarea capacităţilor şi la adaptarea cognitivă a individului la situaţii noi.
Acest factor îşi face simţită prezenţa prin rapiditatea şi plasticitatea gândirii, dar şi în cadrul
celorlalte procese cognitive superioare, cum sunt percepţia, atenţia sau memoria. Factorii de grup
influenţează reuşita într-o anumită categorie de activităţi. Dintre aceştia, enumărăm factorul
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verbal (V) – care se referă la posibilitatea individului de a înţelege cu uşurinţă cuvintele ori ideile
exprimate prin acestea, fluiditatea verbală (W) – care vizează capacitatea unei persoane de a se
exprima cu uşurinţă şi care se deosebeşte de factorul verbal (deşi corelează cu acesta), prin aceea
că se referă la rapiditatea exprimării verbale, factorul numeric (N) – posibilitatea de a lucra repede
şi uşor cu numerele, factorul spaţial (S) –capacitatea de reprezentare spaţială a obiectelor în două
şi trei dimensiuni, precum şi a relaţiilor spaţiale dintre acestea, etc.
Dincolo de toate aceste clasificări şi încercări de explicare a sistemului aptitudinal uman,
trebuie să reţinem că modul în care se structurează aptitudinile umane este determinat, în primul
rând, de potenţialităţile active şi latente de care dispune individul, de motivaţia şi de celelalte
trăsături ale personalităţii sale, precum şi de educaţie, de activitatea practică pe care o desfăşoară.
2.2.2. Aptitudinea şcolară. Semnificaţie şi faţete
Aptitudinea şcolară (denumită şi aptitudinea de învăţare) este reprezentată de ansamblu
complex de aptitudini (abilităţi) care asigură performanţe bune sau foarte bune în activitatea
şcolară (Roşca şi Zörgö, 1972).
De fapt, au fost identificate mai multe aptitudini responsabile de succesul şcolar. Acestea, ca
şi testele care au servit la determinarea lor, au fost derivate din domeniul mai larg al testelor de
inteligenţă, prin integrarea acelor teste care măsurau combinaţii de aptitudini cerute de activitatea
şcolară sau de cea academică.
O parte considerabilă dintre rezultatele obţinute şi raportate de cercetătorii care s-au ocupat
de studiul aptitudinii şcolare (până în anul 1950) au fost sintetizate şi integrate de P. E. Vernon, în
lucrarea La structure des aptitudes humaines/Structura aptitudinilor umane (1952). Autorul citat
a propus o schemă descriptivă şi explicativă care integrează relaţiile dintre diferiţi factori
aptitudinali care intră în componenţa aptitudinii şcolare (Figura 1).

Figura 1. Componentele aptitudinii şcolare în concepţia lui P. E. Vernon (apud Roşca şi Zörgö, 1972)

- 16 -

În mijlocul schemei, sunt incluşi trei factori (”g” – factorul general, ”v:ed.” – factorul
verbal-educaţional, respectiv ”X” – factorul legat de motivaţie, atitudini, unele variabile
constituţionale şi unele variabile legate de personalitate), ansamblul acestora indicând cea mai
semnificativă corelaţie cu rezultatele şcolare (variabila-criteriu).
Pentru Vernon, cel mai important factor aptitudinal care intervenea în determinarea
rezultatelor şcolare părea a fi factorul ”X”, relevat încă din 1935, de către psihologul britanic W.
P. Alexander. Acesta includea motivaţia de realizare, interesele, atitudinile şi perseverenţa
elevului, precum şi o serie de factori de personalitate, deci părea a fi un factor mai degrabă noncognitiv (non-intelectual). Vernon susţinea că, dacă un elev prezenta un nivel ridicat al factorilor
”g”, ”v:ed.” şi ”X”, era foarte probabil ca acesta să realizeze performanţe şcolare bune sau foarte
bune.
Din păcate, sub influenţa concepţiei mecaniciste a psihotehnicienilor de pe vremea aceea,
mulţi autori au neglijat rolul jucat de factorul ”X”. Oricât de bune ar fi aptitudinile generale şi cele
specifice, pe care le deţine un elev, acestea nu se vor materializa în rezultate şcolare notabile, dacă
nu sunt completate de motivaţia elevului pentru activitatea şi realizarea şcolară şi de satisfacţiile,
pe care şcoala i le poate aduce (sau ar trebui să i le aducă !).
Conform lui Vernon, eventualele deficienţe în privinţa factorilor ”g” şi ”v:ed” pot îngreuna
obţinerea performanţelor şcolare bune sau foarte bune. Ceilalţi factori (de exemplu, ”k:m”, ”n” –
factorul numeric, ”v” – factorul verbal, aptitudinile tehnice sau cele psihomotorii, etc.) sunt
importanţi, însă nu atât de mult cât sunt factorii incluşi în elipsa din mijlocul schemei.
Pe bună dreptate, Roşca şi Zörgö (1972) subliniau că schema legată de structura aptitudinii
şcolare nu este fixă şi că ponderea legată de importanţa factorilor aptitudinali trebuie schimbată în
funcţie de domeniul şcolar vizat (de exemplu, învăţământ teoretic, învăţământ tehnic, învăţământ
vocaţional). Cei doi autori scriau, acum mai bine de 35 de ani: ,,Trebuie să subliniem, însă, că
această schemă a fost construită cu 22 de ani în urmă. Azi foarte probabil că factorul <<n>> şi
raţionamentul matematic ar fi inclus în cerc alături de <<g>>, <<X>> şi <<v:ed.>>, fiindcă
ponderea gândirii matematice în şcoală, în ultimele decenii, a crescut mult. De asemenea, s-ar
schimba structura schemei, dacă s-ar face cercetările într-o şcoală profesională tehnică. În acest
caz, factorul <<k:m>> şi aptitudinile senzoriale şi psihomotrice au o pondere mai mare, ajungând
probabil să fie incluse în cerc, adică într-o poziţie centrală în cadrul structurii aptitudinilor
şcolare” (pp. 53-54).
Sensul ideilor celor doi autori este valabil şi în ziua de astăzi, când este nevoie, mai mult ca
oricând, de adecvarea programelor şi planurilor instructiv-formative promovate de şcoala
românească la realitatea socio-economică şi culturală ,,încă de tranziţie” în care trăim.
2.2.3. Evaluarea aptitudinilor cognitiv-intelectuale
Determinarea nivelului inteligenţei generale, a aptitudinilor specifice, a profilului
intereselor pentru diverse domenii, a aspiraţiilor şi valorilor elevului adolescent constituie un
aspect foarte important în cadrul orientării şcolare. Justeţea deciziilor luate de elev este strâns
legată de profilul competenţelor de care acesta dispune, iar eficienţa deciziei de succesul pe care
îl va obţine ulterior în domeniul profesional în care se va forma (Robu, 2008).
În vederea evaluării aptitudinilor generale şi specifice de care dispune un elev, se pot folosi
atât teste separate, cât şi colecţii de teste construite după anumite principii şi cunoscute sub
numele de baterii de teste. Criteriile cu care se operează, în general, pentru selectarea unei baterii
de teste cât mai adecvată scopurilor orientării şcolare şi vocaţionale sunt (Gysbers, 1997; citat de
Robu, 2008): 1) validitatea testelor (mai ales, cea legaţă de predicţia performanţelor într-un
anumit domeniu de activitate); 2) fidelitatea; 3) costul aplicării, pe o piaţă a serviciilor de
evaluare orientată tot mai mult către economia de resurse; 4) modul de obţinere şi de evaluare a
rezultatelor; 5) accesibilitatea şi utilitatea normelor; 6) necesitatea formării consilierilor în
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vederea aplicării bateriei de teste şi interpretării rezultatelor obţinute de un individ; 7) utilitatea
bateriei în raport cu obiectivele acţiunii de consiliere.
În încercarea de a determina teste ,,pure din punct de vedere factorial”, numeroşi autori au
căutat să construiască şi să perfecţioneze baterii care să măsoare într-o manieră cât mai
economicoasă factorii care apar ca fiind cei mai importanţi pentru reuşita academică şi
profesională a unui individ (Pichot, 1997). În acest sens, tehnica analizei factoriale, pusă la punct
de psihologul englez Ch. Spearman, a constituit o strategie foarte des utilizată.
L. L. Thurstone, ale cărui studii au fost fundamentale în acest domeniu, a construit o baterie
pentru evaluarea aptitudinilor mentale primare (Bateria Factorială PMA), despre care vom vorbi
în detaliu în Capitolul 4 al acestei lucrări. Autorul şi-a fundamentat demersul pe un model
multifactorial al structurii şi organizării aptitudinilor. O nouă versiune, Schaier-Thurstone Adult
Mental Abilities Test (1985), a fost etalonată în SUA, pentru subiecţii cu vârste de la 5 ani în sus
(cf. Pichot, 1997).
O serie de baterii analoage se disting de cea construită de Thurstone, prin modul în care au
fost selectate testele care le compun. Alegerea a fost determinată de rezultatele analizelor
factoriale, dar şi de anumite aspecte practice.
Au fost incluse numai testele care aveau, din punct de vedere empiric, o valoare predictivă
pentru reuşita într-un anumit sector de activitate (Pichot, 1997). O baterie de acest gen este
Differential Aptitude Test Battery (DAT) a lui Benett, Seashore şi Wesman, publicată în 1947 şi
supusă de atunci unor revizuiri periodice. Destinată subiecţilor aflaţi la finele studiilor
profesionale/liceale, această baterie ne furnizează opt note legate de: raţionamentul verbal,
aptitudinea numerică, raţionamentul abstract, viteza şi precizia percepţiei, raţionamentul mecanic,
relaţiile spaţiale, ortografie şi utilizarea limbajului (gramatică). Timpul de lucru pentru întreaga
baterie este de aproximativ două ore şi jumătate, dar a fost dezvoltată şi o versiune scurtă
(alcătuită numai din testele de raţionament verbal şi aptitudine numerică), care necesită doar o oră
şi jumătate de lucru.
Mai amintim bateriile (cf. Robu, 2008): Wechsler Intelligence Scale for Children – Third
Edition (WISC-III), Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Revised (WPPSI-R),
Stanford-Binet Intelligence Scale – Fourth Edition (SB-IV), Otis-Lennon School Ability Test
(OLSAT) şi Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC), care pot fi utilizate pentru
evaluarea aptitudinilor cognitive ale copiilor şi adolescenţilor, în cadrul programelor de orientare
şcolară.

2.3. Importanţa evaluării intereselor şcolare şi profesionale în raport cu alegerea traseului
şcolar şi cu orientarea către o profesie
Problema orientării şcolare şi profesionale este strâns legată de evaluarea intereselor
şcolare şi profesionale. În viaţa omului, interesul devine o forţă stimulatoare şi mobilizatoare.
Atunci când elevul are interes pentru un anumit obiect de învăţământ sau pentru un gen de
activitate, lucrează cu multă plăcere, cu un randament mai bun şi cu mai multă îndemânare şi
precizie. Această observaţie 1-a determinat pe I. Drăgan (1987) să definească interesul ca ,,o
substructură a personalităţii, şi anume acea componentă motivaţională a personalităţii care se
exprimă printr-o atitudine pozitivă, activă şi perseverentă faţă de anumite obiecte (fenomene) sau
activităţi”.
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2.3.1. Clasificări ale intereselor pe care le manifestă elevii
În literatura de specialitate există o multitudine de clasificări ale intereselor, lucru explicabil
prin pluralitatea criteriilor care au fost adoptate. Referiri şi precizări cu privire la diferitele
categorii de interese, întâlnim în lucrările psihologilor E. K. Strong, L. L Thurstone, G. F. Kuder,
G. W. Allport, P. E. Vernon, D. E. Super ş.a.
Cel mai adesea, însă, se folosesc acele categorii de interese stabilite în funcţie de planul de
învăţământ: interese pentru ştiinţă, pentru tehnică, pentru literatura, pentru artă, pentru sport,
pentru economie, pentru oameni (sociale), pentru natură, pentru activităţile manuale. S-a ales
această orientare întucât pentru toate aceste categorii există atât discipline în planul de
învăţământ, cât şi profesiuni corespunzătoare în viaţa socială.
2.3.2. Particularităţi psihologice ale dinamicii intereselor pe care le manifestă elevii preadolescenţi
Interesul singur nu este însă suficient pentru a asigura succesul în muncă ci el trebuie
susţinut şi de anumite caracteristici ale personalităţii (însuşiri ca voinţa, perseverenţa, hotărârea,
curiozitatea ştiinţifică ş.a.) care trebuie cultivate şi educate în şcoală şi în familie, dar şi de
aptitudini suficient dezvoltate în domeniul respectiv de activitate.
Astfel, încă din şcoală elevii sunt familiarizaţi cu caracteristicile diverselor profesii şi cu
cerinţele pe care acestea le ridică. Această cunoaştere îi poate ajuta să se orienteze spre acele
domenii care îi vor sprijini în alegerile pe care le vor face mai departe şi, totodată în formarea
interesului pentru o anumită profesiune (sau un grup de profesiuni înrudite).
Pentru orientarea profesională nu este însă suficient să luăm în considerare numai interesele
elevului, ci şi înclinaţiile şi aptitudinile sale, deoarece toate sunt strâns legate între ele, contribuind
la succesul individului într-o profesie. În timp ce înclinaţia este o orientare a personalităţii spre o
anumită activitate, aptitudinea este o însuşire care condiţionează succesul în anumite forme de
activitate. Cultivarea interesului şi înclinaţiei pentru o anumită activitate dezvoltă aptitudinile în
acest sens. Apariţia timpurie a unor înclinaţii sau manifestarea lor impetuoasă constituie, de cele
mai multe ori, indiciul prezenţei anumitor aptitudini.
Procesul de maturizare a intereselor se caracterizează pe de o parte, prin lărgirea sferei lor,
iar pe de altă parte, prin selectivitate ceea ce duce la apariţia specialiştilor – elevi care sunt
interesaţi cu precădere de un obiect sau o categorie de obiecte de învăţământ, care le asigură
pregătirea pentru viitoarea profesie. În acest fel, interesul cognitiv se îmbină cu cel profesional –
fenomem caracteristic omului de vocaţie
2.3.3. Dinamica intereselor în configurarea ,,personalităţii vocaţionale” a elevilor. Modelul propus
de John L. Holland
Psihologul american John L. Holland (1997) consideră că alegerile vocaţionale constituie o
exprimare a personalităţii, iar mediile de muncă, la fel ca personalităţile umane, pot fi structurate
în categorii bine determinate şi definite. La ora actuală, modelul teoretic propus de Holland
suscită un interes deosebit, mai ales prin simplitatea şi eleganţa modelului explicativ, cât şi prin
aplicabilitatea sa directă în practică. Teoria utilizează o clasificare a persoanelor pentru a descrie
şi pentru a explica diferenţele şi similarităţile dintre indivizi şi o clasificare a mediilor
profesionale pentru a descrie şi explica diferenţele şi asemănările dintre poziţiile profesionale şi
ocupaţii (Holland, 1997). Teoria foloseşte ambele clasificări şi un număr redus de concepte
adiţionale pentru a explica alegerea carierei şi persistenţa sa în timp, atragerea şi menţinerea
lucrătorilor, satisfacţia profesională şi compatibilitatea cu mediul profesional.
Principala preocupare a teoriei este să explice comportamentul profesional şi să sugereze
câteva idei practice pentru a ajuta tinerii, adulţii şi pe cei mai în vârstă în a-şi alege o meserie, a o
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schimba şi a obţine satisfacţie profesională. La un nivel redus, această teorie se referă şi la
competenţa personală, educaţia comportamentală, socială şi la personalitate.
Teoria constă în câteva idei simple (Holland, 1997). În primul rând putem caracteriza
oamenii după asemănarea lor cu una dintre următoarele şase tipuri de personalitate: Realist,
Investigativ (Intelectual), Artistic, Social, Întreprinzător şi Convenţional. Cu cât o persoană se
aseamănă mai mult cu un anumit tip de personalitate, cu atât mai mult este posibil ca acea
persoană să manifeste trăsături şi comportamente asociate acelui tip.
În al doilea rând, mediile în care trăiesc şi muncesc oamenii pot fi caracterizate prin
asemănarea cu unul din cele şase modele de mediu: Realist, Investigativ, Artistic, Social,
Întreprinzător şi Convenţional.
Patru ipoteze de lucru constituie miezul acestei teorii. Ele indică natura tipurilor de
personalitate şi a modelelor de mediu, cum sunt determinate tipurile şi modelele şi cum
interacţionează pentru a crea fenomenul – profesional, educaţional şi social – pe care această
teorie vrea să îl explice.
Persoanele pot fi caracterizate ca întruchipând unul din cele şase tipuri de personalitate
(vocaţională): Realist, Investigativ, Artistic, Social, Întreprinzător şi Convenţional.
Descrierea fiecărui tip de personalitate este atât un rezumat a ceea ce Holland consideră că
ştim despre oamenii dintr-un grup profesional dat, dar şi un mod deosebit de a înţelege această
informaţie. Este un tip teoretic sau ideal. Un tip este un model, în comparaţie cu care putem
evalua persoana reală.
Fiecare tip este produsul unei interacţiuni caracteristice între o varietate de forţe culturale şi
personale, printre care ereditatea biologică, părinţii, cultura şi mediul social. În afară de această
experienţă, o persoană învaţă mai întâi să-şi exprime preferinţa pentru unele activităţi, în
detrimentul altora. Ulterior, aceste activităţi preferate se transformă în interese, care conduc la
formarea unui grup special de competenţe. În cele din urmă aceste interese şi competenţe creează
o predispoziţie personală şi particulară care face ca acea persoană să gândească, să perceapă şi să
acţioneze într-un anume mod. De exemplu, oamenii care seamănă cu tipul social vor căuta
activităţi sociale, cum ar fi predarea la catedră, muncă socială sau preoţie. Lumea se aşteaptă ca ei
să se vadă pe sine ca persoane prietenoase şi sociabile şi să aibă mai multe competenţe sociale
(să-i ajute pe ceilalţi în problemele personale) decât competenţe realiste (să folosească unelte sau
dispozitive logice). Ei vor aprecia probleme sau sarcini orientate social: ajutarea altora, servicii
aduse comunităţii etc.
Pe scurt, fiecare tip de personalitate are un repertoriu caracteristic de aptitudini şi
competenţe pentru a face faţă problemelor şi sarcinilor mediului. Diferitele tipuri de personalitate
selectează şi procesează informaţia în diverse moduri, dar toate tipurile caută împlinirea prin
exersarea activităţilor caracteristice, a aptitudinilor şi talentelor şi prin efortul de a atinge ţelurile.
Prin urmare, tipurile sunt mai degrabă recipiente active decît pasive la influenţa mediului
deoarece în acelaşi timp caută şi evită mediile, problemele şi sarcinile.
Prin compararea atitudinilor unei persoane cu cele ale fiecărui tip de personalitate, putem
determina fiecare tip cu care el/ea se aseamănă. Acel model reprezintă tipul dominant de
personalitate. Apoi, putem de asemenea determina cu ce alte tipuri de personalitate seamănă o
persoană. De exemplu, o persoană ar putea părea a fi mai mult de tip Social, apoi de tip
Întreprinzător şi în ordine descrescătoare cu alte tipuri. Totala asemănare cu fiecare dintre cele
şase tipuri formează un model de similarităţi şi deosebiri – modelul individual de personalitate.
Astfel, obţinem un profil al asemănărilor care ţine seama de complexitatea personalităţii şi evită
unele probleme inerente în încadrarea unei persoane într-un singur tipar. O schemă cu şase
categorii construită pe ipoteza că există doar şase tipuri de persoane în lume este de neacceptat.
Dar o schemă cu şase categorii care permite o simplă aranjare în ordinea asemănării cu mai multe
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tipuri din cele şase oferă posibilitate a 720 de tipare diferite de personalitate sau repertorii pentru
ca acea persoană să facă faţă mediului.
Sunt şase modele de mediu: Realist, Investigativ, Artistic, Social, Întreprinzător şi Convenţional.
Tipurile de personalitate sunt însoţite în paralel de şase medii – model, care sunt folosite şi
ele pentru a descrie asemănarea anumitor medii de lucru cu modelele abstracte.
Fiecare mediu este dominat de un tip de personalitate şi fiecare mediu devine tipic prin
particularităţile fizice care ridică probleme speciale şi oferă oportunităţi. De exemplu, mediile
realiste sunt dominate de tipul Realist de oameni, adică cel mai mare procent de oameni din
mediul Realist se aseamănă tipului Realist de personalitate. Un mediu Convenţional este dominat
de tipul Convenţional.
Deoarece tipurile de medii solicită interese, competenţe şi disponibilităţi diferite, ele tind să
se înconjoare de oameni şi materii speciale şi să caute probleme care sunt congruente intereselor,
competenţelor şi viziunii lor asupra lumii. Astfel, acolo unde convieţuiesc oamenii, se creează un
mediu care să reflecte tipul cu care aceştia se aseamănă cel mai mult şi devine posibilă aprecierea
acelui mediu la fel cum apreciem oamenii ca individualităţi.
Oamenii caută un mediu care le permite să-şi exerseze aptitudinile şi capacităţile, să-şi exprime
atitudinile şi valorile şi să-şi asume probleme şi roluri plăcute.
Tipurile realiste caută medii realiste, tipurile sociale caută medii sociale ş.a.m.d. Şi mediile
caută oameni, prin practica prieteniilor şi a recrutării. Căutarea unui mediu de către o persoană se
face în diferite feluri, la diferite niveluri ale conştiinţei şi pe o perioadă lungă de timp. Tipurile de
personalitate ilustrează felul în care dezvoltarea personală canalizează ţelurile unei persoane,
alegerile profesionale şi mobilitatea ei.
Comportamentul este determinat de interacţiunea dintre personalitate şi mediu.
Dacă ştim profilul de personalitate al unei persoane şi profilul mediului său, în principiu
putem folosi cunoştinţele despre tipurile de personalitate şi de mediu pentru a prevedea unele
urmări ale acestei perechi (personalitate – mediu). Aceste urmări includ alegerea profesiei,
schimbarea serviciului, realizările profesionale, competenţa personală şi comportamentul
educaţional şi social.
Ipotezele principale ale modelului teoretic propus de Holland (1997) sunt suplimentate de
câteva ipoteze secundare, care pot fi aplicate atât persoanelor cât şi mediilor. Scopul acestor
concepte secundare (consistenţa, diferenţierea, identitatea, şi congruenţa tipurilor vocaţionale)
este acela de a modera sau califica predicţiile sau explicaţiile care derivă din conceptele de bază.
De exemplu, un tip Realist bine conturat, consistent, cu un simţ clar al identităţii în contrast cu un
tip Realist fără aceste atribute va demonstra mai multe aptitudini, comportamente şi alegeri
realiste.
CONSISTENŢA. Referitor la o persoană sau un mediu, unele perechi de tipuri sunt mai strâns
înrudite decât altele. De exemplu, tipurile Realist şi Investigativ au mai multe în comun decât
tipurile Convenţional şi Artistic. Consistenţa este gradul de înrudire dintre tipurile de personalitate
sau dintre modelele de mediu. Gradele de consistenţă sau înrudire afectează preferinţele
profesionale. Astfel, o persoană care se aseamănă în primul rând cu tipul Realist şi apoi cu cel
Investigativ (tipul Realist-Investigativ) ar trebui să fie mai previzibilă decât o persoană RealistSocială.
DIFERENŢIEREA. Unele persoane sau medii sunt mai clar definite decât altele. De exemplu,
o persoană poate să semene cu un singur tip şi aproape deloc cu celelalte, sau un mediu poate fi
dominat în mare parte de un singur tip. În contrast, o persoană care seamănă cu multe tipuri sau
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un mediu caracterizat de un număr egal de persoane din cele şase tipuri este nediferenţiat sau slab
definit. Gradul în care o persoană sau un mediu este bine definit se numeşte grad de diferenţiere.
IDENTITATEA. Acest concept oferă o estimare despre claritatea sau stabilitatea identităţii
unei persoane sau a unui mediu. Identitatea personală se defineşte ca fiind posedarea unei imagini
clare şi stabile a ţelurilor, intereselor şi talentelor unei persoane. Identitatea mediului este prezentă
când un mediu sau o organizaţie are ţeluri, sarcini şi recompense clare, integrate şi stabile pentru
intervale mari de timp.
CONGRUENŢA. Tipurile diferite au nevoie de medii diferite. De exemplu, tipurile realiste
înfloresc în medii realiste deoarece un astfel de mediu le oferă posibilităţile şi recompensele de
care tipul realist are nevoie. Incongruenţa (incompatibilitatea, nepotrivirea) apare când un tip de
personalitate trăieşte într-un mediu care oferă oportunităţi şi recompense străine de nevoile acestei
persoane – de exemplu, un tip Realist într-un mediu Social.
2.3.4. Probe psihologice pentru evaluarea intereselor
Prezentând teoria sa asupra alegerii profesiunii, Holland (1966) a propus un inventar de
interese profesionale pe care, cel puţin în forma sa originală, nu l-a utilizat (cf. Dupont, 1979).
Acest inventar a fost tradus, adaptat şi studiat în mai multe etape, deoarece este vorba de o
încercare de operaţionalizare a unui model căruia experienţa i-a relevat robusteţea. Avându-şi
originea în analiza literaturii cu privire la dezvoltarea vocaţională, modelul lui Holland are la bază
ipoteza conform căreia alegerile profesionale constituie o expresie a personalităţii şi, în acelaşi
timp, implică actualizarea unor stiluri de comportament specifice individului în cadrul vieţii
profesionale a acestuia. Din această perspectivă, Inventarul Personal Holland (IPH) implică
definirea personalităţii indivizilor prin intermediul unor tipologii aplicabile atât acestora, cât şi
mediilor profesionale (grupurilor de profesiuni), după un sistem în care unui tip de personalitate
dat i-ar corespunde un anumit tip de mediu profesional.
Determinarea tipului de personalitate vocaţională a unui individ se face indirect, prin
analizarea răspunsurilor pe care acesta le oferă la itemii inventarului. Prin caracterul său compozit,
inventarul se aseamănă mai mult cu Strong Vocational Interest Blank decât cu chestionarele de
interese tradiţionale. Inventarul include, într-adevăr, mai multe moduri de abordare asemănătoare
cu cele care figurează, de obicei, în numeroase chestionare de personalitate. Acest lucru reiese şi
din actuala versiune care cuprinde următoarele părţi (Dupont, 1979):
✓ autodefinirea sau imaginea de sine, stabilită plecând de la o listă de 36 adjective (de exemplu:
activ, idealist, individualist, visător, sincer, raţional, serios, etc.), subiectul trebuind să
sublinieze (aleagă) 6 adjective care îi definesc, după părerea sa, cel mai bine personalitatea;
✓ autoestimarea pe o scală Lickert cu 4 trepte (de la mult peste medie până la sub medie) a
măsurii în care subiectul posedă o listă de aptitudini, de tendinţe şi trăsături de personalitate
(de exemplu: aptitudini artistice, tendinţa spre cooperare, capacitatăţi de exprimare,
încrederea în sine etc.), în comparaţie cu persoane de aceeşi vârstă;
✓ autoestimarea pe o scală Lickert cu 4 trepte (de la mult peste medie până la sub medie) a
aspiraţiilor (obiectivelor şi valorilor), pornind de la o listă de 18 itemi (de exemplu:a fi vesel
şi satisfăcut, a fi o autoritate într-un domeniu, a-şi asuma un rol de conducere în societate, a
avea mulţi prieteni, a fi cultivat, a contribui la bunăstarea umanităţii etc.);
✓ indicarea categoriilor de persoane apreciate ca fiind simpatice (subiectul trebuie să aleagă doi
itemi din 6 propuşi - de exemplu: buni meşteri, persoane care stabilesc cu uşurinţă contacte
sociale, persoane care preiau comanda etc.);
✓ identificarea cu o "personalitate" din ştiinţă, literatură, artă (subiectul trebuie să aleagă un
item din 12 propuşi - de exemplu: pastorul Martin Luther King, biologul Pasteur, scriitorul
Albert Camus, pictorul Pablo Picasso, cosmonautul Iuri Gagarin etc.);
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✓ alegerea/respingerea unor activităţi şcolare (o alegere şi o respingere pornind de la o listă
formată din 6 domenii de activitate şcolară - de exemplu: domenii comerciale, fizică şi
chimie, desen artistic şi modelaj etc.)
✓ alegerea unui tip de activitate (un singur item) dintr.o listă cu 6 domenii generale (de
exemplu: a citi, a studia şi a reflecte la rezolvarea unor probleme, a-i învăţa/a-i ajuta pe
ceilalţi, a exercita o funcţie de conducere etc.)
✓ estimarea globală a capacităţilor şi incapacităţilor personale (subiectul trebuie să aleagă un
singur domeniu în care crede că se simte cel mai mult capabil şi, din cele rămase, un singur
domeniu în care crede că se simte cal mai puţin capabil); lista de domenii cuprinde următorii
itemi: comerţ, arte şi litere, ştiinţe, conducerea oamenilor, relaţii umane şi mecanică
(tehnică);
✓ alegerea şi respingerea, dintr-o listă cu 6 itemi, a unor activităţi de timp liber (de exemplu:
vânat, lectura ziarului, jocul de şah etc.); subiectul trebuie să aleagă o activitate care îi place
cel mai mult, respectiv o activitate care îi place cel mai puţin;
✓ alegerea şi respingerea, dintr-o listă cu 6 itemi, a unor activităţi profesionale (de exemplu: a
efectua muncă de cercetare, a aproviziona cu marfă un mare magazin, a ţine contabilitatea
unei firme mici etc.); subiectul trebuie să aleagă activitatea profesională care îi place cel mai
mult, respectiv activitatea profesională care îi place cel mai puţin;
✓ alegeri profesionale explicite (subiectului i se prezintă 3 începuturi de fraze pe care acesta
trebuie să le completeze cât mai explicit posibil); este vorba despre menţionarea a trei alegeri
de carieră profesională în ordinea strict descrescătoare a atractivităţii lor pentru subiect;
✓ evaluarea unor realizări şi performanţe anterioare (subiectul trebuie să răspundă la 6 itemi
desemnând tipuri de activităţi - de exmplu: sport, şcoală, arte etc. - alegând un singur răspuns
din trei variante precodificate);
✓ indicarea în ordine cronologică a preferinţelor profesionale exprimate în copilărie şi
adolescenţă (subiectul primeşte consemnul de a indica pe foaia de răspuns toate meseriile sau
profesiile la care s-a gândit că le-ar putea practica într-o zi sau despre care adiscutat cu alte
persoane, indicând pentru fiecare şi vârsta apsoximativă pe care o avea atunci).
În timp ce numeroşi autori americani au căutat să confirme teoria lui Holland, de altfel cu
succes, utilizând cel mai adesea doar o simplă listă de meserii (Holland, 1997), Inventarul
Personal Holland pare a fi mai reprezentativ pentru modelul alegerilor vocaţionale prin însăşi
diversitatea conţinutului său. Dupont (1979) arată că o definiţie pertinentă a personalităţii
profesionale vocaţionale se poate face numai cu ajutorul mai multor dimensiuni (itemi având
conţinuturi diferite şi modalităţi de prezentare variate). Alegerea doar a unor simple nume de
meserii poate activa la subiecţii respondenţi o serie de stereotipuri profesionale.
***
Natura şi intensitatea intereselor, atitudinilor şi valorilor individului reprezintă un aspect
foarte important al personalităţii acestuia. Aceste caracteristici pot afecta în mod direct traseul
educaţional al individului, alegerile vocaţionale pe care acesta le poate face, relaţiile sale
interpersonale (inclusiv, cele din mediul profesional), preocupările şi activităţile sale
extraprofesionale etc.
Deşi anumite teste sunt construite special pentru a măsura în mod direct una sau alta dintre
aceste variabile ale personalităţii, acestea nu pot fi riguros clasificate (dacă avem în vedere
diferenţierile fine între conceptele de interes, atitudine şi valoare) (Anastasi, 1976). Astfel, un
chestionar destinat să evalueze intensitatea relativă a diferitelor valori (de exemplu, valori
practice, estetice, intelectuale etc.) poate avea multe elemente în comun cu un inventar de
interese (destinat să măsoare preferinţa individului pentru anumite activităţi de timp liber sau
profesionale). Tot aşa, un astfel de chestionar ar putea fi considerat ca util în evidenţierea
atitudinilor individuale faţă de anumite domenii ale ştiinţei, artei, aplicaţiilor practice ş.a.m.d.
Aşadar, mai ales în domeniul vocaţional şi profesional, nu se poate face o distincţie foarte clară
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între instrumentele destinate măsurării şi evaluării intereselor şi cele destinate măsurării şi
evaluării valorilor sau atitudinilor faţă de anumite aspecte psihosociale pe care le implică
alegerea vocaţiei şi exercitarea unei profesii.
Studiul intereselor pare să se fi intensificat odată cu creşterea importanţei şi dezvoltarea
consilierii şi orientării educaţionale şi vocaţionale. Dintr-un punct de vedere întrucâtva mai
restrâns, dezvoltarea testelor din această arie a fost stimulată şi de necesităţile de selecţie şi
clasificare vocaţională (Anasatasi, 1976). Atât din punct de vedere al celui care doreşte un loc de
muncă în virtutea pregătirii şi formării profesionale pe care o are, cât şi din punctul de vedere al
celui care oferă acest loc de muncă (angajatorul), investigarea intereselor individuale are o
importanţă practică deosebită.
Aşa cum se ştie, fondul de achiziţii al unui individ este, în parte, şi rezultanta interacţiunii
aptitudinilor şi intereselor acestuia. Cu toate acestea, deşi există o corelaţie pozitivă puternică
între cele două variabile, un nivel ridicat al uneia nu implică, în mod necesar, şi un nivel ridicat al
celeilalte. Un individ poate avea un nivel suficient de ridicat al aptitudinilor necesare pentru a
obţine succesul într-un anumit tip de activitate (de exemplu, educaţională, vocaţională sau
recreaţională), fără a avea interese corespunzătoare în acest sens. Invers, un individ poate fi
interesat de a activa într-un anumit domeniu profesional, dar fără a avea şi aptitudinile necesare
în acest sens. Numai măsurarea şi evaluarea ambelor variabile permite o predicţie mai bună a
performanţelor de care poate fi capabil un individ într-un anumit domeniu profesional.
În cursul istoriei lor îndelungate, testele de interese s-au dezvoltat continuu, în funcţie şi de
progresele făcute în domeniul metodologiei testelor şi transformările peisajului profesional,
marcat în special prin apariţia unor noi tipuri de ocupaţii. Alături de cele mai vechi realizări
cunoscute în domeniul testelor de interese, supuse astăzi unor numeroase revizuiri (testele lui
E. K. Strong, respectiv G. F. Kuder), sunt cunoscute numeroase alte teste a căror prezentare ne-ar
fi imposibilă doar în câteva rânduri. De aceea, ne vom limita doar la prezentarea realizări clasice
din acest domeniu, incluzând şi două teste cunoscute în peisajul românesc.
***
CHESTIONARUL DE INTERESE VOCAŢIONALE STRONG (The Strong Vocational Interests
Blank/SVIB) 3. Imediat după primul război mondial, psihologul american E. K. Strong şi câţiva
dintre colegii săi au început să examineze cu atenţie activităţile agreate şi dezagreate de subiecţii
care aveau diferite profesiuni. Una din concluziile importante ale acestui studiu a fost că oamenii
din grupuri profesionale diferite au interese diferite. Strong şi colaboratorii săi au găsit, de
asemenea, că oamenii care au aceeaşi profesiune (sau una înrudită) au pasiuni similare, agreează
acelaşi tip de distracţii şi citesc cam aceleaşi tipuri de cărţi sau reviste. Având la bază această
cercetare, Strong a început să construiască un test care avea iniţial scopul de a servi comparării
intereselor unui subiect cu cele ale unui grup-criteriu de indivizi care sunt satisfăcuţi de carierele
pe care le-au ales. Testul astfel creat avea să poarte numele de Chestionarul de Interese
Vocaţionale Strong – S.V.I.B. (prima sa versiune a apărut în 1919, iar revizii americane
importante au apărut în 1966, 1974 – Strong-Campbell Interest Inventory, respectiv 1985 – revizia
Strong-Campbell Interest Inventory– cf. Anastasi, 1976).
În studiile iniţiale, grupuri de indivizi care practicau diferite profesiuni şi aveau diferite
ocupaţii au răspuns la aproximativ 400 de itemi în legătură cu ceea ce agreeau şi ceea ce nu
agreeau cu privire la ocupaţiile lor şi la activităţile de timp liber. Procedura lui Strong a
determinat dacă interesele acestor subiecţi erau similare cu cele ale grupului-criteriu. În versiunea
revizuită din 1966 a testului, cei 399 de itemi au fost legaţi de 54 de ocupaţii pentru bărbaţi. O
formă separată evaluând interesele faţă de 32 de ocupaţii diferite a fost pusă la dispoziţie pentru
femei. În forma revizuită din 1985 (Strong-Campbell Interest Inventory), testul conţinea 325 de
3

Vom preciza între paranteze denumirile şi acronimele deja consacrate în literatura de specialitate de limbă engleză
pentru a evita confuziile şi a face mai accesibilă înţelegerea prezentării.
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itemi repartizaţi în şapte grupe (cf. Pichot, 1997). Primele cinci grupe conţin itemi care descriu
diverse activităţi, profesionale sau nu, subiectul trebuind să aleagă între următoarele răspunsuri:
«îmi place», «nu-mi place», «îmi este indiferent». În cazul ultimelor două variante de răspuns,
subiectul trebuie să-şi exprime preferinţa în raport cu două posibilităţi (de exemplu, a se ocupa de
lucruri – a se ocupa de persoane) şi să răspundă la itemi de autodescriere (idem). Corectarea
răspunsurilor, foarte complexă, nu poate fi realizată decât computerizat.
S-au utilizat, în principal, două moduri de construire a scalelor (cf. Pichot, 1997). Prima se
bazează pe modelul lui Holland care, la capătul unor cercetări îndelungate, a identificat şase teme
profesionale generale definind medii de lucru eficace în care subiecţii posedând caracteristicile
corespunzătoare se simt confortabil. Acestor teme (desemnate prin termeni deja consacraţi) le
corespund 23 de scale de interese fundamentale. Măsurile acestor dimensiuni, intercorelate de
altfel, permit obţinerea pentru fiecare subiect în parte a unui profil a cărei stabilitate temporală –
până la un interval de 30 de ani – s-a arătat a fi foarte ridicată.
Numeroase lucrări empirice au arătat nu numai interesul pe care îl prezintă constructul care
se bazează pe articularea celor şase teme, ci şi validitatea predictivă a profilelor particulare, pe
baza cărora se pot preciza caracterisiticile necesare reuşitei în anumite ocupaţii, sistemul
informatizat de corectare furnizând indicaţii asupra interpretării, din această perspectivă, a
profilului subiectului examinat.
Cel de-al doilea mod de construire a scalelor se bazează pe metoda grupelor contrastante.
Răspunsurile a două grupe, având în medie 200 de persoane care au activat cu succes cel puţin trei
ani într-un anumit domeniu ocupaţional şi care au manifestat un grad ridicat de satisfacţie
profesională, au fost comparate cu cele a două grupe generale de referinţă.
Unul din cele mai interesante lucruri puse în evidenţă de cercetările care au utilizat testul
Strong este acela că structura intereselor rămâne relativ stabilă de-a lungul unei lungi perioade de
timp. Strong a cerut unui grup de studenţi cărora le-a administrat testul său în anii 30 să reia testul
după un anumit timp. Aceste studii au arătat că interesele rămân relativ stabile pe o perioadă de
chiar 22 până la 30 de ani, deşi o parte dintre subiecţi îşi modificaseră uşor interesele, iar alţii
destul de mult.
Studii realizate cu testul lui Strong au arătat, de asemenea, că structurile intereselor sunt deja
stabilizate în jurul vârstei de 17 ani. De exemplu, studenţii cărora li s-a cerut să reia testul după
mai mulţi ani aveau la acea dată în jur de 17 ani. La a doua aplicare a testului, aceştia au avut
tendinţa să obţină scoruri ridicate la aceleaşi scale. În ciuda acceptării şi utilizării extinse,
instrumentul lui Strong a fost criticat încă de pe la începutul anilor 1970, incriminându-i-se atât
erorile legate de sex date de scale diferite pentru bărbaţi şi pentru femei, cât şi lipsa unei teorii
consistente cu privire la interese şi la măsurarea acestora care să îl fundamenteze.
***
INVENTARUL DE INTERESE STRONG-CAMPBELL (The Strong-Campbell Interest Inventory/SCII).
Aşa cum am spus, testul lui Strong a fost criticat datorită fundamentării teoretice insuficiente. În
construcţia inventarului său, Strong s-a concentrat pe compararea intereselor unui subiect cu
interesele indivizilor dintr-un grup-criteriu cărora le plăceau meseriile pe care şi le-au ales. Însă
Strong nu a căutat să dea o explicaţie teoretică faptului că unor oameni le place să lucreze în
anumite domenii şi nu le agreează pe altele. În 1974, psihologul american D. P. Campbell a
publicat o nouă versiune a chestionarului lui Strong (bazată pe modificări majore ale formei
iniţiale) pe care a denumit-o Inventarul de Interese Strong-Campbell. În testul său, Campbell a
încorporat modelul alegerilor vocaţionale propus de J. L. Holland care s-a dovedit a fi cel mai
apropiat de structurile de interese care au rezultat în urma cercetărilor cu testul lui Strong. În plus,
domeniile majore de interese postulate de Holland erau libere de infleunţele legate de variabila
sex (acoperindu-se astfel o a doua critică adusă inventarului propus iniţial de Strong).
În forma sa actuală, Inventarul de Interese Strong-Campbell este divizat în şapte părţi
(Tabelul 1). Testul care menţine itemii esenţiali iniţiali construiţi de Strong, are acum 325 de itemi
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la care subiecţii trebuie să răspundă cu «îmi place», «nu-mi place», «îmi este indiferent». Pe baza
scorurilor la itemi se pot identifica 124 de interese diferite (scale ocupaţionale) care sunt reduse
apoi la 23 de interese fundamentale (categorii de interese), repartizate la rândul lor pe 6 scale
(teme) ocupaţionale generale derivate pe baza modelului lui Holland. O altă inovaţie constă în
faptul că itemii iniţiali din scalele separate pentru bărbaţi şi femei au fost reuniţi într-o singură
formă în scopul evitării erorilor date de scalele unigen, introducându-se şi un cadru teoretic care
să ghideze organizarea şi interpretarea scorurilor (cf. Anastasi, 1976). Scorurile brute pentru
fiecare din cele şapte părţi, ca şi pentru fiecare din scalele (temele) ocupaţionale generale,
respectiv scalele de interese fundamentale (de bază) în număr de 23 pot fi convertite în note
standard T, a căror distribuţie are media 50 şi abaterea standard 10. Pentru etalonarea celor şase
teme (scale) ocupaţionale generale, grupul normativ a constat din 300 de bărbaţi şi 300 de femei
acoperind toate ocupaţiile cuprinse în inventar (cf. Anastasi, 1976).
Tabelul 1. Conţinutul părţilor din Inventarul Strong-Campbell (după Anastasi, 1976)
Secţiune

Conţinut

Nr. itemi

1.

ocupaţii

131

2.
3.
4.
5.

discipline şcolare
activităţi de bază
distracţii, amuzamente
contacte cotidiene cu diferite
tipuri de oameni
preferinţe prin alegerea dintre
două activităţi

36
51
39

actor/actriţă, procuror, scriitor, funcţionar, tehnician
radiolog
algebră, artă, economie, literatură, zoologie
a găti, a urmări o operaţie pe cord deschis
pescuit, box, audiţii de muzică religioasă, ski, lectură

24

ofiţeri militari, balerini, bătrâni

caracteristici personale

14

6.
7.

30

Exemple de itemi

a fi pilot de avion vs a fi vânzător de bilete de avion, a
risca vs a fi în siguranţă, a citi o carte vs a privi la TV
işi câştigă uşor noi prieteni, poate să realizeze reclame
de succes, are răbdare când predă o lecţie

***
INVENTARELE DE INTERESE DE TIP KUDER. Numeroasele forme, versiuni şi ediţii ale
inventarelor de interese construite de G. F. Kuder şi colaboratorii săi pot fi privite ca o familie de
instrumente care, în ciuda unor asemănări, abordează măsurarea intereselor din diferite unghiuri şi
sunt destinate unor scopuri oarecum diferite. Cel mai timpuriu şi mai cunoscut dintre aceste
inventare este Kuder Vocational Preference Record/KVPR. Apariţia sa a fost grăbită şi de
necesitatea unei ameliorări. Chestionarul lui Strong comporta numeroase scale, întrucât evaluarea
interesului pentru o anumită profesiune necesita o scală specifică, ceea ce îl făcea de multe ori
neeconomicos din punct de vedere al economiei de timp în aplicare. Testul lui Kuder urma o
abordare diferită în selecţia şi modalitatea de scorare a itemilor. Scopul său principal era să indice
interesele dintr-un număr mic de domenii diverse şi mai puţin interesele asociate ocupaţiilor
specifice. Gruparea itemilor s-a făcut pe baza validităţii de conţinut, fiind urmată de analize de
itemi detaliate pe grupuri de liceeni şi adulţi al căror scop consta în identificarea unor structuri
care să dovedească o consistenţă internă ridicată şi să fie independente unele de altele (Anastasi,
1976). Kuder considera că există dimensiuni ale intereselor, tot aşa cum există dimensiuni ale
inteligenţei sau ale personalităţii (Huteau, 1995). Pentru a le pune în evidenţă el a utilizat
metodele clasice fondate pe analiza corelaţiilor. Mai întâi a prezentat subiecţilor activităţi
nonprofesionale cerându-le să-şi exprime preferinţa pentru fiecare în parte, apoi a corelat itemii
între ei şi, plecând de la aceste corelaţii, a inferat dimensiunile. Deşi activităţile în sine conţinute
de itemi nu făceau referire la profesiuni explicite, le sugerau. Înseşi dimensiunile rezultate din
analizele lui Kuder corespundeau unor grupe majore de profesiuni. Este vorba despre zece
categorii de interese: interese legate de activităţi în aer liber (outdoor interest – activităţi agricole,
ecologice), interese legate de mecanică, interese legate de calcul numeric, interese ştiinţifice,
interese persuasive (comerciale) (persuasive interest), interese artistice, interese literare, interese

- 26 -

legate de muzică, interese legate de activităţi sociale (social service interest) şi interese legate de
munca de birou (clerical interest) (Anastasi, 1976). Ulterior, unele dintre aceste categorii au fost
regrupate, punându-se frecvent în evidenţă categorii de interese practice şi concrete, interese
intelectuale (în general, ştiinţifice), interese literare, interese artistice, interese pentru activităţi
fizice şi activităţi în aer liber, interese pentru activităţi administrative, interese socio-comerciale şi
interese socio-altruiste (Huteau, 1995). Itemii din inventarele lui Kuder se prezentau sub forma
unor triade de activităţi, subiectul trebuind să indice activitatea care i-ar place cel mai mult,
respectiv pe cea care i-ar place cel mai puţin. Pe lângă scale de interese de bază, KVPR mai
conţinea o scală de verificare a validităţii răspunsurilor unui subiect (menirea acestei scale era de
a detecta erorile legate de neînţelegerea itemilor sau de răspunsurile dezirabile din punct de
vedere social pe care le dădea subiectul). Similarităţile între denumirile unora dintre scalele de
interese din KVPR şi respectiv cele ale categoriilor de interese identificate mai târziu de Holland
sunt în mod evindent aparente. Fidelitatea scalelor din Kuder Vocational Preference Record,
determinată prin tehnica coeficientului Kuder-Richardson, a fost situată în jurul valorii de 0.90
(Anastasi,1976). De asemenea, stabilitatea scorurilor pentru intervale de un an sau mai puţin a fost
satisfăcătoare, însă pentru intervale mai lungi nu au existat suficiente date relevante. Manualul
inventarului oferea o listă extinsă de ocupaţii grupate în acord cu cele 10 categorii de interese sau
cu perechi de categorii de interese. De exemplu, operatorul radio este inclus în categoria interese
mecanice; arhitectul peisagist este inclus în perechea interese legate de activităţi în aer liber interese artistice. În plus, manualul prezenta profile ocupaţionale stabilite empiric pentru 41 de
grupuri de ocupaţii. Cercetarea de validare a acestui inventar a utilizat drept criteriu satisfacţia în
muncă a subiecţilor. În cel mai important studiu longitudinal, unui număr de 1164 de liceeni i-a
fost aplicat mai întâi KVPR, apoi la un interval de 7 până la 10 ani un chestionar de satisfacţie în
muncă. La acea dată, 728 dintre subiecţi erau deja angajaţi în activităţi care corespundeau
intereselor iniţial exprimate, în timp ce 436 erau integraţi în activităţi neconsistente cu interesele
exprimate cu 7-10 ani în urmă. În timp ce în primul grup, 62 % dintre subiecţi erau satisfăcuţi de
propria lor muncă, în cel de-al doilea grup doar 34 % dintre subiecţi au raportat satisfacţia în
legătură cu propria lor activitate. Pe de altă parte, 8 % dintre subiecţii primului grup au indicat
insatisfacţia în legătură cu propria lor muncă, în timp ce 25 % dintre subiecţii celui de-al doilea
grup au indicat aceeaşi insatisfacţie. Relaţii similare au fost evidenţiate prin alte studii efectuate
pe subiecţi angajaţi în domenii profesionale specifice, precum funcţionari, lucrători în industrie,
consilieri vocaţionali sau contabili (Anastasi, 1976).
Ulterior, a fost dezvoltat ca o revizie şi, totodată, extensie a inventarului de preferinţe
vocaţionale Kuder General Interest Survey (KGIS). Acest inventar utiliza un vocabular mai
simplu decât forma anterioară. Au fost create norme americane (sistem standard în percentile)
bazate pe rezultatele unui eşantion de peste 10.000 de băieţi şi fete, precum şi norme pe un
eşantion mai redus de adulţi. S-au raportat corelaţii semnificative între scorurile obţinute cu
ajutorul celor 2 instrumente, care au fost considerate şi măsuri ale unei bune fidelităţi. Cu toate
acestea, cele mai multe cercetări au vizat KVPR (Anastasi, 1976).
În fine, a fost dezvoltată o a treia versiune – Kuder Occupational Interest Survey (KOIS) – a
cărei construcţie a avut la bază aceleaşi principii cu cele utilizate de S.V.I.B. Acest inventar se
distingea totuşi de testul lui Strong prin faptul că nu făcea apel, în construirea scalelor, la un grup
general de referinţă. În plus, scorurile unui subiect exprimau corelaţia între rezultatele acestuia şi
cele ale unui anumit grup profesional (Anastasi, 1976). Kuder Occupational Interest Survey s-a
dovedit a fi al doilea ca popularitate după Strong-Campbell Interest Inventory în domeniul
măsurării intereselor, în parte şi datorită structurii sale bine definite. Scorarea răspunsurilor unui
subiect la Kuder Occupational Interest Survey se putea face numai computerizat. Elementul
distinctiv al acestui inventar consta în faptul că avea încorporată o scală separată pentru
absolvenţii de studii superioare, precum şi scale separate pentru ocupaţiile nontradiţionale la
femei (de exemplu, arhitect sau jurnalist) şi la bărbaţi (cum ar fi producător sau director de film).
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De asemenea, existau forme pentru ambele sexe. Ocupaţiile acoperite de inventar variau de la
brutar sau mecanic de locomotivă la chimist sau avocat, o astfel de acoperire largă fiind posibilă
prin eliminarea grupului de referinţă în interpretarea scorurilor subiecţilor. Analizând din punct de
vedere statistic scorurile a peste 3000 de subiecţi, toţi studenţi la colegiu, Kuder a demonstrat că,
prin utilizarea sistemului de scorare propus de KOIS, se poate obţine o diferenţiere mai bună între
grupele ocupaţionale decât utilizându-se scalele bazate pe un grup de referinţă general. Cea mai
recentă revizie a inventarului (din 1985) furnizează rezultate corespunzând, pe de o parte, unor
profesii particulare, iar pe de alta, celor zece domenii de interese fundamentale descrise iniţial de
Kuder (Pichot, 1997). În fine, un studiu pentru validarea predictibilităţii inventarului a demonstrat
că jumătate din adulţii cărora li se administrase în studenţie o variantă mai veche aveau meserii
din domeniile unde au obţinut scoruri mari la testare. De asemenea, corespondenţa între interese şi
ocupaţie s-a dovedit a fi mult mai strânsă la persoanele care au terminat studii superioare.
***
TESTELE DE INTERESE CONSTRUITE DE I. HOLBAN ŞI I. DRĂGAN. Originile acestui test de interese
se găsesc într-un chestionar de interese elaborat de autor în cadrul Oficiului de Orientare
Profesională din Iaşi în jurul anului 1940. Deşi denumit prin termenul de chestionar, instrumentul
de lucru respectiv era un test de alegere, fiind folosit până în anii 50 şi dovedindu-şi valoarea
psihodiagnostică (Holban, 1974). Testul permite stabilirea unei ierarhii a intereselor unei
persoanei, luând drept criteriu prioritatea acordată anumitor activităţi şi nu intensitatea intereselor
exprimate. În această situaţie, indicaţiile testului nu implică raportarea răspunsurilor unui subiect
la un etalon. Testul a fost elaborat pentru necesităţile orientării şcolare la toate nivelele (şcoală
generală, liceu, universitate), însă poate fi utilizat şi în mediul non-şcolar. Experimentarea testului
s-a făcut mai ales pe populaţia elevilor de liceu şi din ultima clasă a şcolii generale, dovedindu-şi
robusteţea şi fiind foarte utilizat de-a lungul timpului. Testul poate fi aplicat individual sau
colectiv, valoarea datelor furnizate fiind condiţionată de atitudinea subiectului faţă de test, de
seriozitatea cu care priveşte investigaţia întreprinsă, de dispoziţia de a lucra cu toată sinceritatea.
Elaborarea testului a urmărit în primul rând diferenţierea cât mai explicită a unor criterii de
referinţă care pot ghida orientarea unui subiect spre anumite activităţi preferate, iar în al doilea
rând posibilitatea identificării unei ierarhii a intereselor exprimate de acesta. Criteriile au fost
alese astfel încât să fie comune (familiare) tuturor tinerilor, să acopere o problematică destul de
largă şi să permită identificarea intereselor corespunzătoare, rezultând 6 teme ce reprezintă situaţii
în care orice tânăr poate fi plasat în activităţile cotidiene. Le prezentăm după lucrarea Testul de
Interese (Holban, 1974):
✓ prima se referă la atitudinea generală a unui subiect faţă de anumite categorii de valori, la
proiectarea propriilor deziderate de viaţă (formulările itemilor încep cu structura ,,nimic nu e
mai frumos decât...”;
✓ cea de a doua situaţie se referă la gradul de integrare a subiectului în diferite forme de
activitate (situaţia este conturată prin formularea ,,în şcoală îmi plac...”, iar răspunsul
subiectului trebuie să se sprijine pe experienţa sa anterioară şi prezentă, punându-l în situaţia
de a-şi autoanaliza conduita în raport cu anumite realităţi şcolare);
✓ a treia situaţie, introdusă prin formularea ,,constituie pentru mine o deosebită satisfacţie...”
permite reliefarea unor surse de plăcere în interiorul relaţiilor subiectului cu anumite
activităţi. Acest criteriu adânceşte analiza şi concretizează problematica conţinută de primul,
permiţând trecerea subiectului de la o atitudine generală la acţiunea concretă. Introducerea
criteriului s-a sprijinit pe ideea că ceea ce este interesant pentru o persoană este implicit şi
plăcut (cu alte cuvinte, numai ceea ce prezintă interes poate crea satisfacţii);
✓ a patra situaţie (,,ce aş vrea să devin ?”) favorizează o proiectare a intereselor subiectului
prin precizarea formelor de activitate, a profesiunilor în care acesta îşi vede realizarea
personalităţii. Subiectului nu i se cere să aleagă dintre mai multe profesiuni, ci să-şi exprime
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preferinţa pentru una sau alta, astfel proiectându-şi idealurile profesionale şi nivelele sale de
aspiraţii;
✓ a cincea situaţie solicită subiectului o reflecţie asupra împrejurărilor în care dezideratele sale
profesionale nu s-ar putea realiza şi în care alternativa aleasă corespunde intereselor majore
pe care le are. O formulare de genul ,,dacă nu voi avea profesiunea dorită, aş vrea totuşi...”
permite abordarea fondului psihologic şi cultural al subiectului, a valorilor pe care acesta le
preţuieşte, a surselor de satisfacţie în activitatea neimpusă, a formelor de structurare a
personalităţii (pe baza afinităţilor dintre subiect şi anumite activităţi sau valori);
✓ în fine, a şasea situaţie permite o abordare a intereselor plecându-se de la relaţia acestora cu
aptitudinile subiectului. Formularea ,,dacă ar trebui să fac o apreciere asupra aptitudinilor
mele, cred că am...” permite subiectului o confruntare între domeniile de activitate pe care le
valorizează (ceea ce vrea să ajungă) şi potenţialul aptitudinal real pe care îl are, iar
psihologului posibilitatea de a cunoaşte interesele subiectului plecând de la aptitudinile sale.
Lista intereselor incluse (interese pentru cunoaşterea ştiinţifică, interese estetice, interese
tehnice, interese casnic-gospodăreşti, interese practic-agricole, interese sportive; interese politice;
interese pentru activităţi socio-educaţionale, şi interese mondene) acoperă domenii variate de
activitate umană, itemii fiind astfel formulaţi astfel încât să permită considerarea în egală măsură
a tuturor acestor domenii care ar putea prezenta interes (sau ar putea fi alese) pentru tineri cu
capacităţi, pregătiri, şi aspiraţii diferenţiate (specificările necesare pentru înţelegerea itemilor au
fost făcute cu titlul de exemplificări). Respectarea acestor cerinţe a condiţionat valoarea testului
lui Holban ca instrument obiectiv de investigaţie a intereselor.
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