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Abstract
Career stage theories are discrete, and build on former stages, for each stages existing appropriate developmental
tasks. “Career Pattern Study” conducted by Super is a longitudinal research has been done to validate specific
career stage theories and to test his stage theory. As in other types of stage theories, theorists differ in how they
demarcate stages. Some authors use chronological age as bounds, whereas others use task or more generic
markers. Career stages, closely related to age or life stage are more strongly associated with developmental
theories, while age-independent, task-relevant stages are derived from a more sociological or economic
foundation. Vocational growth of an individual in regards to work and career passes through a series of typical
stages: Growth, Exploration, Establishment, Maintenance and Decline which constitute a "maxi cycle" of career
progression.
Keywords: vocational counseling, developmental stages, career guidance, technical education, vocational self.

1. CLARIFICAREA TERMENILOR
Termenii de „dezvoltarea carierei, dezvoltarea vocaţională, dezvoltarea ocupaţională” au
aceeaşi semnificaţie de „proces care are loc pe tot parcursul vieţii al dezvoltării valorilor
muncii, de cristalizare a identităţii vocaţionale, de învăţare a oportunităţilor şi de planificare a
timpului angajării în munca (totală sau parţială) ca şi a celui recreaţional.
Dezvoltarea implică creşterea investigaţiei eficiente, a alegerii şi evaluării posibilităţilor
ocupaţionale. „Cariera” reprezintă o secvenţă de ocupaţii în care se angajează cineva, ce
cuprinde atât anii de şcoală, cât şi perioada pensionării. „Ocupaţia” este definită ca o activitate
de muncă care apare în mai multe locuri. Tolbert (1980) recunoaşte că pentru mulţi termenul
de „muncă" înseamnă o activitate dificilă, neplăcută şi este realizată numai atunci când este
necesar. Însă „munca” este o activitate mintală sau fizică (uneori o combinaţir de mintal cu
fizic) care are un scop producerea unei valori economice, a unor servicii pentru alţii sau chiar
un produs material. O „poziţie” se referă la un grup de activităţi, sarcini sau obligaţii
(îndatoriri) executate de către o persoană, în timp ce o „slujbă” (job) este „un grup de poziţii
similare în afaceri, industrie sau alte locuri de angajare.
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Tradiţional, psihologia vocaţională este o ştiinţă socială şi comportamentală ce explică, face
predicţii şi poate influenţa modul în care oamenii aleg iniţial o ocupaţie şi urmează o carieră.
În conceptul de „psihologie vocaţională” există implicit ideea alegerii şi a răspunsului la
propria „chemare” (de exemplu „vocaţia”) în lumea muncii şi nici de cum o „vânătoare a
unui
loc
de
muncă”
(„job
hunting”)
ca mijloc de supravieţuire a celor mai mulţi oameni. Articolele din „Journal of Vocational
Psychology” de consiliere vocaţională demonstrează restaurarea locul psihologiei vocaţionale
ca parte a consilierii vocaţionale. Dezvoltarea carierei cuprinde domeniile orientării
vocaţionale, consilierii carierei, educaţiei carierei, serviciilor carierei, intervenţii pe parcursul
carierei. Termenul de „orientarea carierei”, strâns legat de cei anteriori, are semnificaţia de
„planificare şi luare a deciziilor legate de educaţie şi ocupaţii”. Cuvântul „carieră” înseamnă
în limba latină „carrus” şi semnifică „a se mişca prin” sau „a progresa în timp”, cu accent pus
pe competiţie al cărui scop este de a fi pe primul loc.
Educaţie tehnologică are drept scop orientarea profesională şi inserţia socială a tinerilor
absolvenţi, scop realizat prin cunoaşterea şi folosirea procedurilor specifice mediului
tehnologic. Modulele se abordează în interdependenţă şi în corespondenţă cu activitatea
socială şi economică, activitatea didactică fiind orientată spre lucrul în echipă, încurajând
astfel iniţiativa şi creativitatea. De interes pentru prezenta lucrare este modulul pentru clasa a
VIII-a, unde în semestrul II se studiază modulul “Domenii profesionale” pentru a se dezvolta
spiritul de iniţiativă şi capacităţea de orientare profesională.
Orientarea carierei, ca subdomeniu al psihologiei vocaţionale, este fundamentată pe teoriile
referitoare la stadiile vieţii, acceptate ca faze evolutive ale vieţii. Primele studii aparţin
specialiştilor din psihologia dezvoltării, evidenţiiind importanţa etapelor dezvoltării
psihologice şi sociologilor care au identificat perioadele "de muncă” din viaţa oamenilor.
Conceptul de stadiu al carierei a evoluat de la psihanalişti (Erikson), la psihologi ai dezvoltării
(Buehler, Levinson, Piaget) şi sociologi (Form, Miller), care, în mod independent, au studiat
etapele de viaţă şi de muncă (Super, 1957). De exemplu, prin „etapa a exploratorie”
identificată de psihologul german Buehler (1933) şi „perioada iniţială de lucru” analizată de
către sociologii Form şi Miller (1949), este surprinsă experienţa adolescenţilor de explorare a
pieţei muncii.
Din perspectiva dezvoltării, etapa exploratorie reprezintă perioada de timp în care
adolescenţii îşi clarifică identităţi de adulţi prin roluri conjugale, sociale sau cele vocaţionale,
în timp ce perioada iniţială de lucru a adolescenţilor descrie primul loc de muncă ocupat
pentru a explora lumea muncii. În acest fel, contribuţiile atât a psihologilor cât şi a
sociologilor au creat un cadru pentru înţelegerea carierei prin includerea conceptului de etapă
a carierei. Cu toate că într-o primă etapă aceste modele au asigurat o structură utilă
conceptualizării dezvoltării carierei, mulţi teoreticieni au considerat etapele carierei ca fiind
liniare şi stabile. Cercetătări moderne (Hall şi Schein) au actualizat conceptul de etapa a
carierei prin modele variate de dezvoltare a carierei prin care se demonstrează că etapele
carierei sunt în realitate fluide şi dinamice.
2. STADIILE DEZVOLTĂRII CARIEREI
Donald Super (1957), asemenea altor teoreticieni ai dezvoltării stadiale a carierei, recunoaşte
schimbările prin care trec oamenii pe măsură ce se maturizează şi introduce constructul de
„patern al carierei” determinat de factorii socio-economici, de abilităţile fizice şi mintale, de
caracteristicile personale şi de ocaziile la care suntem cu toţii expuşi. Oamenii caută ca prin
rolurile profesionale să atingă satisfacţia în muncă şi, în acelaşi timp exprimarea,
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implementarea şi dezvoltarea propriei concepţii despre sine (self-conceptul). Concepţia lui
Super se concentrează asupra a patru elemente majore: stadiile vieţii vocaţionale, maturitatea
vocaţională, transformarea self-conceptului în conceptul de “self-concept vocaţional” şi
patternuri ale carierei.
Self-concept vocaţional (suma opiniilor despre propriile abilităţi profesionale), factor de bază
în modelul lui Super, se formează prin creşterea fizică şi psihică, datorită observaţiilor asupra
muncii, a identificării cu adulţii care muncesc, cu mediul şi cu experienţele în general. Când
experienţele legate de lumea muncii devin mai bogate atunci se formează un self-concept mai
complex şi mai elaborat. „Sinele” influenţează alegerea vocaţională deoarece astfel se
exprimă de fapt explicit concepţia despre sine: „eu sunt tipul acesta de persoană”. Orice om
joacă în viaţă mai multe roluri care îi dau posibilitatea de a descoperi cine este şi cine vrea să
devină. Descoperă că va obţine satisfacţia de sine dacă va face bine anumite lucruri, va selecta
o ocupaţie compatibilă cu „self-conceptul”, care îi va permite ca self-conceptul să devină
realitate şi să joace rolul pe care îl doreşte, deoarece adeseori exprimarea concepţiei despre
Sine este „mai degrabă o problemă a rolurilor şi valorilor decât una a aptitudinilor şi
intereselor. D. Super (1963) a pornit de la următoarele întrebări: cum se formează selfconcept; cum este transferat în termeni ocupaţionali, cum este implementat în viaţa
profesională a individului. Relaţia dintre „Sinele” şi „comportamentul vocaţional” se dezvoltă
şi evoluează prin parcurgerea a cinci etape: explorarea sinelui, diferenţierea sinelui,
identificarea sinelui, jucarea rolului, testarea realităţii.
Contribuţia lui Super constă în formalizarea stadiilor şi a sarcinilor dezvoltării pe parcursul
vieţii: creştere, explorare, stabilizare, menţinere şi declin, fiecare având specificul său..
D. Super: Stadiile dezvoltării
STADIUL
VÂRSTA
CARACTERISTICI
Creştere
De la naştere la
Formarea self-conceptului, dezvoltarea capacităţii
14 sau 15
atitudinilor, intereselor, a trebuinţelor. Se formează o
înţelegere generală a lumii muncii.
Explorare
15-24
"Încercări " prin experienţa şcolară, a muncii, a hobiurilor. Colectarea informaţiilor relevante. Tentative de
alegeri vocaţionale şi dezvoltarea aptitudinilor
corespunzătoarea.
Stabilizare
25-44
Formarea abilităţilor de ocuparea a unui loc de muncă
şi stabilizare prin experienţa muncii.
Menţinere
45-64
Proces continuu de adaptarea pentru îmbunătăţirea
poziţiei profesionale.
Declin
65+
Scăderea randamentului, pregătire pentru pensionare.
Oamenii se schimbă odată cu timpul şi experienţa şi progresează prin parcurgerea
următoarelor stadii dezvoltare vocaţională. Primul stadiul se desfăşoară între 14 şi 18 ani, este
denumit al cristalizării când prin procesele cognitive se formulează un scop vocaţional general
şi planul pentru o ocupaţie preferată prin conştientizarea propriilor resurse, valori şi interese
vocaţionale. În al doilea stadiu, cel al specificării, de la 18 la 21 de ani se trece de la
tentativele alegerii vocaţionale specificarea preferinţelor vocaţionale. În al treilea stadiul, de la
21 la 24 de ani se implementează şi completează formarea profesională şi de pregătire pentru
ocuparea unui loc de muncă. În stadiul al patrulea, de la 24 la 35 de ani se manifestă o
stabilizare vocaţională, ca o confirmare a carierei alese prin munca efectuată şi folosirea
abilităţilor pentru a demonstra că alegerea profesiunii făcută este cea bună. Ultimul stadiu,
după 35 de ani, se caracterizează prin consolidarea poziţiilor profesionale şi avansare
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Stadiile dezvoltării
vocaţionale
Critalizare
Specificare
(particulaizare)
Implementare
Stabilizare
Consolidare

D. Super: Stadiile dezvoltării Vocaţionale
Vârste
Caracteristici generale/sarcinile dezvoltării

18-21

Dezvoltarea şi planificarea unei tentative de scop
vocaţional.
Definitvarea scopului vocaţional.

21-24
24-35
35+

Formare profesională şi obţinerea unui loc de muncă.
Efectuarea unei munci şi confirmarea alegerii carierei.
Avansare în carieră.

14-18

Predarea la nivelul clasei a VII-a a modulului „Domenii ocupaţionale” poate contribui la
formarea maturităţii vocaţionale, deoarece, aşa cum specifică Super factorii cu influenţă sunt:
1. conştientizarea trebuinţei de a planifica mersul înainte;
2. deprinderi de luare a deciziilor;
3. cunoştinţe şi utilizarea resurselor de informaţii;
4. informaţii generale legate de carieră;
5. informaţii generale legate de lumea muncii;
6. informaţii detaliate despre ocupaţiile preferate.
Ritmul şi nivelul diferit de dezvoltare de la un om la altul este explicat de Super prin
conceptul de maturitate vocaţională. În concepţia lui, rezolvarea sarcinilor specifice fiecărui
nivel este un indicator al maturităţii vocaţionale, afirmaţie bazată pe un studiu longitudinal
început în 1951, pe un lot de elevi din clasa a IX-a, timp de patru ani. Rezultatele au arătat
relaţia strânsă dintre maturitatea carierei şi rezolvarea sarcinilor dezvoltării specifice acestei
perioade. Astfel, Super conclude că evaluarea comportamentului vocaţional la adolescenţi are
o valoare predictivă (datele au arătat că adolescenţii realizaţi ating maturitatea în stadiile
ulterioare).
Super (1990) defineşte self-conceptul ocupaţional ca înţelegerea de sine care rezultă din
comparaţia dintre propriile atribute cu cele cerute de o profesiune. El deosebeşte dimensiunile
self conceptului (trăsăturile de personalitate sau alte aspecte ale sinelui cum ar fi altruismul,
curiozitatea) de meta-dimensiunile sinelui (claritatea, stabilitatea etc). Self-conceptul poate fi
conceptualizat static (concentrat numai asupra alegerii vocaţionale) sau în continuă
dezvoltarea (ca urmare a unor serii de schimbări a preferinţelor).

3. ORIENTAREA CARIEREI
Orientarea carierei, aşa cum este abordată de către psihologia vocaţională, urmăreşte
clarificarea concepţiei despre sine, despre Sinele ocupaţional şi rolurile profesionale. Toate
aceste aspecte sunt intrinsec legate de Educaţia Tehnologică prin care sunt prezentate
domeniile ocupaţionale şi implicit rolurile profesionale. Un ghid este programul elaborat de
Super intitulat „evaluarea şi consilierea dezvoltării carierei” în care sunt prezentate etapele:
1. interviul privind preocupările legate de carieră sau ocupaţie,
2. definirea diferitelor roluri în viaţă, cu accent pe cel profesional,
3. definirea evoluţiei carierei sau a maturităţii carierei,
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4. definirea identităţii profesionale: valorile legate de muncă, interesele, calităţile şi
deprinderile,
5. clarificarea concepţiei ocupaţionale despre sine,
6. înţelegerea stereotipurilor ocupaţionale (sex, cultură),
7. educaţia pentru carieră,
8. formarea imaginii realiste despre sine,
9. testarea conceptelor despre sine,
10. extinderea cunoştinţelor cu privire la domeniul muncii,
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