Bine aţi venit pe CAREER4U
Introducere
CAREER4U este un software interactiv care ajută utilizatorii să ia decizii cu privire la
cariera profesională. Programul se bazează pe cele mai recente informații cu privire
la profesii pentru:
 evidenţierea eventualelor probleme și identificarea aspectelor care urmează
să fie discutate ulterior cu consilierii de orientare;
 încurajarea utilizatorilor să se informeze mai mult asupra profesiilor;
 extinderea orizonturilor utilizatorilor față de piața muncii și propunerea de
idei noi referitore la posibile profesii.
Pentru a realiza acest scop, programul este:





accesibil – utilizatorii văd cum sunt folosite informaţiile pe care le furnizează
şi motivele pentru care sunt recomandate anumite profesii;
centrat pe utilizator – programul utilizează toate răspunsurile utilizatorului;
educativ – utilizatorul care foloseste programul învaţă mai multe despre el
însuși și despre diferite profesii;
fidel – rezultatele reflectă ideile personale ale utilizatorului.

Informaţii despre acest ghid
În acest ghid veți găsi tot ce aveţi nevoie să ştiţi despre:
 ceea ce conţine programul;
 modul de utilizare a setărilor CAREER4U;
 unde găsiţi diferite secţiuni;
 cum să le folosiţi la maximum.
În ghid, la sfârșitul paragrafelor puteți găsi note de aprofundare adresate
consilierilor:
Sfaturi pentru consilierii de orientare - vă oferă cea mai bună modalitate de a folosi
CAREER4U cu utilizatorii;
Memento - evidențiază un aspect important al programului.
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Cum să utilizaţi CAREER4U
Pentru a utiliza CAREER4U în mod optim trebuie să-l cunoaşteţi în întregime pentru a
şti să utilizaţi toate caracteristicile sale. Prin urmare, este util:
 să petreceţi puţin timp pentru a explora programul înainte de a-l utiliza cu
publicul pentru prima dată;
 să citiţi cu atenţie acest ghid.

Cum să începeți
Prezentare generală a programului
CAREER4U este un instrument interactiv care oferă utilizatorilor idei și informații cu
privire la profesii: este un software de îmbinare a profilelor profesionale cu interesele
și aptitudinile individuale și o bază de date detaliată cu privire la profesiile potrivite.

Programul de potrivire a profesiilor
CAREER4U oferă utilizatorilor o listă de ocupații în concordanță cu interesele și
calificările lor.
Pentru a obține lista de profesii sugerate, utilizatorii trebuie să introducă informațiile
solicitate în software.
Software-ul cere utilizatorilor săi:
 să răspundă la întrebări referitoare la 117 caracteristici ale profesiilor, în
conformitate cu o scală de preferință de 5 valori (nu îmi place deloc / nu îmi
place / îmi e indiferent / îmi place / îmi place mult);
 să răspundă la întrebări cu privire la abilităţi (45), bazate pe o scală de 4
valori (deloc / scăzut / bun / foarte bun);
 să indice nivelul de pregătire deţinut sau pe care doresc să-l obţină, pe o
scală de 5 trepte (programul oferă, de asemenea, posibilitatea de a indica
mai mult de un nivel de educație).

Baza de date a ocupațiilor / Profesiile la care vă gândiţi
Baza de date a profesiilor oferă informații cu privire la peste 250 de profiluri
profesionale.
Utilizatorii pot folosi baza de date:
 pentru a afișa fişele profesiilor pe care doresc să le aprofundeze (Informaţii
despre profesii);
 pentru a compara ideile pe care le au deja referitoare la unele ocupații cu
răspunsurile date în timpul procesului de potrivire realizat (Profesiile la care
te gândeşti).
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Utilizarea CAREER4U
Cine foloseşte CAREER4U: utilizatori și servicii
CAREER4U poate fi un instrument util în luarea deciziilor cu privire la profesia
proprie, indiferent de nivelul de studii sau de calificarea profesională a persoanei și
complexitatea proiectelor și a căilor urmate. CAREER4U poate fi deosebit de util în
următoarele situaţii:
- pentru utilizatorii care doresc să ia decizii cu privire la formarea lor, studii sau
muncă sau care îşi analizează şi doresc să îşi dezvolte propria carieră;
- pentru utilizatorii care planifică să se întoarcă la un loc de muncă sau să îşi continue
studiile;
- pentru șomerii care au în vedere posibilitatea de a reintra pe piața forței de muncă;
- pentru persoanele care au deja un loc de muncă, care se formează sau care studiază
și care doresc să îşi schimbe parcursul.

Servicii și activități







orientare înainte de a derula programe de formare profesională sau după
finalizarea acestora;
parcursuri de orientare pentru elevii de liceu;
parcursuri de orientare pentru tineri;
parcursuri de orientare pentru adulți;
parcursuri de orientare realizate în centrele de orientare și în cadrul
agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă;
consiliere individuală, în diferite contexte.

Tipuri de utilizatori











elevii de şcoală profesională (11-13 ani);
elevii de liceu (14-19 ani);
tinerii care au abandonat şcoala sau care sunt în risc de abandon;
tinerii absolvenți (19-25 ani);
adulți șomeri sau angajaţi;
imigranți;
lucrătorii aflaţi în mobilitate;
lucrătorii aflaţi în curs de recalificare profesională;
lucrătorii care se află la finalul carierei;
utilizatorii incluşi în diferite tipuri de programe de formare.
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Cum să utilizați CAREER4U
Există două opțiuni principale pentru utilizarea CAREER4U în cadrul activităților și
serviciilor de orientare şi în domeniul serviciilor oferite publicului.
a.

Accesul liber

CAREER4U este pus la dispoziția utilizatorilor pentru consultarea independentă, întro sală de informatică dotată cu calculatoare conectate la Internet, unde utilizatorii au
la dispoziţie un timp de acces programat.
Pentru ca utilizatorii să folosească eficient software-ul CAREER4U în acest mod este
important să fie disponibil suportul operatorilor pentru majoritatea utilizatorilor (de
exemplu, un consilier de orientare, tutore sau profesor) sau ca utilizatorii să fi primit
o pregătire anterioară pentru folosirea platformei.
După parcurgerea paşilor din cadrul CAREER4U este de asemenea important ca
utilizatorii să poată discuta cu operatorul rezultatele lor.
Avantaje: accesul la program este posibil pentru o gamă largă de utilizatori, care pot
programa sesiuni bazate pe disponibilitatea lor de timp și nevoile acestora.
b.

Accesul asistat

CAREER4U este folosit de către utilizatori într-un tur ghidat cu supravegherea și
sprijinul constant al unui consilier sau profesor.
În cazul accesului asistat, în special într-un serviciu public sau școală, poate fi oportun
să se organizeze un sistem de programări pentru utilizatorii care doresc să folosească
software-ul, precum și pentru cei care doresc să participe la sesiuni de orientare.
Avantaje: în acest caz, se poate monitoriza utilizarea programului şi faptul că toți
utilizatorii au un beneficiu maxim. Utilizatorii pot fi pregătiţi să folosească programul
într-un mod cât mai conștient și apoi pot fi discutate cu ei rezultatele în detaliu.
În ambele cazuri, CAREER4U poate fi folosit în sistemul de rețea (în aceeaşi locaţie
fizică, cum ar fi un centru de orientare sau o școală, de exemplu), care permite
utilizarea simultană de către mai mulți utilizatori, cu mai multe PC-uri conectate între
ele.
În cazurile în care CAREER4U este folosit cu acces liber este deosebit de important ca
utilizatorii să înțeleagă scopul, potențialul și limitele programului, astfel încât să nu
aibă așteptări excesive ale rezultatelor care pot fi obţinute.
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Sfaturi pentru consilierii de orientare
Utilizarea optimă a CAREER4U are loc în cadrul unor activităţi de orientare organizate,
derulate în vederea alegerii unei profesii sau a unor parcursuri educaţionale sau
formative. Durata acestor activităţi de orientare poate fi între 8 și 30 de ore în total, cu
cel puțin două întâlniri dedicate software-ului, de la 1 la 4 ore ca durată (mai scurte
pentru întâlniri individuale și mai lungi pentru întâlniri de grup).
Pentru realizarea parcursului complet de orientare pe CAREER4U este necesar, în
general, o perioadă între 45 de minute și o oră.
CAREER4U poate fi utilizat atât în activităţi de grup cât şi în activități individuale.
Pentru activităţile de grup se recomandă o primă prezentare colectivă a instrumentului
realizată de către consilier (prezentarea funcţiilor, a paşilor care trebuie parcurşi, a
paginilor dedicate profesiilor etc.) și, dacă este posibil, pot fi derulate apoi una sau
două sesiuni individuale (pe calculatoare, în aceeași clasă), cu prezența unui operator
de susținere (consilier sau profesor), pentru parcurgerea eficientă a parcursului de
orientare.

CAREER4U ŞI ORIENTAREA ÎN CARIERĂ
CAREER4U este un instrument flexibil şi eficient care ar trebui să reprezinte doar o
componentă a unui traseu de orientare în carieră complex. Aşadar, este important să
fie realizat un interviu de follow-up cu utilizatorul pentru analiza rezultatelor
obținute.
Vă sugerăm mai jos câteva întrebări care pot fi adresate în această discuție, pentru a
ajuta utilizatorul să îşi dezvolte în continuare înțelegerea pieţei muncii și a
sectoarelor profesionale.











Care dintre profesiile din lista ta te interesează cel mai mult?
Pentru ce motiv crezi că ţi-a fost recomandată?
Poți vedea vreo legătură între profesiile propuse?
Ştii cum să găseşti mai multe informaţii despre aceste profesii?
Care dintre profesiile din lista ta te interesează mai puţin?
De ce crezi ca ţi-au fost propuse?
Ce te face să renunți la unele dintre aceste profesii?
Ai verificat lista dată de software cu profesiile pe care le-ai avut deja în
minte?
Care a fost rezultatul?
Ce ai simțit faţă lista de profesii propuse: ai fost surprins, mulțumit,
dezamăgit?
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Sfaturi pentru consilierii de orientare
Interviul de orientare oferă o ocazie excelentă de a studia cu utilizatorii problemele
apărute după ce au folosit software-ul. Le permite acestora să vorbească în mod
informal despre rezultatele sesiunii și consolidează scopul CAREER4U, care este de a
dezvolta idei și de a reflecta, cât şi de a crește înțelegerea de sine şi a propriilor
interese, scopul nefiind acela de a impune o listă rigidă de profesii.
Memento
CAREER4U este conceput pentru a fi orientat către utilizatori, deci discuția purtată de
consilier ar trebui să se axeze pe impresiile utilizatorului față de propunerile de
profesii. CAREER4U surprinde impresiile utilizatorilor la un anumit moment din viaţa
lor: este util aşadar ca utilizatorii să fie încurajaţi ca în timpul discuției să scrie notiţe pe
copiile tipărite ale rezultatelor lor, alegând să șteargă aspectele care nu mai sunt
considerate valide şi făcând eventuale modificări. Este oportun ca utilizatorii să fie
încurajaţi să folosească din nou CAREER4U daca au avut loc anumite schimbări, cum ar
fi, de exemplu, după rezultatele unui examen important. CAREER4U nu oferă toate
răspunsurile ci reprezintă primul pas al parcursului de orientare în carieră și de
cercetare care să conducă la crearea unui plan de acțiune profesional.

SECȚIUNI ALE PROGRAMULUI
În ceea ce priveşte secțiunea Ce îmi place... (caracteristicile profesiei / interesele
profesionale) puteți:




discuta caracteristicile și ce înseamnă acestea;
examina caracteristicile individuale și relevanța lor pentru diferite profesii;
utiliza ansamblul caracteristicilor pentru a analiza profesiile, înainte de a
vedea secţiunile cu detalii despre fiecare profesie.

În ceea ce priveşte secţiunea Abilităţi necesare pentru profesie puteţi:





discuta abilitățile și ce înseamnă acestea;
examina abilităţile indivuale și modul în care acestea sunt legate de diferite
profesii;
utiliza ansamblul abilităţilor pentru a analiza profesiile, înainte de a vedea
secţiunile cu detalii despre fiecare profesie;
evalua abilitățile care sunt deținute de către utilizator și care pot fi obţinute
ulterior, prin cursuri de formare profesională sau altfel.

În ceea ce priveşte secţiunea Profesiile la care te gândeşti... care conţine întreaga
bază de date cu profesii a CAREER4U puteţi:


alege o profesie și analiza folosind sistemul de caracteristici, apoi puteţi să o
comparaţi cu alte profesii prin intermediul analizei furnizate de CAREER4U;
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prezenta analiza unei profesii fără să fie spusă denumirea profesiei iar
utilizatorului i se poate cere să identifice ce profesie este.

În ceea ce priveşte nivelul de studiu şi profesional poate fi interesant de observat:



ce efecte produce în lista de profesii propuse selecția diferitelor niveluri;
care sunt consecințele diferențelor care apar în funcţie de selectarea unui
nivel sau altul cu privire la planul profesional propriu.

CE POATE FACE UTILIZATORUL DUPĂ UTILIZAREA CAREER4U?
Traseul de urmat, după folosirea CAREER4U depinde de mulți factori, cum ar fi:





vârsta utilizatorilor sau momentul profesional în care se află aceştia
(angajați, șomeri, recent angajaţi sau în căutarea primului loc de muncă,
nivelul de carieră);
care sunt deciziile pe care trebuie să le ia în curând;
atitudinea lor față de activităţile de orientare în carieră.

Mai jos sunt câteva sugestii cu privire la posibile acțiuni de follow-up după utilizarea
CAREER4U care urmează să fie efectuate în mod independent și cu sprijinul
operatorului:






cercetări suplimentare privind anumite profesii (despre oportunitățile de
angajare, atât locale cât și naționale, despre parcursuri profesionale
alternative de acces la o anumită profesie; despre abilitățile și calitățile
personale necesare pentru a accede la o anumită profesie; despre nivelul de
concurență pentru accesul la cursuri diverse, la programe de formare și la
profesia în sine);
stabilirea unui alt interviu sau unei alte sesiuni de orientare cu software-ul
CAREER4U;
propunerea unei întâlniri de aprofundare cu experți în piața forței de
muncă;
pregătirea candidaturilor pentru anumite locuri de muncă sau activități de
formare.
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Anexa 1 - Caracteristicile profesiilor
Cum sunt determinate caracteristicile profesiei
Fiecare profesie din baza de date a fost analizată pe baza caracteristicilor care sunt
importante pentru acea profesie.
Fiecare caracteristică a fost elaborată în conformitate cu următoarele criterii:
a)

în raport cu profesiile:
dacă reprezintă un element esențial al unui anumit număr de profesii;
dacă face diferența între două profesii;
dacă este de o importanță deosebită în orice profesie;

b) în raport cu utilizatorii:
dacă diferiți utilizatori au percepții diferite asupra unei caracteristici
specifice;
dacă această percepție este constantă, chiar dacă respectiva caracteristică
este prezentă în diferite profesii;
dacă există două caracteristici care obțin în mod regulat răspunsuri
identice de la utilizatori și în funcție de ce criterii / condiții.
Unii factori nu sunt incluși în sistemul de potrivire (matching) al CAREER4U cum ar fi,
de exemplu, talentul individual. Unele profesii depind de un grad ridicat de talent,
care face ca toate celelalte considerente să treacă pe un plan secundar, cum sunt de
exemplu cântăreţii sau atleţii profesionişti. Vizualizând paginile dedicate acestor
profesii în CAREER4U se observă că nu au menţionate caracteristici ale profesiei și nu
sunt incluse în procesul de potrivire.
În cazul în care utilizatorul doreşte să caute în baza de date o altă profesie care, în
baza răspunsurilor date de utilizator nu este compatibilă, o pictogramă îi indică faptul
că profesia respectivă nu se potrivește cu răspunsurile la întrebări. Pictograma roşie,
respectiv pictograma mov din partea dreaptă a profesiei indică nivelul de
compatibilitate cu răspunsurile date la întrebările despre interese şi la întrebările
despre abilităţi. Vizualizând pagina acelei profesii după parcurgerea paşilor din cadrul
software-ului, utilizatorul găseşte, de asemenea, un comentariu care explică de ce,
conform cu răspunsurile date, profesia are o compatibilitate scăzută sau insuficientă.
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Anexa 2 - Abilitățile necesare pentru profesii
Cum sunt determinate abilitățile pentru o profesie
Fiecare profesie din baza de date a fost analizată în funcție de abilitățile care sunt
importante pentru a o realiza.
Fiecare abilitate a fost elaborată în conformitate cu următoarele criterii:
a) în raport cu profesiile:
dacă este un element esențial al unei profesii;
dacă face diferența între două profesii;
dacă este de o importanță deosebită în orice profesie;
b) în raport cu utilizatorii
dacă diferiți utilizatori au percepții diferite asupra unei abilităţi specifice;
dacă această percepție este constantă atunci când abilitatea este prezentă
în diferite profesii.
Unii factori nu sunt incluși în sistemul de potrivire al CAREER4U cum ar fi, de
exemplu, talentul individual. Unele profesii depind de un grad ridicat de talent, care
face ca toate celelalte considerente să treacă pe un plan secundar, cum sunt de
exemplu cântăreţii sau atleţii profesionişti. Vizualizând paginile dedicate acestor
profesii în CAREER4U se observă că nu au menţionate abilităţile profesiei și nu sunt
incluse în procesul de potrivire.
În cazul în care utilizatorul caută o anumită profesie în baza de date cu profesii, va
primi un comentariu cu privire la abilități și la nivelul acestora.
În ceea ce priveşte abilitățile și răspunsurile date de un utilizator, profesiile din baza
de date pot fi împărțite în:
Profesii compatibile
Profesii care merită să fie luate în considerare.
Profesii puţin compatibile
Profesii ce au o compatibilitate scăzută, care necesită o cercetare aprofundată a
informaţiilor şi despre care pot fi purtate discuţii ulterioare cu consilierul de
orientare.
Profesii necompatibile
Profesii ce au o compatibilitate insuficientă. În cazul în care utilizatorul caută în baza
de date o profesie care, conform răspunsurilor date, nu este potrivită pentru el,
primeşte un comentariu care îi transmite faptul că profesia respectivă nu corespunde
răspunsurilor oferite.
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Anexa 3 - Procesul de potrivire (matching)
(fără abilităţi)
Procesul de potrivire
Doi factori sunt folosiţi în procesul de potrivire:



nivelul profesional;
caracteristicile profesiei.

Se pleacă de la premisa că fiecare profesie poate să fie în concordanță cu interesele
iar scopul fiecărui pas din cadrul procesului de potrivire este de a confirma aceste
date sau de a le schimba într-un sens negativ.
Profesiile sunt clasificate în funcție de gradul lor de compatibilitate iar în această
ordine vor fi afişate în lista de profesii propuse.
Potrivirea cu nivelurile profesionale
Primul pas al procesului de potrivire este de a înlătura profesiile care nu aparțin
nivelului sau nivelelor selectate, în timp ce unele profesii, care sunt la limită pot fi
incluse, însoțite de un comentariu care precizează acest aspect.
În cazul în care utilizatorul a selectat toate nivelurile profesionale, această etapă a
procesului de potrivire nu mai este realizată iar profesiile vor fi potrivite doar în baza
caracteristicilor profesiei. Același lucru se întâmplă şi atunci când nu este selectat
niciun nivel profesional iar în acest caz nu va fi furnizat niciun comentariu cu privire la
nivelul profesional.
Potrivirea cu caracteristicile profesiei
Fiecare profesie inclusă în CAREER4U a fost analizată prin selectarea caracteristicilor
relevante și împărțirea acestora în trei niveluri:
Caracteristici fundamentale
Sunt elementele distinctive, esenţiale ale unei profesii. Pentru ca acest tip de
profesie să fie compatibil, este necesar ca utilizatorului să-i placă aceste aspecte;
dacă s-a răspuns negativ la o caracteristică fundamentală a profesiei, mai exact dacă
utilizatorul a selectat că nu îi place sau nu îi place deloc o anumită caracteristică, nu
se realizează un proces de potrivire pozitiv.
Caracteristici secundare
Sunt elemente relevante ale profesiei. Este necesar ca utilizatorilor să le placă aceste
aspecte într-o anumită măsură pentru ca profesia să poată fi inclusă în procesul de
potrivire.
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Alte caracteristici
Acestea sunt aspecte particulare suplimentare ale unei profesii. Daca aceste aspecte
nu sunt plăcute, munca poate fi mai puţin satisfăcătoare, dar nu suficient pentru a
exclude complet profesia.

Comentariile oferite de software referitoare la potrivirea cu caracteristicile
profesiei
Este în concordanță cu interesele tale?
Mai jos sunt prezentate criteriile în funcţie de care software-ul afişează anumite
comentarii referitoare la nivelul de compatibilitate al profesiei cu răspunsurile despre
caracteristicile profesiei; este important să amintim faptul că acestea sunt linii
directoare generale și că pot exista variații în funcție de analiza profesiei.
Compatibilitate foarte bună
Comentariu: Această profesie merită să fie luată serios în considerare.
Compatibilitatea cu răspunsurile tale este foarte bună.
Caracteristici fundamentale - cel puțin un Îmi place mult. Celelalte răspunsuri trebuie
să fie tot Îmi place sau Îmi place mult.
Caracteristici secundare – toate răspunsurile să fie Îmi place sau chiar Îmi place mult.
Unul sau două răspunsuri Îmi este indiferent sunt posibile dacă există multe alte
răspunsuri pozitive referitoare la caracteristicile fundamentale.
Alte caracteristici – toate răspunsurile pot fi Îmi este indiferent sau pot fi pozitive.
Compatibilitate bună
Comentariu: Această profesie merită să fie luată în calcul. Compatibilitatea cu
răspunsurile tale este bună.
Caracteristici fundamentale – toate răspunsurile Îmi place sau chiar unele pot fi Îmi
place mult.
Caracteristici secundare – Îmi place sau Îmi este indiferent sunt compatibile, dar cele
mai multe răspunsuri trebuie să fie Îmi place sau una chiar Îmi place mult. Se poate
răspunde o singură dată Nu îmi place, dacă răspunsurile la caracteristicile
fundamentale și/sau secundare au fost, în general răspunsuri pozitive.
Alte caracteristici - pentru cea mai mare parte a acestora poate fi dat răspunsul Îmi
este indiferent sau pot fi alese răspunsuri pozitive, cu un singur Nu îmi place permis.
Un al doilea răspuns Nu îmi place este permis, numai în cazul în care răspunsurile
referitoare la caracteristicile secundare sunt pozitive.
Compatibilitate mică
Comentariu: Această profesie ar putea fi potrivită pentru tine; este destul de
compatibilă cu răspunsurile tale.
11
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Caracteristici fundamentale - o combinație de răspunsuri Îmi place și Îmi este
indiferent, dar cea mai mare parte să fie răspunsuri pozitive.
Caracteristici secundare – Îmi este indiferent sau răspunsuri pozitive. Este permis să
se răspundă o dată sau de mai multe ori Nu îmi place dacă răspunsurile la
caracteristicile fundamentale sunt toate pozitive și/sau răspunsurile la caracteristicile
secundare sunt în mare parte pozitive.
Alte caracteristici - sunt permise câteva răspunsuri Nu îmi place. Este posibil să se
răspundă Nu îmi place deloc dacă răspunsurile la caracteristicile fundamentale sunt
toate pozitive și răspunsurile la caracteristicile secundare sunt în majoritate pozitive.
Compatibilitate scăzută
Comentariu: Înainte de a decide dacă această profesie este o opțiune bună, ar trebui
să afli mai multe detalii despre ea şi să vorbeşti cu un consilier de orientare sau cu un
profesor.
Caracteristici fundamentale – Îmi este indiferent sau răspunsuri pozitive. Doar un
singur Nu îmi place este permis dacă majoritatea răspunsurilor sunt pozitive.
Caracteristicile secundare - sunt admise răspunsurile Nu îmi place sau Nu îmi place
deloc.
Compatibilitate insuficientă
Comentariu: Te sfătuim să vorbeşti despre această profesie cu un consilier de
orientare sau cu un profesor. În momentul de față se pare că această profesie nu vi se
potriveşte.
Caracteristici fundamentale - utilizatorul a răspuns Nu îmi place sau Nu îmi place
deloc la unul sau mai multe aspecte centrale. Dacă în ansamblu nu există alte
răspunsuri care să ducă la recomandarea profesiei, compatibilitatea va fi una
insuficientă.

Efectele răspunsurilor la întrebările despre caracteristicile profesiei
În continuare este prezentată o analiză a listei de răspunsuri posibile din perspectiva
utilizatorului.
a. Răspunsuri pozitive
Îmi place mult ca răspuns dat la caracteristicile fundamentale: aceasta va
evidenţia profesiile cu acest aspect ca profesii de interes deosebit și poate chiar
să compenseze impactul unui răspuns negativ.
Îmi place mult ca răspuns dat la caracteristicile secundare: acest lucru poate
ajuta să compenseze unele răspunsuri negative sau neutre.
Îmi place mult/ Îmi place pentru alte caracteristici: relevanță minimă.
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b. Răspunsuri neutre
Îmi este indiferent ca răspuns dat la caracteristicile fundamentale: aceasta
reduce semnificativ compatibilitatea profesiilor care necesită acest aspect.
Îmi este indiferent ca răspuns dat la caracteristicile secundare: are o influență
relativă asupra faptului dacă profesia este propusă sau nu.
Îmi este indiferent ca răspuns dat la alte caracteristici: dacă toate celelalte
aspecte au răspuns pozitiv, acest răspuns poate fi ignorat, deoarece
neutralitatea este compensată.

c. Răspunsuri negative
Nu îmi place deloc ca răspuns dat la caracteristicile fundamentale: acest răspuns
exclude posibilitatea de a lua în considerare respectiva profesie.
Nu îmi place ca răspuns dat la caracteristicile fundamentale și Nu îmi place deloc
pentru caracteristicile secundare: aceasta limitează serios compatibilitatea și
este foarte probabil ca o profesie care conţine aceste caracteristici să nu fie luată
în considerare.
Nu îmi place sau Nu îmi place deloc ca răspuns dat la alte caracteristici nu este
varianta ideală, dar aceasta nu are o relevanță mare.
Propunem în continuare un exemplu tipic al răspunsurile date întrebărilor despre
caracteristici, răspunsuri care au determinat ca o profesie să fie în lista profesiilor
propuse:
Caracteristici fundamentale: Îmi place
Caracteristicile secundare: Îmi place
Alte caracteristici: Îmi este indiferent
Cu toate acestea, din moment ce sunt posibile numeroase combinaţii de răspunsuri
la întrebări, iar fiecare profesie are o combinație unică de caracteristici, acesta
rămâne doar un exemplu.
Profesiile sunt ordonate în funcţie de consistenţa lor şi de numărul de răspunsuri
pozitive la diferitele caracteristici. Răspunsurile pozitive precum Îmi place mult vor
avansa profesia în listă, în timp ce răspunsurile mai puțin pozitive o vor retrograda.
Secțiunea Compatibilă cu răspunsurile tale? din paginile dedicate profesiilor prezintă
toate răspunsurile referitoare la caracteristicile profesiei pe care utilizatorul le-a
selectat. Toate răspunsurile care nu sunt ideale pentru această profesie sunt indicate
cu roșu.
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Anexa 4 - Procesul de potrivire (matching)
(abilitățile incluse)
Potrivirea cu abilitățile necesare pentru profesie
După ce s-a răspuns la toate întrebările referitoare la caracteristici (117), utilizatorul
are posibilitatea de a rafina și mai mult procesul de potrivire răspunzând, de
asemenea, la întrebările privind abilităţile: procesul de potrivire cu abilitățile va fi
finalizat si vizibil doar după ce se răspunde la toate întrebările despre abilităţi (45).
După ce utilizatorul a răspuns, de asemenea, la întrebările privind abilitățile, lista
profesiilor propuse este reordonată în funcție de două criterii:
în primul rând, în funcţie de compatibilitatea cu interesele / caracteristicile
profesiilor;
în al doilea rând, în funcție de compatibilitatea cu abilitățile.
Profesiile cele mai compatibile cu interesele (compatibilitate foarte bună și bună) se
vor afla la începutul listei, urmate de profesiile care au o compatibilitate micăscăzută.
În fiecare dintre aceste categorii de compatibilitate în ceea ce privește interesele,
profesiile vor fi sortate în funcție de compatibilitatea cu abilitățile: mai întâi cele care
au o compatibilitate foarte bună și bună, urmate de cele cu o compatibilitate mică,
scăzută sau insuficientă.
Notă: în cazul potrivirii cu abilităţile, spre deosebire de procesul de potrivire cu
interesele, sunt de asemenea afișate în listă profesii cu o compatibilitate insuficientă.
Este important să reținem faptul că procesul de potrivire cu abilitățile nu modifică
rezultatele procesului de potrivire cu interesele: procesul de potrivire cu abilitățile
produce doar o reorganizare a listei care a fost obținută după prima etapă, cea a
procesului de potrivire a profesiilor cu interesele/caracteristicile.
Fiecare profesie din baza de date a fost analizată în funcție de abilitățile care sunt
importante pentru o desfăşura, abilităţi organizate în două niveluri.
Abilităţi esențiale
Acestea sunt abilităţile necesare pentru ca o profesie să fie considerată compatibilă.
Daca un utilizator nu are o abilitate esențială (aşadar a selectat opţiunea Deloc în
cadrul întrebării care viza acea abilitate), profesia nu poate avea o compatibilitate
mare, precum foarte bună sau bună.
În general, pentru ca o profesie să fie considerată compatibilă, utilizatorul trebuie să
fi răspuns că are cel puţin un nivel Scăzut al tuturor abilităţilor esenţiale pentru
profesie. În cazul în care utilizatorul nu are niciun nivel cu privire la o abilitate
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esenţială (aşadar a selectat opţiunea Deloc în cadrul întrebării care viza acea
abilitate), compatibilitatea va fi foarte redusă, iar în cazul în care utilizatorul nu are
mai multe din abilitățile esenţiale, profesia va rezulta că este incompatibilă.
Abilități utile
Acestea sunt abilităţi utile dar nu esențiale, pentru ca o profesie să fie considerată
compatibilă.
În general, criteriile procesului de potrivire cu abilităţile utile sunt mai puţin rigide: o
profesie poate fi considerată compatibilă chiar și atunci când un utilizator nu are
unele dintre abilitățile utile.

Comentariile oferite de software referitoare la potrivirea cu abilităţile
necesare profesiei
Este în concordanță cu abilităţile tale?
Mai jos sunt prezentate criteriile în funcţie de care software-ul afişează anumite
comentarii referitoare la nivelul de compatibilitate al profesiei cu răspunsurile despre
abilităţi; este important să amintim faptul că acestea sunt linii directoare generale și
că pot exista variații în funcție de analiza profesiei.
Compatibilitate foarte bună
Comentariu: Această profesie merită să fie luată serios în considerare.
Compatibilitatea cu răspunsurile privind abilităţile este excelentă.
Abilități esențiale - utilizatorul răspunde în general că are un nivel Foarte bun, dar
este posibil să aibă şi unele răspunsuri la care alege nivelul Scăzut.
Abilități utile - utilizatorul răspunde în general că are un nivel Foarte bun, dar este
posibil să aibă şi unele răspunsuri la care alege nivelul Scăzut. Câteva răspunsuri
Deloc sunt posibile doar dacă sunt date mai multe răspunsuri la care se alege nivelul
Bun sau Foarte bun.
Compatibilitate bună
Comentariu: Această profesie merită să fie luată în calcul. Compatibilitatea cu
răspunsurile privind abilităţile este bună.
Abilități esențiale - utilizatorul răspunde că are cel puţin un nivel Scăzut (sau mai bun)
la toate întrebările.
Abilități utile - utilizatorul răspunde că are cel puţin un nivel Scăzut (sau mai bun).
Câteva răspunsuri la care se alege nivelul Deloc sunt posibile doar dacă sunt date mai
multe răspunsuri la care se alege nivelul Scăzut (sau mai bun), numărul depinde de
tendința generală a răspunsurilor (daca este în principal către Foarte bun sau Scăzut).
Compatibilitate mică
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Comentariu: Această profesie ar putea fi potrivită pentru tine; este destul de
compatibilă cu răspunsurile tale privind abilităţile.
Abilități esențiale - utilizatorul răspunde de multe ori că are un nivel Scăzut (sau mai
bun), este posibil să aibă şi câteva răspunsuri la care alege nivelul Deloc.
Abilități utile - în general, utilizatorul trebuie să răspundă că are cel puţin un nivel
Scăzut (sau mai bun) dar aproximativ jumătate din răspunsurile date pot fi Deloc dacă
toate celelalte sunt Foarte bun. În cazul în care celelalte răspunsuri nu sunt toate
Foarte bun, atunci numărul de răspunsuri posibile la care alege nivelul Deloc este
mic.
Compatibilitate scăzută
Comentariu: Înainte de a decide dacă această profesie este o opțiune bună, ar trebui
să afli mai multe detalii despre ea şi să vorbeşti cu un consilier de orientare sau cu un
profesor.
Abilități esențiale - în cazul în care utilizatorul răspunde în general că are un nivel
Scăzut (sau mai bun), este posibil să aibă şi câteva răspunsuri la care alege nivelul
Deloc.
Abilități utile – numărul răspunsurilor Deloc poate fi cu mult mai mare decât numărul
răspunsurilor Scăzut (sau mai bun) în cazul în care punctajul pentru abilitățile
esențiale este foarte mare. În cazul în care nivelul punctajului pentru abilitățile
esențiale nu este mare, numărul de răspunsuri Deloc poate fi doar puțin mai mare
decât numărul răspunsurilor Scăzut (sau mai bun).
Compatibilitate insuficientă
Comentariu: Te sfătuim să vorbeşti despre această profesie cu un consilier de
orientare sau cu un profesor.
Abilități esențiale - în cazul în care utilizatorul răspunde mai mult de 4 ori cu Deloc
(deşi la restul răspunde Foarte bun) profesia va avea întotdeauna o compatibilitate
insuficientă.
Abilități utile - toate combinațiile de răspunsuri care nu se încadrează în variantele
descrise mai sus pentru abilităţile utile în cazul compatibilităţii scăzute vor produce o
compatibilitate insuficientă.
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