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Rezumat
Consilierul de carieră contribuie la conturarea încrederii în sine a beneficiarului, în
vederea realizării unei opţiuni adecvate. Putem considera consilierea o acţiune
complexă, cu beneficii multiple asupra consiliatului, dar şi pentru viitorul angajator.
Pentru elev ne referim la identificarea aşteptărilor şi efectuarea unei alegeri, în vederea
obţinerii de satisfacţii în plan personal şi profesional. Din perspectiva angajatorului,
acesta doreşte un candidat încrezător în capacităţile sale, bine pregătit şi potrivit
organizaţiei.
Pe baza modelului constructivist, consilierii pot înţelege modul în care elevii se
implică în acest proces, devenind astfel parteneri. Un principiu de bază al
constructivismului este cel referitor la valorizarea opiniei celui implicat în proces,
respectiv a elevului. Obiectivul principal al studiului are în vedere o descriere a
percepţiilor elevilor, prin prisma a două dimensiuni, legate de alegerea pentru viitoarea
carieră: importanţa activităţilor specifice consilierii constructiviste în carieră şi rolul
stimei de sine. Comparativ a fost identificată şi percepţia consilierilor asupra
organizării activităţilor de consiliere, conform modelului constructivist. Analiza
comparativă a rezultatelor a evidenţiat similarităţi de opinie la nivelul celor două
grupuri de respondenţi, asupra valorii modelului de consiliere constructivist. Acestea,
ne determină să considerăm că există deschidere spre modul de organizare şi
proiectare a activităţilor de consiliere în manieră constructivistă.
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Abstract
The career counselor helps the beneficiary to build self-confidence in order
to make an adequate choice. Counseling may be seen as a complex action,
providing multiple benefits both to the beneficiary and to the employer. On
the student’s side, it’s about identifying expectations and making a choice.
From the employer’s perspective, he/she would seek a candidate being
confident in he’s/she’s capacities, well trained and able to fit in the
organization. Within the constructivist model, the counselors can understand
the student’s approach of this process and interact as partners. A fundamental
constructivist principle is to value the beneficiary’s opinion (student’s in our
case). The main aim of this study is to characterize the student’s perceptions
trough two dimensions of choosing a future career: the importance of specific
constructivist career counseling activities and the self-esteem role. The
counselor’s perception on organizing counseling actions has been also
documented, following the constructivist approach. The comparative analysis
showed similar opinions on the value of the constructivist counseling model
in the two respondents groups. This allows us to consider that there is openness
toward the specific organizing and designing of counseling actions following
the constructivist approach.

Keywords: Career counseling, career counselor, constructivism, perception, self-
esteem, student.

1. Introducere

Abordările tradiţionale ale luării deciziilor în carieră sunt considerate raţionale
şi se bazează pe o alegere efectuată de beneficiar. Alte teorii iau în considerare
aspectele contextuale şi oferă perspective diferite, bazate pe aspecte
subiective, aflate în relaţie directă cu evenimente din viaţa personală. Astfel
M.L. Savickas (1993) sugerează că schimbările din consilierea carierei,
redefinesc consilierii ca editori şi co-autori ai procesului. În loc de a diagnostica,
evalua şi potrivi, ei sprijină persoana în alegerea unei cariere prin nararea de
istorii coerente, iar prin identificarea temelor şi întrebărilor din naraţiune,
ajută consiliatul să dobândească abilităţile necesare unei noi etape a vieţii
lor. P. Brott (2005) analizând tendinţele din prezent, apreciază că este oportun
ca practicienii să aibă o perspectivă mai largă a procesului de viaţă şi a
diferitelor roluri pe care le pot avea în viaţă oamenii în general. Aplicarea
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teoriei constructiviste în consiliere, prin intermediul abordării narative, îşi
propune să valorifice acţiunea personală a clienţilor şi oferă o perspectivă
mai dinamică a procesului de consiliere.

B. Law este unul dintre teoreticienii care propune şi valorifică utilizarea
biografiei în consilierea carierei.A dezvoltat modelul cunoscut ca New-DOTS
(1999) pentru a sublinia că învăţarea despre carieră apare în contextul
„interacţiunii comunitare”. Este propus modelul SeSiFu ce subliniază existenţa
unui repertoriu de capacităţi în continuă dezvoltare, care evoluează de la
banala strângere de informaţii la percepere, sortare, concentrare şi înţelegere.
Această perspectivă subliniază importanţa pe care o are adunarea de
informaţii în dezvoltarea unei implicări active (în acţiunea de identificare
a carierei). J.G. Maree şi B. Morgan (2012) subliniază ideea că chestiunile
globale de viaţă a oamenilor, viaţa profesională în general ca rezultat al
evoluţiilor din economia mondială au ca efect necesitatea unor schimbări în
activitatea de consiliere a carierei. În articolul Toward a Combined
Qualitative-Quantitative Approach: Advancing Postmodern Career
Counselling Theory and Practice, autorii menţionaţi prezintă o analiză
concisă asupra ultimelor evoluţii în abordările postmoderne ale consilierii
carierei evidenţiind următoarele aspecte: influenţa avută de diferitele etape
din psihologie şi economie în structurarea modelelor de consiliere în carieră;
influenţa schimbărilor din viaţa economică, profesională şi personală a
oamenilor în general, prin punerea în atenţie a schimbărilor de paradigmă de
la abordarea cantitativă la cea calitativă; apariţia unei abordări combinate
cantitative şi calitative pentru procesul de consiliere.

Abordările de tip constructivist evidenţiază importanţa procesului de
autoanaliză a clientului, pe baza căruia acesta este sprijinit să-şi definească/
construiască parcursul de viaţă considerat ca satisfăcător, astfel încât acesta
să poată fi redefinit pe măsură ce nevoile, interesele clientului evoluează.
Din această perspectivă, P. J. Hartung (2011), consideră că „interviul privind
povestea de carieră” îi oferă consilierului un mod inovativ şi respectuos de a
asista clientul.

P. McIlveen, T. Ford, K. Dun (2005), în articolul „A Narrative Sentence-
Completion Process for Systems Career Assessment”, consideră că
abordările constructiviste şi narative ale consilierii carierei s-au dezvoltat ca



alternative practice, viabile la modelele tradiţionale. Acestea se bazează pe
noţiuni derivate din teoriile constructiviste, teoriile narative şi teoria sistemelor.
În cadrul acestor modele, tehnica de lucru are în vedere completarea, de
către clienţi, a unor fraze pentru a facilita acestora explorarea carierelor
personale. Autorii fac şi o serie de recomandări, care vizează formularea de
indicaţii pentru client în vederea completării frazelor, încurajarea implicării
active a clientului, includerea unei faze de analiză.

N. Amundson (2007) în articolul Mold, Mould, Mole-d: The Three M’s of
Career Development, analizează din punct de vedere metaforic schimbările
din domeniul consilierei carierei. El afirmă că flexibilitatea conceptuală şi
acţională are în vedere „ruperea tiparelor” şi pleacă de la semnificaţia
termenului de „tipar” care reprezintă o matriţă, o formă pe care cineva o
fabrică pentru crearea de obiecte similare între ele. Aceste forme reprezintă
nişte „unelte de lucru” utilizate cu un scop. Un fenomen asemănător, susţine
autorul, regăsim şi în consilierea de carieră, în sensul că avem nevoie să
renunţăm la tiparele vechi şi să creăm altele noi. Pentru a avea un context
de lucru favorabil se recomandă consilierului să-şi evalueze critic modul în
care îşi desfăşoară activitatea, să dea dovadă de mai multă creativitate, iar
ambii parteneri ai procesului să stabilească obiective clare spre care să se
îndrepte împreună.

J. Onnismaa (2004), în articolul Ethics and professionalism in Counselling,
susţine că în contextul actual consilierul nu mai deţine un rol specific prestabilit,
deoarece modelele şi formulele de acţiune definitive nu mai există astăzi.
Apar în permanenţă întrebări care ne determină să găsim răspunsuri la modul
cum este indicat să acţionăm eficient şi să abordăm fiecare caz în mod
individual. Astfel în prezent, munca de consiliere nu se mai poate baza pe
filosofia „consilierul ştie mai bine”.

R.V. Peavy (2007), în cartea SocioDynamic Counselling: A constructivist
perspective, propune un model de consiliere constructivistă, generat de
experienţa sa profesională. Dintre caracteristicile consilierii constructiviste,
conform autorului enumerăm următoarele: este un model de creare de sine
în contrast cu modelele intervenţioniste; este o abordare centrată pe cultură
şi se utilizează frecvent conceptul de „instrument cultural”; consilierii sunt
încurajaţi să folosească un vocabular de „zi cu zi” pentru a putea comunica
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eficient cu clienţii şi mai puţin unul strict profesional; se bazează pe filozofia
„ajutorării sociodinamice” care este centrată pe posibilităţile şi potenţialul
persoanei care are nevoie de consiliere; este o abordare co-constructivistă,
în care şi persoana care caută ajutor şi cea care oferă ajutor sunt considerate
experţi; foloseşte „modele literare” pentru a sprijini persoana în descoperirea
sinelui; apelează la povestiri, naraţiuni, autonaraţiuni, autobiografie, metafore,
limbaj figurat, crearea de scenarii; încurajează folosirea de versiuni diferite
a „unei poveşti de viaţă”. Modelul propus, a apărut ca reacţie la faptul că
vieţile clienţilor sunt supuse transformărilor sociale (schimbarea modului de
viaţă la nivel de comunitate, reconfigurarea rolului familiei, incertitudinea şi
conflictele, recunoaşterea impactului concepţiei personale/despre lume) şi
acest fapt se repercutează asupra dezvoltării carierei individului. Astfel, în
locul unui set de tehnici avem, mai degrabă, un cadru holistic asupra căruia
se lucrează. Această abordare a fost descrisă ca modul în care clientul se
„construieşte” pe sine prin felul în care interpretează condiţiile societale şi
acţiunile sale în raport la acestea, precizează autorul în articolul Constructivist
career counseling. Prin urmare, în funcţie de aceste condiţii, individul va
opune rezistenţă sau va deveni creativ în munca şi relaţiile sale. Atât consilierul,
cât şi clientul, sunt experţi în consiliere şi în ei înşişi, şi ambii încearcă să
identifice „tipare de influenţă” care modelează felul de a gândi şi acţiona al
clientului. Persoana care caută ajutor are rol de expert, care nu poate fi pus
la îndoială referitor la propria sa viaţă, consilierul are rol de expert în crearea
unui cadru de comunicare eficientă într-o „construcţie”, care să fie folosită
de ambii pentru continuarea demersului iniţiat.

Din perspectiva participantului la consiliere, considerăm că este relevantă şi
opinia sa despre sine. Ea are în vedere modul cum fiecare persoană se
percepe pe sine însuşi. Atunci când vorbim despre stimă de sine, ne referim
la evaluările generale, pozitive şi negative, ale propriei persoane. Semnificaţia
conceptului în cadrul consilierii pentru carieră, poate fi interpretată din mai
multe puncte de vedere – a determina valoarea unui anumit tip de activitate
specifică unui anumit domeniu profesional, a avea o opinie despre propria
persoană în legătură cu o anumită ocupaţie. Important este să reţinem faptul
că stima de sine nu se prezintă ca o trăsătură singulară. Ea are mai multe
componente şi chiar dacă, în ansamblu, autoevaluarea noastră este pozitivă,
există momente când, din diverse motive, ne simţim nesiguri. Consecinţele
unei stime de sine ridicate sau scăzute provin din modul în care oamenii se
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raportează la evenimentele cotidiene. Toate aceste aspecte se vor reflecta
şi în opiniile referitoare la alegerile în plan profesional. Rolul consilierului
este de a sprijini persoana consiliată să îşi clarifice toate aceste aspecte.

2. Prezentarea investigaţiei

S-a urmărit identificarea modelelor teoretice utilizate de consilierii şcolari în
activitatea de consiliere a carierei, pe baza analizei percepţiilor elevilor
referitoare la propria persoană şi modul cum se realizează activităţile de
consiliere a carierei în şcoală. În paralel, au fost identificate şi percepţiilor
consilierilor asupra propriului mod de lucru. A fost important să verificăm
dacă în practica consilierii şcolare, alături de abordările tradiţionale sunt
utilizate şi cele de tip constructivist. Pornind de la aceste considerente au
fost analizate importanţa şi frecvenţa activităţilor de consiliere a carierei
proiectate în manieră:
- tradiţională: bazate pe furnizarea de informaţii, pe acţiunea de evaluare

a personalităţii elevului, pe realizarea unui profil personal, pe stabilirea
corespondenţei dintre abilităţile personale şi cerinţele ocupaţiei;

- constructivistă: bazate pe identificarea în cadrul echipei consilier-elev a
modului în care acesta doreşte să îşi trăiască viaţa, incluzând în această
analiză: planul personal, profesional, social.

În cadrul acestui demers investigativ s-a urmărit o identificare a impresiilor
elevilor şi a consilierilor şcolari, prin prisma a două dimensiuni legate de
decizia pentru viitoarea carieră: (a) importanţa activităţilor specifice consilierii
constructiviste în carieră; (b) stima de sine a elevilor.

Ipoteza 1: Există un efect semnificativ al variabilei independente stima de
sine asupra variabilei dependente percepţia asupra consilierii în carieră,
în sensul că elevii cu o stimă de sine scăzută acordă o importanţă foarte
mare activităţilor specifice consilierii constructiviste.

Ipoteza 2: Există corelaţii semnificative între percepţiile elevilor asupra
procesului de consiliere în carieră şi cele ale consilierilor şcolari, din
perspectiva importanţei acordate, dar şi a aprecierii frecvenţei desfăşurării
activităţilor.
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La investigaţia realizată au participat două categorii de respondenţi: elevi de
liceu/clasa a XII-a şi consilieri şcolari. Au fost chestionaţi 257 de elevi, dintre
care: 130 fete; 127 băieţi; 194 din mediul urban; 63 din mediul rural (fapt
care a determinat neluarea în calcul a dimensiunii, lotul nefiind echilibrat).

Figura nr. 1. Reprezentarea grafică a elevilor în funcţie de gen

Figura nr. 2. Reprezentarea grafică a consilierilor în funcţie de
gradul didactic obţinut

Lotul de consilieri şcolari este format de specialiştii din cabinetele de
asistenţă psihopedagogică din regiunea de Nord-Est. În perioada realizării
investigaţiei, numărul total al acestora era de 344. Au participat un număr de
108 consilieri şcolari: 7 bărbaţi şi 101 femei, (fapt care a determinat neluarea
în calcul a acestei dimensiuni, lotul nefiind echilibrat); 41 de specialişti fiind
la debut, deţinând doar definitivatul în învăţământ; 36 cu gradul didactic II;
31 cu gradul didactic I; 26 îşi desfăşoară activitatea numai la gimnaziu; 48
numai la liceu; 34 şi la gimnaziu şi la liceu.
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Au fost utilizate următoarele instrumente:
a) scala percepţiilor asupra consilierii în carieră (varianta utilizată pentru

lotul de elevi);
b) scala percepţiei eficienţei activităţii de consiliere în carieră (varianta

utilizată pentru lotul de consilieri şcolari);
c) chestionarul de evaluare a stimei de sine Rosenberg (pentru lotul de elevi).

Utilizarea instrumentelor pe cele două loturi de participanţi la studiu s-a realizat
diferenţiat în funcţie de ipoteze. Astfel, lotul de elevi a completat două
chestionare (a şi c), iar lotul de consilieri şcolari a completat chestionarul
referitor la măsurarea percepţiilor asupra consilierii în carieră (b).

Pentru a identifica diferenţele interindividuale în ceea ce priveşte percepţiile
asupra procesului de consiliere în carieră a fost utilizat chestionarul CCSES
(Career Counselling Self-Efficacy Scale), elaborat de O’Brien et al. (1997).
Chestionarul iniţial cuprindea 54 de activitaţi specifice consilierii în carieră,
care erau realizate tradiţional sau conform modelului constructivist.
Respondenţii trebuiau să indice pe o scală de tip Likert, cu şase trepte,
măsura în care aceste activităţi erau realizate de ei în mod curent.
Chestionarul a fost tradus şi pretestat pe un grup de consilieri şcolari. Acestora
li s-a cerut să citească cei 54 de itemi şi să aprecieze care sunt specifici
consilierii tradiţionale şi care descriu cel mai bine consilierea de tip
constructivist. Centralizarea răspunsurilor a determinat eliminarea unui număr
de 30 itemi care au fost consideraţi neclari. Pentru varianta finală a
chestionarului a rămas un număr de 24 de activităţi care să descrie cele

Figura nr. 3. Reprezentarea grafică a consilierilor în funcţie de
activitatea desfăşurată
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două tipuri de consiliere. Abaterea de la chestionarul iniţial este reprezentată
şi de introducerea unei noi dimensiuni, importanţa acordată de către elevi şi
consilieri şcolari acestor activităţi. Cele două loturi de subiecţi au apreciat
aceste activităţi atât din perspectiva importanţei, cât şi a frecvenţei cu care
sunt utilizate în activitatea şcolară. Consistenţa internă (Alpha Cronbach) a
chestionarului a fost foarte bună (0,712 la chestionarul completat de consilieri
şi 0,898 la chestionarul completat de către elevi), ceea ce a permis utilizarea
chestionarului în condiţii optime de validitate şi fidelitate.

Pentru măsurarea stimei de sine a fost utilizată Scala stimei de sine realizată
de Rosenberg (Rosenber Self-Esteem Scale, 1965). Această scală a fost
iniţial construită cu intenţia de a măsura sentimentul global de auto-apreciere
şi auto-acceptare a adolescentului. Scala cuprinde 10 itemi care în forma
originală sunt evaluaţi cu ajutorul unei scale de tip Likert, cu 4 trepte (acord
total, acord, dezacord, dezacord total), consistenţă internă de 0,770. În cadrul
investigaţiei a fost utilizată o scala cu 6 trepte care să reflecte nivelul stimei
de sine: ridicat, mediu şi scăzut. Prelucrarea statistică a datelor a dus la
obţinerea unui coeficient de consistenţă internă Alpha Cronbach de 0,901,
fapt care a permis utilizarea scalei în forma sa iniţială.

Ipoteza 1: Există un efect semnificativ al variabilei independente stima de
sine asupra variabilei dependente percepţia asupra consilierii în carieră,
în sensul că elevii cu o stimă de sine scăzută acordă o importanţă foarte
mare activităţilor specifice consilierii constructiviste.

Pentru a verifica dacă există o legătură semnificativă între cele două variabile,
a fost folosită metoda statistică One Way Anova.

Nr. cazuri Media
Stima de sine scazută 57 50,2281
Stima de sine medie 30 50,1333

Stima de sine ridicată 170 36,2353
Total 257 40,9611

Tabelul nr. 1. Mediile obţinute la importanţa consilierii tradiţionale
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În urma analizei statistice a rezultat că există o legătură semnificativă între
cele două variabile. Testul Bonferroni a evidenţiat următoarele: M1-M2 =
0.094 p = 1,000 >0,05 indică faptul că nu există o diferenţă semnificativă
între elevii cu stimă de sine scăzută şi cei cu stimă de sine medie, în ceea ce

(I) nivel stima (J)Nivel stima Diferenţa
medie

Deviaţia
standard

Prag
semnificaţie

Stima de sine medie 0,09474 2,05661 1,000Stima de sine
scăzută Stima de sine ridicată 13,99278* 1,39554 ,000

Stima de sine scăzută -,09474 2,05661 1,000Stima de sine
medie Stima de sine ridicată 13,89804* 1,80559 ,000

Stima de sine scăzută -13,99278* 1,39554 ,000Stima de sine
ridicată Stima de sine medie -13,89804* 1,80559 ,000

Tabelul nr. 2. Diferenţele dintre medii şi abaterea standard la importanţa
consilierii tradiţionale

Figura nr. 4. Importanţa consilierii tradiţionale şi stima de sine
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Tabelul nr. 3. Percepţia asupra importanţei consilierii de tip constructivist

Tabelul nr. 4. Diferenţele dintre medii şi abaterea standard - percepţia asupra
importanţei consilierii de tip constructivist

Nr. cazuri Media
Stima de sine scazută 57 56,0351
Stima de sine medie 30 56,3000

Stima de sine ridicată 170 42,3882
Total 257 47,0389

(I) nivel stima (J) nivel stima Diferenţa
medie

Deviaţia
standard

Prag
semnificaţie

Stima de sine medie -,26491 2,26608 1,000Stima de sine scăzută Stima de sine ridicată 13,64685* 1,53767 ,000
Stima de sine scăzută ,26491 2,26608 1,000

Stima de sine medie Stima de sine ridicată 13,91176* 1,98950 ,000
Stima de sine scăzută -13,64685* 1,53767 ,000Stima de sine ridicată
Stima de sine medie -13,91176* 1,98950 ,000

priveşte percepţia asupra importanţei consilierii în carieră de tip tradiţionalist;
M1-M3 = 13.992 p = 0,000 <0,001 indică faptul că există o diferenţă
semnificativă între elevii cu stimă de sine scăzută şi cei cu stimă de sine
ridicată, în sensul că primii acordă o importanţă mai mare activităţilor
tradiţionale de consiliere în carieră decât colegii lor; M2-M3 = 13.898 p =
0,000 <0,001 indică faptul că există o diferenţă semnificativă între elevii cu
stimă de sine medie şi cei cu stimă de sine ridicată, în sensul că primii acordă
o importanţă mai mare activităţilor tradiţionale de consiliere în carieră decât
colegii lor.

În urma analizei statistice a rezultat că există o legătură semnificativă între
cele două variabile. Testul Bonferroni a indicat următoarele: M1-M2 = -0.264
p = 1,000 >0,0 evidenţiind faptul că nu există o diferenţă semnificativă între
elevii cu stimă de sine scăzută şi cei cu stima de sine medie, în ceea ce
priveşte percepţia asupra importanţei consilierii constructiviste; M1-M3 =
13.644 p = 0,000 <0,001 evidenţiază faptul că există o diferenţă semnificativă
între elevii cu stimă de sine scăzută şi cei cu stimă de sine ridicată, în sensul
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că primii acordă importanţă consilierii constructiviste; M2-M3 = 13.911 p =
0,000 <0,001 indică faptul că există o diferenţă semnificativă între elevii cu
stimă de sine medie şi cei cu stimă de sine ridicată, în sensul că primii acordă
o importanţă mai mare consilierii constructiviste decât ultimii.

Figura nr. 5. Percepţia asupra importanţei consilierii de tip constructivist

Tabelul nr. 5. Percepţia asupra frecvenţei consilierii de tip tradiţionalist

Nr. cazuri Media
Stima de sine scazută 57 41,5789
Stima de sine medie 30 41,1333

Stima de sine ridicată 170 40,2882
Total 257 40,6732
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În urma analizei statistice rezultă că nu există o legătură semnificativă între
cele două variabile.

Tabelul nr. 6. Diferenţele dintre medii şi abaterea standard - percepţia
frecvenţei consilierii de tip tradiţionalist

Figura nr. 6. Frecvenţa consilierii de tip tradiţionalist şi
stima de sine a elevilor

(I) nivel stima (J) nivel stima Diferenţa
medie

Deviaţia
standard

Prag
semnificaţie

Stima de sine medie ,44561 1,98273 1,000Stima de sine scăzută Stima de sine ridicată 1,29071 1,34540 1,000
Stima de sine scăzută -,44561 1,98273 1,000

Stima de sine medie Stima de sine ridicată ,84510 1,74073 1,000
Stima de sine scăzută -1,29071 1,34540 1,000Stima de sine ridicată
Stima de sine medie -,84510 1,74073 1,000
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Tabelul nr. 7. Percepţia asupra frecvenţei consilierii constructiviste

Tabelul nr. 8. Diferenţele dintre medii şi abaterea standard - percepţia asupra
frecvenţei consilierii constructiviste

Nr. cazuri Media
Stima de sine scazută 57 31,4386
Stima de sine medie 30 32,7667

Stima de sine ridicată 170 36,8118
Total 257 35,1479

Figura nr. 7. Percepţia asupra frecvenţei consilierii constructiviste

(I) nivel stima (J) nivel stima Diferenţa
medie

Deviaţia
standard

Prag
semnificaţie

Stima de sine medie -1,32807 1,82431 1,000Stima de sine scăzută Stima de sine ridicată -5,37317* 1,23791 ,000
Stima de sine scăzută 1,32807 1,82431 1,000

Stima de sine medie Stima de sine ridicată -4,04510* 1,60165 ,036
Stima de sine scăzută 5,37317* 1,23791 ,000Stima de sine ridicată
Stima de sine medie 4,04510* 1,60165 ,036

152 STUDII EMPIRICE



În urma analizei statistice a rezultat că există o legătură semnificativă între
cele două variabile. Testul Bonferroni a indicat următoarele: M1-M2=-1.328
p = 1,000 >0,05 evidenţiază că nu există o diferenţă semnificativă între elevii
cu stimă de sine scăzută şi cei cu stima de sine medie, în ceea ce priveşte
percepţia asupra frecvenţei consilierii constructiviste; M1-M3 = -5.373 p =
0,000 <0,001 evidenţiază faptul că există o diferenţă semnificativă între elevii
cu stimă de sine scăzută şi cei cu stimă de sine ridicată, în sensul că ultimii
apreciază mai mult activităţile de consiliere constructivistă decât colegii lor;
M2-M3 = -4.045 p = 0,036 <0,05 indică faptul că există o diferenţă
semnificativă între elevii cu stimă de sine medie şi cei cu stimă de sine
ridicată, în sensul că ultimii apreciază ca fiind mai frecvente activităţile de
consiliere constructivistă decât colegii lor.

Ipoteza 1 se confirmă, deoarece există un efect semnificativ al nivelului
stimei de sine asupra percepţiei elevilor în ceea ce priveşte consilierea în
carieră.

Ipoteza 2: Există corelaţii semnificative între percepţiile elevilor asupra
procesului de consiliere în carieră şi cele ale consilierilor şcolari, din
perspectiva importanţei acordate, dar şi a aprecierii frecvenţei desfăşurării
activităţilor.

Pentru a verifica această ipoteză a fost folosită metoda statistică Corelaţia
Pearson.

Tabelul nr. 9. Corelaţia Pearson: importanţa consilierii tradiţionale
elevi şi consilieri
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Corelaţia Pearson Importanţă consiliere
tradiţională elevi

Importanţă consiliere
tradiţională consilieri

Corelaţia Pearson 1 ,199*
Sig. (2-tailed) ,039

Importanţa consilierii
tradiţionale elevi

N 257 108
Corelaţia Pearson ,199* 1

Sig. (2-tailed) ,039
Importanţa consilierii
tradiţionale consilieri

N 108 108



Din tabel putem observa: p = 0,039 < 0,05 de unde rezultă că există o legătură
semnificativă între cele două variabile; r = 0,199 <0,30 de unde rezultă că
relaţia dintre cele două variabile este slabă, iar semnul „+” ne arată că este
şi direct proporţională, i.e. cu cât scorurile elevilor la variabila importanţa
consilierii tradiţionale cresc, cu atât vor creşte cele ale consilierilor şcolari la
aceeaşi variabilă; r2 = 0,039 de unde rezultă că în 39% cazuri corelaţia apare.

Tabelul nr. 10. Corelaţia Pearson: importanţa consilierii constructiviste
elevi şi consilieri

Din tabel putem observa: p = 0,043 < 0,05 de unde rezultă că există o legătură
semnificativă între cele două variabile; r = 0,195 <0,30 de unde rezultă că
relaţia dintre cele două variabile este slabă, iar semnul „+” ne arată că este
şi direct proporţională, i.e. cu cât scorurile elevilor la variabila importanţa
consilierii constructiviste cresc, cu atât vor creşte cele ale consilierilor
şcolari la aceeaşi variabilă; r2 = 0,038 de unde rezultă că în 38% cazuri
corelaţia apare.

Din tabel putem observa: p = 0,479 > 0,05 de unde rezultă că nu există o
legătură semnificativă între cele două variabile.

Tabelul nr. 11. Corelaţia Pearson: frecvenţa consilierii tradiţionale la
elevi şi consilieri
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Corelaţia Pearson Importanţă consiliere
constructivistă elevi

Importanţă consiliere
constuctivistă consilieri

Corelaţia Pearson 1 ,195*
Sig. (2-tailed) ,043

Importanţa consilierii
constructiviste elevi

N 257 108
Corelaţia Pearson ,195* 1

Sig. (2-tailed) ,043
Importanţa consilierii
constructiviste consilieri

N 108 108

Corelaţia Pearson Frecvenţă consiliere
tradiţională elevi

Frecvenţă consiliere
tradiţională consilieri

Corelaţia Pearson 1 -,069*
Sig. (2-tailed) ,479

Frecvenţa consilierii
tradiţionale elevi

N 257 108
Corelaţia Pearson -,069* 1

Sig. (2-tailed) ,479
Frecvenţa consilierii
tradiţionale consilieri

N 108 108



Din tabel putem observa: p = 0,024 < 0,05 de unde rezultă că există o legătură
semnificativă între cele două variabile; r = -0,217 <0,30 de unde rezultă că
relaţia dintre cele două variabile este slabă iar semnul „-” ne arată că este şi
invers proporţională, i.e. cu cât scorurile elevilor la variabila frecvenţa consilierii
de tip constructivist scad, cu atât vor cele ale consilierilor şcolari la aceeaşi
variabilă r2 = 0,047 de unde rezultă că în 47% cazuri corelaţia apare.

Ipoteza 2 se confirmă, deoarece există corelaţii semnificative între cele două
aprecieri asupra procesului de consiliere în carieră.

3. Analiză rezultate obţinute

Efectul pe care nivelul stimei de sine îl are asupra aprecierii importanţei
consilierii pentru carieră: elevii cu stimă de sine scăzută sau medie acordă o
mai mare importanţă acestor activităţi specifice consilierii constructiviste
decât colegii lor care au o stimă de sine ridicată, dar care le apreciază ca
fiind mult mai frecvente. Dacă în cadrul activităţilor tradiţionale de consiliere
participanţilor le erau furnizate informaţii despre nivelul stimei de sine, prin
intermediul modelului constructivist li se creează contextul de a discuta despre
acest aspect. Putem considera că este o oportunitate de a-şi exprima
gândurile, emoţiile şi de a discuta despre acestea. Prin intermediul tehnicilor
narative ei au posibilitatea de a evalua acţiunile realizate, cele posibil de
realizat şi experimentează luarea deciziilor. Este important ca celor aflaţi în
acest proces de identificare a traseului profesional să li se ofere instrumente
pentru a dezvolta acest aspect, iar dezvoltarea stimei de sine ca produs al

Tabeul nr. 12. Corelaţia Pearson: frecvenţa consilierii constructiviste la
elevi şi consilieri
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Corelaţia Pearson Frecvenţă consiliere
constructivistă elevi

Frecvenţă consiliere
constuctivistă consilieri

Corelaţia Pearson 1 -,217*
Sig. (2-tailed) ,024

Frecvenţa consilierii
constructiviste elevi

Nr. cazuri 257 108
Corelaţia Pearson -,217* 1

Sig. (2-tailed) ,024
Frecvenţa consilierii
constructiviste consilieri

Nr. cazuri 108 108



activităţilor de consiliere a carierei poate fi considerat o reuşită. Lucrând
asupra stimei de sine, elevii identifică şi conştientizează rolul respectului de
sine, realizează o acţiune de autoevaluare adecvată a potenţialului propriu.

La acelaşi chestionar – Măsurarea percepţiilor asupra consilierii în carieră,
rezultatele celor două loturi de subiecţi au fost asemănătoare. Atât elevii,
cât şi consilierii şcolari, apreciază ca fiind foarte importantă consilierea
constructivistă, diferenţele dintre răspunsuri resimţindu-se totuşi la nivelul
aprecierii frecvenţei realizării unor astfel de activităţi, consilierii obţinând
scoruri mai mari.

4. Concluzii

Modelul alternativ de a realiza activităţile de consiliere pentru carieră, cu
influenţe din teoria constructivistă, ar putea fi considerat o modalitate de
lucru care îşi propune să lucreze cu „nevoile personale ale consiliatului de a
vizualiza viitoarea carieră”. Aceasta este o temă, care în modelul tradiţional
este trecută în plan secundar, destul de des. În primul rând, utilizarea modelului
constructivist bazat pe utilizarea tehnicii naraţiunii ca abordare, oferă o
modalitate subiectivă, atunci când lucrează cu sensuri personale, aspect care
este recunoscut, dar neglijat în viziunea standard. În al doilea rând, specialistul
în consiliere dezvoltă la nivelul consiliatului, abilitatea de a utiliza strategii şi
instrumente adecvate pentru a realiza propriile acţiuni de rezolvare, a unei situaţii
problematice cu care se confruntă. În al treilea rând, luarea deciziilor privind
cariera poate fi extinsă, în sensul de a fi utilizată ulterior independent de către
cel consiliat şi la alte aspecte ale carierei, cum ar fi căutarea unui loc de muncă.

Considerăm că această modalitate de lucru este o abordare proactivă a
posibilelor dificultăţi ale actualilor elevi, viitori absolvenţi, care pot apărea
după finalizarea studiilor ar putea fi considerată oportună. De ce? Este
necesară o abordare analitică a planului de carieră, dar este relevantă şi
valorificarea elementelor creative care generează o atitudine practică faţă
de muncă şi viaţă în general. Această proactivitate a programelor de
consiliere pentru carieră îşi propune să introducă în conţinutul lor activităţi
care să dezvolte tinerilor abilităţile „soft” (competenţe sociale). Alături de
calificarea care atestă o formare standardizată (confirmată prin obţinerea
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unei diplome), angajatorii caută la candidaţii lor şi apreciază la cei deja angajaţi
abilităţile personale care le permit acestora să se adapteze la situaţiile de
muncă noi. Competenţele căutate de angajator la un candidat pot fi împărţite
în hard skills şi soft skills. Hard skills se referă la cunoştinţele şi
competenţele specifice (tehnice) unui domeniu de activitate (competenţe
profesionale), pe care le poţi dobândi prin învăţare parcurgând un traseu
educaţional. Ele sunt mai uşor de evaluat decât competenţele soft, iar
deţinerea lor este confirmată prin diplomele/certificările pe care o persoană
le deţine. Competenţele soft sunt aplicabile majorităţii domeniilor. Ce sunt
acestea? Un ansamblu de calităţi personale, obişnuinţe de lucru, atitudini şi
competenţe sociale care asigură integrarea şi eficienţa personală a indivizilor,
indiferent de context. Toate aceste aspecte se bazează şi pe aspectul
decizional al fiecărei acţiuni întreprinse de fiecare persoană în parte. Indiferent
de cariera pe care un tânăr doreşte să o urmeze, existenţa unor astfel de
abilităţi îi va facilita interacţiunile la locul de muncă, în funcţie de tipul relaţiei
(colegialitate, colaborare, subordonare, coordonare etc.).

De ce este necesară această abordare în cadrul consilierii pentru carieră?
L. Antonesei (1996, p. 75) afirma: „omul nu trebuie să-şi ghicească, ci să-şi
decidă viitorul. Dar pentru a decide asupra lui, trebuie să cunoşti liniile de
evoluţie posibile şi probabile ale acestui viitor”. Tinerii pregătiţi să îşi dezvolte
competenţele soft au mai multe şanse să se angajeze şi să îşi dezvolte o
carieră? Da, deoarece persoanele care au dezvoltate aceste abilităţi pot
face faţă mai uşor schimbărilor, au o capacitate mai bună de adaptare,
relaţionează mult mai bine în situaţii dificile şi neprevăzute, cooperează mult
mai bine cu ceilalţi şi pot lucra împreună cu alţii. Dacă „formarea vizează
pregătirea pentru profesiune” după cum precizează A. Neculau (2001),
consilierea urmăreşte acelaşi scop, prin: identificarea de calităţi psihice care
să faciliteze un comportament profesional dezirabil, conştientizarea
interdicţiilor legate de anumite comportamente, identificarea de modele
profesionale etc.

Conchidem că modul în care vieţile noastre pot fi co-construite, de-construite
şi, în cele din urmă, construite din nou cu ajutorul instrumentelor pentru auto-
reflecţie promovate de modelul constructivist de consiliere, poate fi
considerată o abordare potrivită pentru anumite categorii de persoane. Toate
aceste modalităţi de lucru pot contribui la dezvoltarea eu-lui viitor al elevului,
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care are o legătură directă cu modul cum acesta îşi percepe potenţialul
personal de dezvoltare. Activităţile narative, bazate pe utilizarea tehnicilor
de auto-reflecţie pot reprezenta oportunităţi pentru aceştia, care vor contribui
la clarificarea şi realizarea unei distincţii adecvate între „eul dorit” (cine ar
dori să devină în plan profesional), „eul temut” (presupune identificarea
aspectelor pe care nu doreşte să le dezvolte în timp) şi „eul ideal” (identificare
a ceea ce ar dori să fie, dar este conştient că nu are resursele necesare).
Astfel elevul, pentru a fi capabil să realizeze generalizări, va trebui să identifice
cât mai multe informaţii despre sine, despre multitudinea de roluri asumate/
îndeplinite într-o imagine unitară şi să fie capabil să facă conexiuni cu trecutul,
cu prezentul, dar şi să se proiecteze într-un viitor apropiat sau îndepărtat.
Considerăm că dezvoltarea competenţelor de a utiliza în practică modele
diferite de consiliere pentru carieră poate veni în întâmpinarea nevoilor diferite
de consiliere, care se regăsesc în rândul elevilor de liceu.
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