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Articolul însumează rezultatele unui studiu practic privind predispunerea studentului psihopedagog special de a se 

angaja în câmpul muncii. În procesul formării sale profesionale, cel mai mult are de suferit pregătirea moral-psihologică 

pe fondul unei aspiraţii fluctuante (un nivel crescut la debutul studiilor şi un nivel scăzut în ultimul an de studii). 

Acest material se adresează, în special, cadrelor didactice care abordează în discuţiile lor teoretice şi practice problema 

pregătirii profesionale a tinerilor specialişti. 
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THE PROFESSIONAL BASE OF SPECIAL PSYCHOLOGY’S STUDENT 

This article contains a practical study concerning the special psychology student’s predisposition of employment. 

During his professional training, the most to suffer is the moral psychological training due to fluctuating aspirations  

(a high level at the beginning of studies and reduced in the last year of study). 

This material is addressed, especially, to the teachers who tackle durring their theoretic and practic discussions the 

problem of professional training of the young specialists. 
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„Ceea ce ne dorim să vedem este copilul în căutarea cunoaşterii 

şi nu cunoaşterea în urmărirea copilului”. 

George Bernard Shaw 

Evoluţia sistemului de învăţământ superior este determinată de situaţia economico-politică existentă în 

ţară. Ea nu găseşte un „îndrumar” pentru volumul său imens de informaţii care să-i permită o orientare şi o 

apreciere adecvată a posibilităţilor sale. Şi chiar dacă există un „îndrumar”, cerinţele externe şi interne o 

plasează în zona constrângerii. 

„Arhitectura cognitivă” a psihicului uman permite individului să înveţe din raporturile sale cu mediul 

înconjurător, din relaţiile sale interpersonale, din experienţa sa personală. Soluţia restabilirii adaptabilităţii 

adecvate şi armonioase la noul grup social o constituie identificarea echilibrului ce se poate realiza la nivelul 

sistemului social global şi posibilitatea de realizare a competenţelor în practică [3]. 

Structura evenimentelor, care intervin în formarea comportamentelor acţional-emoţionale ale grupurilor 

sociale, şi cerinţele acestei structuri condiţionează o creştere a pragmatismului în formarea profesională a 

tinerilor specialişti. Climatul afectogen adecvat şi prezenţa, în mediile educaţionale, a unor modele profesio-

nale stimulează desfăşurarea potenţialului intelectual existent. Constatarea faptului că nu există timp disponibil 

pentru operarea unor schimbări majore, pentru stabilirea unor noi obiective, precum şi pentru realizarea 

acestora atrage după sine o vulnerabilitate în desfăşurarea armonioasă a proceselor psihice şi a capacităţilor 

de învăţare ale studentului [2]. 

Studenţii reprezintă o resursă umană semnificativă atât pentru mediul universitar, cât şi pentru întreaga 

comunitate. Statutul lor social conferă posibilitatea de a-şi manifesta propriile resurse intelectuale, abilităţile 

de formare şi restructurare a potenţialului moştenit. Ei sunt văzuţi de societate ca un grup distinct., un grup 

care manifestă anumite particularităţi culturale (norme, valori şi principii de conduită) specifice [2,4]. 

Rolul de student permite tânărului să se situeze într-o postură contradictorie între a satisface exigenţele 

propriei vârste şi a răspunde cerinţelor din câmpul universitar. El este susţinut pentru o pregătire continuă şi 

temeinică cât mai apropiată obiectivelor universitare. Din acest aspect, putem identifica o serie de conflicte 

cu care se confruntă studentul: dorinţa de libertate concomitentă cu dependenţa financiară faţă de părinţi; 

dorinţa unei integrări sociale rapide concomitent cu motivaţia externă a perfecţionării profesionale; dorinţa 

de a trăi situaţii specifice vârstei concomitent cu îndeplinirea rolului său de student etc. Toate aceste conflicte 

declanşează o dezvoltare nefavorabilă a afectivităţii şi a personalităţii studentului. 
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Comportamentul dezadaptativ ce se instalează după angajarea studentului în câmpul muncii are loc în 

urma distorsionării echilibrului dintre sistemul social global şi sistemul de relaţii ale tânărului cu noul grup 

social. Mesajul comunicaţional al acestuia este perceput diferit de cel al grupului profesional existent, fapt 

cauzat de nesimilaritatea personalităţii şi a nivelului lui de comunicare diferenţiat. 

Holland (1997) sugerează că fiecare model de mediu este căutat de indivizi al căror tip de personalitate 

este similar cu mediul. Se presupune că ei vor fi fericiţi într-un mediu compatibil şi nefericiţi într-un mediu 

incompatibil cu alt tip de personalitate. Un echivalent persoană-mediu produce o alegere vocaţională mai sta-

bilă, mai mari succese vocaţionale, succese academice mai mari, menţinere mai bună a stabilităţii personale 

şi satisfacţii mai mari [1]. 

Problema plasării tineretului studios în câmpul muncii formează un câmp semantic complex, aflat intr-o 

continuă schimbare, care depinde de intensitatea pragmatismului în sistemul de învăţământ superior. O atenţie 

deosebită se recomandă a i se acorda modului în care sunt folosiţi, teoretic şi practic, termenii ce delimitează 

şi definesc această problemă. 

Dintre factorii care asigură angajarea studentului în câmpul muncii pot fi nominalizaţi: prezenţa unei 

strânse colaborări între organizaţiile angajatoare şi instituţiile de învăţământ superior; prezenţa unei reco-

mandări pe parcursul pregătirii profesionale a studenţilor din partea unei organizaţii angajatoare; angajarea/ 

implicarea în câmpul muncii a studentului încă din perioada pregătirii lui profesionale; motivaţia internă 

înaltă; motivaţia externă adecvată (de ordin material/financiar); prezenţa unui climat afectogen adecvat în 

cadrul firmei; prezenţa unor resurse individuale de adaptare; prezenţa unui potenţial creativ-productiv indivi-

dual; susţinerea şi aprecierea moral-psihologică din partea grupului social existent în cadrul firmei etc. 

Dintre factorii care împiedică angajarea studentului în câmpul muncii putem enumera: timpul prea în-

delungat până la angajare (abia după ciclul II de studii), unde se cere obligatoriu o diplomă care să ateste 

competenţele profesionale ale studentului; lipsa experienţei profesionale a studentului; motivaţia internă  

şi externă fluctuantă; aspiraţia scăzută sau fundamentată pe un ideal aparent; dificultăţi de adaptare în 

colectivul profesional existent în cadrul firmei/instituţiei, unde primul contact este mai mult superficial; 

diferenţa mare de vârstă/cultură între vechiul şi noul angajat; incompatibilitatea trăsăturilor caracteriale şi 

de personalitate; absenţa simţului responsabilităţii la tânărul angajat; selecţia superficială şi neadecvată din 

partea angajatorului etc. 

Cercetările actuale arată că tânărul studios, sub presiunea factorilor informaţionali şi decizionali supraso-

licitanţi, nu numai că involuează sau instalează o adaptare deficitară faţă de sistemul de învăţământ existent, 

ci lasă, pe un anumit sector, să intervină un dezechilibru superficial sau profund la nivel de personalitate. 

În Republica Moldova această problemă este investigată de cercetătorii N.Bucun, V.Guţu, Vl.Pâslaru, 

T.Callo, D.Patraşcu, V.Gh. Cojocaru, S.Baciu, D.Rogojină, A.Cara, V.Panico etc. 

Aspectul mai puţin cercetat în literatura şi practica de specialitate este reprezentat de studiul şi analiza 

predispunerii tânărului studios de a evolua sub aspect profesional. Astfel, se impune studiul nivelului de 

adaptabilitate a fiecărui student, pe de o parte, şi crearea de noi servicii sociale personalizate pentru o mai 

bună desfăşurare a procesului practic (şi al realizării echilibrului în noul colectiv), necesar evoluţiei la nivel 

de comunitate, pe de altă parte. Astfel, adaptabilitatea strategică, ca sursă de diferenţiere a performanţelor 

cognitive, este cel mai nou curent în acest studiu. Prin ea se înţelege selectarea şi aplicarea strategiei optime, 

ţinându-se cont de situaţie, de resursele cognitive existente şi de experienţele anterioare ale studentului. 

 Studiul orientat câtre găsirea cauzelor stopării şi inadaptării tânărului studios în câmpul muncii se bazea-

ză pe perspectiva multitudinii de strategii, dat fiind faptul că tinerii diferă în gradul de adaptabilitate al utili-

zării acestor strategii. 

Ne-am propus să realizăm un studiu cu privire la predispunerea studentului psihopedagog special de a 

răspunde cerinţelor externe (instituţiilor angajatoare) sub forma angajării lor în câmpul muncii, presupunând 

că există o predispunere scăzută a acestuia de a se angaja în câmpul muncii la noi în ţară. 

Cercetarea de teren a fost realizată în perioada martie–aprilie 2013, al cărei eşantion a cuprins 34 de 

studenţi din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. În scopul stabilirii acestei 

predispuneri către angajare am utilizat două metode empirice de cercetare: chestionarul şi observaţia. Distri-

buţia rezultatelor privind determinarea profesională, orientarea profesională a studenţilor şi predispunerea lor 

de a se angaja în câmpul muncii sunt redate în figurile ce urmează. 
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Determinarea profesională

12%

74%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

gimnazială preuniversitară universitară  

Fig.1. Determinarea profesională a studenţilor. 

 

Din Figura 1 observăm că 74% din studenţii psihopedagogi speciali şi-au determinat domeniul de activi-

tate încă în etapa preuniversitară. În majoritatea cazurilor, determinarea profesională a avut loc în perioada 

ultimilor ani de liceu/colegiu, fără a fi ajutaţi, în prealabil, de către rude sau apropiaţi. Acest lucru poate fi 

lesne observat uşor din cele prezentate în Figura 2: 15% din studenţii anchetaţi s-au determinat abia după 

admitere la facultate (în perioada studiilor superioare) şi doar 12% din studenţi s-au determinat cu mult 

înainte de etapa preuniversitară. Referitor la această din urmă categorie de studenţi putem vorbi despre o 

identitate vocaţională ceva mai crescută, ei fiind mai siguri şi mai pragmatici în formarea lor profesională. 

Prin urmare, aceşti studenţi vor căuta să abordeze în mod practic domeniul lor de activitate nu neapărat 

părăsind ţara (a se vedea Fig.3). 

În figura ce urmează sunt specificate factorii (persoanele) care îi ajută pe studenţi să se orienteze în 

câmpul muncii. 
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Fig.2. Orientarea profesională a studenţilor. 

 

Din graficul prezentat mai sus observăm că studenţii care s-au determinat în perioada preuniversitară 

(clasa a 11/12-a) se orientează singuri în manifestarea abilităţilor şi competenţelor în practică (50%). Acest 

lucru poate fi susţinut şi de cele 41% din studenţi care la fel doresc să-şi manifeste profesionalismul în practi-

că, insă ajutaţi, de această dată, de către rude (părinţi, fraţi). Astfel, putem conchide că tendinţa de a-şi realiza 

şi manifesta în practică abilităţile şi competenţele are loc fie sub forma unor activităţi de voluntariat, fie sub 
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forma angajării propriu-zise. Iar dacă acest lucru nu se poate realiza, atunci există această predispunere (înaltă) 

care creează fondul motivaţional intern al studenţilor de a continua explorările teoretice ale domeniului lor de 

activitate. Doar 9% din studenţii intervievaţi sunt orientaţi de către profesori, apropiaţi, iniţiativa fiind mai 

mult din partea profesorilor decât a studentului. 

Datele prezentate în Figura 3 atestă numărul studenţilor anchetaţi (exprimat în procente) care sunt predis-

puşi să se angajeze în câmpul muncii la noi în ţară.  Angajarea în câmpul muncii
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Fig.3. Predispunerea studenţilor de a se angaja în câmpul muncii la noi în ţară. 

 

Din cele prezentate mai sus putem observa că studenţii care sunt ajutaţi de părinţi, rude sunt predispuşi  

să-şi dezvolte profesionalismul în altă ţară sau cu specialişti străini (53%), considerând terenul psihopedagogiei 

speciale din ţară mai puţin pregătit pentru dezvoltarea lor profesională. Dintre studenţii care se orientează 

singuri în angajare, 44% doresc să rămână în ţară. Astfel, putem conchide că această categorie de studenţi 

caută cel mai apropiat teren pentru a-şi dezvolta abilităţile şi competenţele acumulate în perioada formării lor 

profesionale (perioada universitară). Doar 3% din studenţii intervievaţi sunt indiferenţii faţă de domeniul de 

activitate în care s-ar realiza angajarea şi în ce ţară. 
 

Concluzii 
1. Predispunerea studentului psihopedagog special de a se angaja în câmpul muncii la noi în ţară este înaltă, 

însă situaţia economico-politică din republică direcţionează aspiraţiile lui de a-şi manifesta capacităţile peste 

hotarele ţării; 

2. Predispunerea studentului psihopedagog special de a se angaja în câmpul muncii este determinată 

individual, în funcţie de situaţia socială şi de grupul social de care dispune angajatorul. 

3. Lipsa unei strânse colaborări între organizaţiile angajatoare şi instituţiile de învăţământ superior, prin 

intermediul unor recomandări oferite studenţilor în perioada pregătirii lor profesionale, duce la o scădere a 

motivaţiei acestora de a-şi valorifica la maximum potenţialul intelectual. 
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