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Dezvoltarea personală

Dezvoltarea personală are un impact pozitiv în viața profesională cu atât mai mult cu cât
dezvoltarea vizează ascendența spre o carieră de succes.
Pentru început dezvoltarea carierei descrie un proces de înaintare în viaţă cu diferite
nivele de conştienţă, scopuri şi suport. Putem spune că, cariera unui individ se dezvoltă cu
sau fără implicarea acestuia conştientă sau activă. Ceasul biologic, acţiunile celor din jur,
mediul familial, mişcările politice şi economice, dezvoltarea tehnologică schimbă şi
dezvoltă cariera unui individ.
De asemenea, dezvoltarea carierei unui individ poate descrie şi procesul de intervenţie
activă în carieră.
Într-o lume haotică, globală, puternic tehnologizată, guvernată de stres, acţiuni intense şi
mişcări continue este important să încercăm să ne cunoaştem pe noi înşine, să păstrăm un
echilibru între viaţa personală şi cea profesională făcând ceea ce ne place, ceea ce ne ni se
potriveşte.

Autocunoaşterea este unul dintre cele mai importante etape în multe domenii sociale.
Autocunoaşterea ne poate schimba sau îmbunătăţii viaţa, nu doar pe plan profesional ci şi pe
plan personal. Fiecare individ cel puţin o dată în viaţă ar trebuii să încerce să se cunoască
dacă nu prin testare, prin exerciţii mintale repetate.
Înţelegerea predominantă a carierei în era industrială se focusa pe progresie ierarhică în
cadrul organizaţilor. Conceptul de carieră întotdeauna a însemnat mai mult decât atât şi
acum se focusează pe alte aspecte ale acesteia, cum ar fi experienţa individuală, în termeni
de dezvoltare educaţională şi de muncă de-a lungul vieţii.
Odată construit un plan de carieră şi atins un ţel stabilit, reevaluarea continuă a acestora
este importantă pentru a menţine motivaţia şi satisfacţia permanent la un nivel de interes
cel puțin identic cu cel de început. Dezvoltarea personală vine în întâmpinarea menținerii
nivelului de motivații și interese prin căutarea lor continuă și dezvoltarea unei atitudini
pozitive.
Trăsăturile dominante de personalitate sunt factori cu un rol deosebit mai ales în realizarea
identificării cu cariera aleasă, fiind oarecum o condiţie a succesului profesional. Este
important de determinat tipul de temperament, independenţa, rezistenţa la eşec, spiritul de
iniţiativă, spiritul de echipă iar toate aceste caracteristici pot fi descoperite în timp de-a
lungul unei dezvoltări personale complexe.

Știai că …

Până de curând o carieră de succes însemna, pentru multe persoane, promovarea în cadrul
unei companii, stabilitate și fidelitate organizației. În ultima perioadă, oamenii privesc
cariera ca pe o provocare și tind să se raporteze la ei înșiși cu valori, motivații și obiective
proprii, uneori în detrimentul organizației!
Nu există “prea devreme” sau “prea târziu” în planificarea carierei!
Un plan de carieră se redactează cu sinceritate și deschidere!
Autocunoașterea, testarea limitelor, evaluarea aptitudinilor te duc mai aproape de
construirea unui plan de carieră realist!
Un consilier în carieră te poate îndruma în redactarea unui plan de carieră!
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Obiective
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Decizie

Redactează un plan de carieră folosind schema de mai sus! Cere îndrumarea unui consilier
în carieră, dacă ai nevoie, folosind datele de contact de pe ultima pagină a revistei.
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Evaluarea aptitudinală de personalitate și interese prin instrumente de
testare
Mulţi dintre noi am trecut cel puţin o dată prin măsurarea înălţimii, pe perete, când eram
copii,, în scopul de a determina condiţia și dezvoltarea fizică a corpului nostru. Părinţii tăi sau
medicul au demarat o evaluare care includea mai multe măsurători pentru a le compara cu
standardele existente în scopul unui rezultat final al evaluării.
Evaluarea ştiinţifică îşi are rădăcinile în apariţia testelor, odată cu dezvoltarea psihotehnicii şi
a fost dezvoltată pe parcursul a trei etape: perioada testelor, perioada măsurătorilor, perioada
evaluării. Perioada testelor, în care se introduc teste obiective standardizate pe baza cărora se
fac măsurători, măsurarea exactă s-a extins de la măsurarea fizică spre cea psihică şi această
tendinţă are rădăcini adânci de ordin social. Perioada măsurătorilor, este perioada de
perfecţionare continuă a bateriilor de teste, acestea au fost extinse de la măsurarea
dezvoltării psiho-motorii la măsurarea inteligenţei, a aptitudinilor până la evaluarea
cunoştinţelor. Este perioada în care s-au descoperit avantajele dar şi limitele şi dificultăţile
măsurării cu ajutorul testelor. Perioada evaluării este perioada în care încep primele cercetări
ştiinţifice asupra examenelor desfăşurate de H. Pieron şi de soţia sa în Franţa, în anul 1922.
Ce trebuie să știi despre evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor, a personalității și a intereselor?
• Testele de aptitudini, de personalitate şi de interese sunt instrumente de testare construite
pentru a-ți evalua abilităţile şi aptitudinile, personalitatea, interesele, valorile şi preferinţele
privind cariera profesională.
• Raportul de evaluare reprezintă documentul care conţine o descriere amănunţită a
procesului de evaluare, baza de evaluare și scopul evaluării ca și rezultatele analizei care au
condus la concluzii și decizii. Raportul de evaluare poate să îți explice procesele analitice care
au fost parcurse în cursul evaluării și să îți furnizeze informații semnificative care au fost
folosite în analiză.
• Abilităţile sunt caracteristici cognitive sau mentale care afectează potenţialul de învăţare
sau performanţă. Aptitudinile sunt de cele mai multe ori interschimbabile cu abilităţile, în
special când se focusează pe predicţia performanţei într-o altă situaţie.
• Testarea abilităţilor şi aptitudinilor a devenit parte importantă a procesului de recrutare a
forței de muncă datorită numărului de candidaţi pentru un loc de muncă care a crescut
simţitor îngreunând procesul de recrutare şi cerând permanent actualizarea tehnicilor şi
metodelor aplicate.
• Interviul furnizează informaţii insuficiente despre candidat şi pentru o selecţie cât mai
riguroasă este nevoie de o predicţie cât mai reală asupra potenţialului fiecărui candidat, ceea
ce face ca testarea să fie complementară şi obligatorie.

• Personalitatea unei persoane furnizează informaţii foarte utile cum sunt inteligenţa, vigilenţa
competitivitatea, cooperarea etc. Personalitatea afectează modul în care abordezi munca şi
locul de muncă, atât în relaţie cu tine însuți cât şi în relaţie cu ceilalţi, client sau angajat.
• Scorurile testelor cognitive furnizează informaţii despre cât de repede poți învăţa dar nu
spun nimic despre integritate, creativitate, punctualitate, comunicare interpersonală, reacţie la
stres sau munca în echipă. Testele de personalitate sunt cele care vin cu aceste completări
utile.
• Testele de interese sunt create pentru a evalua interesele, valorile şi preferinţele din jurul
carierei. Acestea îți oferă o autocunoaştere interesantă prin furnizarea informaţiilor despre
motivaţii şi pasiuni, în special, sugerând în acelaşi timp domenii care ți se potrivesc şi câteva
informaţii despre aceste domenii.
• Testele au fiecare o metodă standardizată de administrare și scorare, cu rezultatele
cuantificate și comparate.
• Majoritatea testelor au, la început, cel puțin un exemplu din ceea ce urmează să lucrezi; în
această etapă pune întrebări dacă ai neclarități!
• Ascultă sau citește instrucțiunile cu atenție!

Ştiai că …

• Evaluarea psihologică își are rădăcinile în China. În 1800 era folosită o formă primitivă
de testare pentru a putea determina eligibilitatea persoanelor de a ocupa un post în
administrația publică. Cei care doreau să ocupe o astfel de poziție erau închiși într-o
cameră și scriau eseuri și poezii o lungă perioadă de timp. Cei care treceau de această
etapă intrau în runda următoare de teste până când rămâneau doar 1-3 persoane.
• În 1879 în Leipzig, Germania, Wilhelm Wundt a fondat primul laborator de psihologie
experimentală. Cercetările lui se bazau puternic pe metoda introspecției.
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a. Răspunde la următoarele întrebări despre tine:
1. Cel fel de persoană sunt? (caracterizare în 3 cuvinte)
2. Sunt o persoană de carieră sau mă dedic mai mult vieții de familie?

3. Ce îmi place cel mai mult să fac în timpul liber?
b. Cere pe rând mai multor persoane să îţi răspundă în scris (pentru a putea vedea oricând şi a
face observații la final) celor trei întrebări despre tine: un prieten, un membru al familiei, un
prieten care te cunoaște doar pe Facebook (sau altă rețea de socializare), un coleg (de muncă),
un şef (un superior). Când ai toate răspunsurile în față, observă diversitatea răspunsurilor.
c. Cere acelorași persoane să îţi spună înălțimea ta în centimetri şi observă rezultatele şi în
același timp similitudinea răspunsurilor.
Remarcă singur diferenţa dintre obiectiv şi subiectiv în exerciţiul dat pentru a înţelege mai
bine diferenţa între o caracterizare făcută după comportament şi percepţie subiectivă şi
evaluarea cu ajutorul bateriilor de teste care este obiectivă şi măsurabilă, încadrând persoana
în anumite standarde.

obiectiv

subiectiv
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Unde şi cum să îţi cauţi un loc de muncă

Căutarea unui loc de muncă implică utilizarea unor strategii, adică crearea unui plan care să
te ajute să îţi atingi scopul: să obţii un post care se potriveşte trăsăturilor de personalitate,
intereselor, abilităţilor, compentenţelor şi valorilor tale.
Caută eficient!
Caută cât mai multe informaţii pentru locul de muncă pe care ţi-l doreşti şi gândeşte-te dacă
ţi se potriveşte. Ia în considerare tipul de post, responsabilităţile şi activităţile pe care le
presupune, dacă abilităţile şi competenţele necesare sunt printre atuurile tale, dacă stilul de
lucru şi valorile ţi se potrivesc sau ce preferinţe ai referitoare la zona geografică.
Pregăteşte-ţi şi actualizează-ţi CV-ul şi scrisoarea de intenţie şi personalizează-le pentru
fiecare loc de muncă, dacă îţi doreşti să aplici la mai multe posturi.
O modalitate de a-ţi căuta un loc de muncă este să participi la târgurile de joburi; astfel
descoperi ce firme sau organizaţii au oferte de muncă şi ce posturi sunt disponibile. De
asemenea, poţi comunica direct cu persoane din interiorul firmelor sau organizaţiilor. Mai
mult, ai posibilitarea de a-ţi lăsa CV-ul acolo sau de a obţine mai multe informaţii despre
postul vizat.
O altă strategie este să accesezi site-urile specializate care pun la dispoziţie ofertele de
angajare. Crează-ţi un profil şi completează toate materialele sau formularele necesare, apoi
caută postul care ţi se potriveşte şi aplică online la acesta.
De asemenea, poţi strânge informaţii de pe site-urile companiilor sau organizaţiilor în care
doreşti să lucrezi. Chiar dacă postul pe care îl vizezi nu este disponibil poţi contacta
potenţialul angajator direct prin e-mail, scrisoare sau telefon. Eventual poţi trimite un CV,
informaţiile tale vor rămâne în baza de date.
O altă strategie foarte eficientă este să îţi creezi o reţea de contacte care să te ajute să îţi
atingi scopul. Unele posturi se obţin prin recomandare şi uneori nu sunt publicate. De aceea,
cu cât cunoşti persoane mai multe din acel domeniu, cu atât îţi cresc şansele de a fi
recomandat(ă). Întreabă-ţi întâi prietenii, rudele, profesorii, colegii sau alte cunoştinţe dacă te
pot pune în legătură cu alte persoane care te-ar putea ajuta cu informaţii sau recomandări.
Creează-ţi un profil profesional pe reţelele de socializare online şi foloseşte-l pentru a obţine
informaţiile dorite în scopul angajării sau pentru a intra în legătură cu persoane din domeniul
care te interesează.

Ştiai că …
Aproximativ 80% din oportunităţile de locuri de muncă nu sunt făcute publice,
recrutarea se face pe bază de recomandare.
Vrei să ştii în ce ţară se acordă cele mai lungi concedii? Ei bine, în Franţa statul
asigură angajaţilor 5 săptămâni de concediu pe an.
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Organizează-ţi căutarea! Notează-ţi, pe de o parte informaţiile despre posturile la care ai
aplicat: denumirea postului, compania, site-ul, persoana de contact. Pe de altă parte,
înregistrează detaliile legate de aplicaţie: data aplicării şi eventuale observaţii cu privire la
această experienţă.

post

comp.

contact

data aplic.

obs.
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