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L’orientació professional avui
“L’orientació professional fa referència als serveis i activitats dirigits a ajudar les persones de totes
les edats, en tots els moments de la seva vida, a prendre una decisió sobre educació, formació i
professió i a gestionar la seva trajectòr ia professional” (OCDE, 2004, p.19)

Aquesta és una definició i plantejament “oficial”, de l’Organització per a la Cooperació i
Desenvolupament Econòmic; però l’orientació professional ve d’un llarg camí: encara que podem
recollir antecedents remots (el llibre Examen de Ingenios de Huarte de San Juan publicat el 1575,
o unes pàgines de l’Ensenyança de Minyons de Baldiri Reixach del 1749) l’orientació professional
com a acció i el seu desenvolupament teoricopràctic és una qüestió del s. XX.

Abans, el que determinava en bona part el treball que s’exercia de gran era el bresol: on es neixia i
potser l’ordre entre els germans. Amb la industrialització es generà una diversificació de llocs de
treball. La immigració del camp cap a les àrees urbanes industrials provocà una incipient Formació
Professional a càrrec de les pròpies empreses que havien de capacitar els seus obrers. També apareix
l’orientació professional que pot estar al servei de l’empresa i del sistema econòmic o bé tenir un
caire de protecció i ajuda a l’obrer que en tal situació és el més indefens.

A Frank Parsons, enginyer, advocat, professor i reformador social, el preocupava l’explotació que
per part dels monopolis industrials patien molts obrers, així com els problemes dels joves que
acabaven els seus estudis. Estava convençut que els nois i noies havien de ser assistits en el pas
dels estudis al món laboral. Creà a Boston una oficina d’orientació per als joves.

En el seu  llibre Choosing a Vocation –llibre pòstum, publicat el 1909, l’any següent al de la seva
mort–, exposa les tres parts del seu model d’orientació professional (Vocational Guidance):

Es tracta d’efectuar una anàlisi de la personalitat de l’escolar que desitja iniciar-se en un treball
o professió, conèixer els seus atributs i aptituds personals, els seus “punts forts i punts febles”.
D’altra part, cal fer una anàlisi dels treballs o professions a les quals pot accedir i s’ofereix tota
la informació professional possible perquè l’aspirant conegui quines són les condicions d’èxit
en cada professió.
Com a tercera fase, es procurarà l’encaix o acoblament entre persona i professió, orientar
l’individu perquè pugui aconseguir una encertada elecció professional i una...  [llegir més]

Dr. Enric Corominas Rovira, professor del Departament de Pedagogia
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L’orientació professional avui
Enric Corominas Rovira.


“L’orientació professional fa referència als serveis i activitats dirigits a ajudar les
persones de totes les edats, en tots els moments de la seva vida, a prendre una decisió
sobre educació, formació i professió i a gestionar la seva trajectòria professional”
(OCDE, 2004, p.19)


Aquesta és una definició i plantejament “oficial”, de l’Organització per a la Cooperació


i Desenvolupament Econòmic; però l’orientació professional ve d’un llarg camí:


Encara que podem recollir antecedents remots (el llibre Examen de Ingenios de Huarte


de San Juan publicat el 1575, o unes pàgines de l’Ensenyança de Minyons de Baldiri


Reixach del 1749) l’orientació professional com a acció i el seu desenvolupament


teoricopràctic és una qüestió del s. XX.


Abans, el que determinava en bona part el treball que s’exercia de gran era el bresol: on


es neixia i potser l’ordre entre els germans. Amb la industrialització es generà una


diversificació de llocs de treball. La immigració del camp cap a les àrees urbanes


industrials provocà una incipient Formació Professional a càrrec de les pròpies


empreses que havien de capacitar els seus obrers. També apareix l’orientació


professional que pot estar al servei de l’empresa i del sistema econòmic o bé tenir un


caire de protecció i ajuda a l’obrer que en tal situació és el més indefens.


A Frank Parsons, enginyer, advocat, professor i reformador social, el preocupava


l’explotació que per part dels monopolis industrials patien molts obrers, així com els


problemes dels joves que acabaven els seus estudis. Estava convençut que els nois i


noies havien de ser assistits en el pas dels estudis al món laboral. Creà a Boston una


oficina d’orientació per als joves.


En el seu  llibre Choosing a Vocation , - llibre pòstum, publicat el 1909, l’any següent al


de la seva mort-, exposa les tres parts del seu model d’orientació professional


(Vocational Guidance):
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- Es tracta d’efectuar una anàlisi de la personalitat de l’escolar que desitja iniciar-se en


un treball o professió, conèixer els seus atributs i aptituds personals, els seus “punts


forts i punts febles”.


- D’altra part, cal fer una anàlisi dels treballs o professions a les quals pot accedir i


s’ofereix tota la informació professional possible perquè l’aspirant conegui quines són


les condicions d’èxit en cada professió.


- Com a tercera fase, es procurarà l’encaix o acoblament entre persona i professió,


orientar l’individu perquè pugui aconseguir una encertada elecció professional i una


adequada instal.lació a la vida, la qual cosa suposarà un benefici individual i social.


L’actuació de Parsons es vincula a l’ideal educatiu progressista americà que aspira al


canvi o mobilitat social a través de l’educació.


La intervenció de Parsons es pot dir que no té una teoria que la recolzi, però aviat


trobarà aquest recolzament en la Psicologia diferencial que sorgeix a finals del s. XIX.


La Psicologia diferencial va tenir un caràcter progressista pel fet que valora l’individu


en si mateix. Apel.lar a les aptituds personals era una forma d’evitar arbitrarietats i


injustícies i així aconseguir el progrés social generalitzat.


L’orientació disposà doncs d’uns instruments, els tests, que facilitaren el diagnòstic.


Però aquestes tècniques no foren integrades en una fonamentació comprensiva de


l’individu i sovint s’han constituït quasibé en un fi en si mateixes, i han conduït a un


mecanicisme molt apartat de la verdadera funció educativa i social de l’orientació. Pot


ocòrrer que es limiti a avaluar però sense intervenir. Primer els orientadors professionals


sentiren admiració pels tests i, podríem dir que arribaren a una adicció a les proves


psicomètriques.


El paper predominant del conseller ha estat valorat negativament. A més, l’orientació es


situa “fora” de l’escola. Era un servei extern que havia d’atendre el pas de les aules a
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l’ocupació, a la vida real. L’objectiu principal d’aconseguir un acoblament o encaix


entre possibilitats personals i requisits professionals es desviava de la concepció


progressista de millora col.lectiva a través de l’educació que abans havíem al.ludit.


Cal dir que durant la primera meitat del segle s’anà desenvolupant lentament, però, ni en


els països més desenvolupats s’institucionalitzà l’orientació com a servei d’atenció


pública.


Definició “oficial” de la National Vocational Guidance Association, vàlida des de 1937
a 1951:
“Procés d’assistir l’individu per elegir una ocupació, preparar-se per aquesta
ocupació, incorporar-se a l’exercici de la professió i progressar en el desenvolupament
de la vida professional”


És semblant a la definició d’Emili Mira i López1  el 1947:
“Una actuació científica, complexa i persistent, destinada a aconseguir que cada
subjecte es dediqui al tipus de treball professional amb què amb menor esforç pugui
obtenir major rendimient, profit i satisfacció per si mateix i  per a la societat”


L’assessorament, - el counseling-, neix al si del procés d’orientació ja als anys 30 i es


consolida amb les aportacions humanistes de Carl Rogers que en els seus llibres


(Counseling and psychoterapy, 1942;  Client-centered therapy, 1951; On becoming a


person, 1961; Freedom to learn, 1969), entén que l’orientació ha de ser una relació


voluntària entre orientador i “client”. El paper del psicòleg a la terapia centrada en el


client ha de ser passiu, permissiu i d’acceptació dels sentiments del client.


L’antagonisme entre l’esforç de racionalitzar el procés orientador de les primeres


dècades es contraposa a la càrrega afectiva de la teràpia no directiva, i els postulats


contraris a la mesura o comparació entre individus són diametralment oposats a la


psicometria. Les necessitats de la persona són ara l’objecte d’atenció orientadora, reben


molta més atenció que no pas les necessitats socials i del contexte.


Guidance i counseling mantingueren una pugna durant temps, avui superada.
                                                
1  Exilat al Brasil, havia dirigit l’Institut d’Orientació de la Generalitat de Catalunya durant el període
1931-1938.
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Els estudis de Guinzberg als inicis dels anys 50 establiren el caràcter evolutiu i


processual del desenvolupament professional. L’orientació professional hauria d’ajudar


aquest desenvolupament i ser una intervenció continuada en la persona.


En la forta empenta teòrica i pràctica a partir dels 50s destaca Donald Super que integrà


les aportacions de la Psicologia diferencial i evolutiva, (maduresa vocacional, diversos


rols al llarg de la vida, etc.), amb les de la Sociologia, (influències i interacció amb


l’entorn) i amb les aportacions de les teories de la personalitat, (autoconcepte, presa de


decisions, etc.). Per ell, el procés de desenvolupament és la implementació de


l’autoconcepte. Queda establert que l’elecció professional no és un fet puntual sinó que


constitueix un procés: l’individu, en successives adaptacions, arriba a formular-se una


imatge realista de si mateix. L’individu actua com ell creu que és, segons el seu


autoconcepte, i en les seves opcions vocacionals persegueix la realització de si mateix.


Una definició d’orientació professional de Super d’aquells anys diu:


“Procés d’ajuda a la persona per representar-se i acceptar una visió integrada de si
mateixa i del seu rol en el món del treball, contrastar aquesta representació personal
amb la realitat del món del treball, i realitzar el propi autoconcepte en la pràctica
professional, amb satisfacció per si mateixa i per la societat.”


L’orientació professional en el nou enfoc evolutiu atén les diferents etapes de la vida. El


desenvolupament professional és una part del desenvolupament psicosocial de


l’individu.


Des dels anys 60 s’han produit diverses propostes que han generat un cos d’enfocs o


teories que han anat consolidant científicament  l’Orientació Professional. Es pot


distingir entre els enfocs, més teòrics, del career development (comportament


professional) que expliquen el procés de desenvolupament professional en si mateix,


dels enfocs o teories de career counseling  que expliquen com intervenir millor en el
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desenvolupament professional de l’individu, és a dir, promoure models pràctics


d’intervenció.


En certs moments s’ha produït força escisió entre teoria i pràctica. En les etapes recents


hi ha un esforç d’integració dels enfocs o teories.


La perspectiva constructivista s’ha incorporat també a l’orientació professional: s’entén


el desenvolupament humà tant com una funció de l’evolució com d’un procés per


generar significació per la interacció individu-entorn. Els reptes professionals (elecció,


inserció, recol.locació) són situacions de desequilibri. La gestió de les transicions


professionals està influida per les estructures de significació o equilibris assolits.


Des dels anys 60 fins avui, diferents associacions professionals juntament amb les


universitats han liderat la recerca i les publicacions de llibres i d’articles en revistes


científiques han consolidat models d’intervenció en orientació professional. A més de


Super, són destacables en les aportacions teòrico-pràctiques els noms de Anne Roe;


S.H.Osipow;  J.L Holland; J.D.Krumboltz; David Tiedeman; Linda S.Gotfredson; R. W.


Lent, S. D.Brown i G. Hackett; G.W. Peterson, J.P.Sampson & R.C. Reardon; R.V.


Peavy;  A.G. Watts; J.Guichard et M.Huteau; M.L.Savickas, entre molts altres.


Al mateix temps que s’ha produït el creixement en els sabers de l’Orientació


Professional s’ha aconseguit la institucionalització en els països desenvolupats


d’aquesta dimensió educativa. L’orientació professional s’oferta als centres educatius,


als serveis d’orientació i col.locació, o al propi lloc de treball. La intervenció pot ser


individual o grupal, presencial o a distància.


L’esquema bàsic del procés d’orientació és ajudar seqüencialment en les quatre fases de


coneixement de si mateix, coneixement de l’oferta de l’entorn, presa de decisions i







{PAGE  }


implementació de la decisió. L’orientació professional dóna prioritat a la dimensió


psicològica en el temps de presa de decisions i a la dimensió socioeconòmica en el


temps de preparació per a la transició al treball.


PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT
DE LA CARRERA PROFESSIONAL


PROJECTE
PROFESSIONAL i


DE VIDA


PRESA DE DECISIONS


CONEIXEMENT
DE SI MATEIX/A


CONEIXEMENT DE LES
POSSIBILITATS ACADÈMIQUES


I LABORALS DE L’ENTORN


El que les persones elaborin un projecte que sigui l’eix d’aquest procés és essencial.


El projecte professional es va delimitant des de les experiències de conèixer les pròpies


capacitats, interessos, aspiracions, etc. i del coneixement de l’entorn. Al seu torn,


influeix en les decisions i en la trajectòria professional-vital. El projecte integra tres


temps de l’existència: assumint el passat, des del present ens projectem al futur. Tot


projecte és anticipació d’acció futura. El projecte estimula i dona sentit al que es fa.


Tradicionalment el projecte es podia considerar tancat ja a l’adolescència. Avui es fa


difícil que el projecte es pugui entendre com a definitiu, estable, i  considerar que la


resta de la vida el dedicarem a realitzar el projecte.  Avui es difuminen les fronteres


entre projecte i realització: es tracta en expressió francesa d’être en projet més que


d’avoir un projet


Tot  seguit es presenten una sèrie de canvis en la nostra societat en les últimes


dècades que afecten la perspectiva de l’orientació professional avui:


Demogràfics i sociològics:
- Descens generalitzat de la taxa de natalitat, descens dràstic en països occidentals;
- Moviments migratoris.
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- Increment de l’esperança de vida i envelliment de la població activa (el 2030, 1 de
cada 4 treballadors tindrà més de 50 anys).
- Es treballa menys: es viu més temps i es gaudeix de millor salut, però la vida laboral
activa es redueix: Un treballador que entrés en el món del treball els anys 50 quan arribà
a jubilar-se havia treballat unes 100.000 hores. El treballador jove que ara entra a una
feina potser es jubili sense haver arribat a treballar 50.000 hores. (Consideri’s que
s’entra al món del treball amb força més edat, es redueixen les hores de treball setmanal
i s’amplíen les vacances, que en determinades temporades potser es treballi a temps
parcial, es poden viure períodes d’atur, proliferen les jubilacions anticipades...).
- Incorporació generalitzada de la dona al món del treball. S’ha dit que és l’autèntica
revolució del segle XX. Sovint amb un únic sou la parella no sobreviu...
Polítics:
- Democratització dels règims polítics del món occidental (especialment des de la
caiguda del mur...).
- Igualtat de drets entre persones (normatives comunitàries a la UE).
Econòmics:
- Globalització / mundialització (a Europa potenciat per l’euro); emergència de nous
països industrialitzats com a principals manufacturers i exportadors.
- Escàs interès econòmic dels recursos naturals, els minerals, l’energia si no van
acompanyats d’un “saber fer” i d’innovació científicotècnica que, com a valor afegit,
potenci tals recursos.
- Major competitivitat amb demanda de productivitat i qualitat en tots els sectors de
producció de bens i serveis.
Tecnològics:
- Informatització, automatització, robotització.
- Desenvolupament de successives generacions de les TIC.
- Gran desenvolupament de les comunicacions i transports.
- “El que era gradual i local passa a ser instantani i global”.
Laborals/ Mercat de treball.
- Deslocalització i segmentació de la indústria (les parts d’un producte es produeix en
diferents factories i les “fàbriques” son centres de muntatge, l’exemple típic seria la
fabricació de cotxes).
- Emergència de noves ocupacions (de fet, la història del treball sempre ha estat un
procés continuat de creació i destrucció d’ocupacions, però a l’època actual aquest
procés s’ha accelerat).
- Transvàs d’empleats cap el sector serveis des d’altres sectors: es devalua la destresa
del treball intensiu (força) i destaca el coneixement (ment) com a requisit de treball.
- Desocupació, atur, produït per diversos factors, fins i tot per l’acceleració de noves
aplicacions que substitueixen la mà d’obra (atur tecnològic). A més dels problemes
econòmics i psicològics, la persistència en la desocupació por generar o afavorir
problemes socials com delincuencia, drogadicció, etc.
- Dicotomització del món del treball: aquelles activitats reduïbles a un algoritme, a una
rutina mental, els fan o els faran les màquines. Cal distingir entre treball de màquines
–intel.ligència artificial- i treball de l’home: cuidar malats, dissenyar nous objectes o
noves aplicacions és treball humà. Es parla de la desaparició de les professions
intermèdies: el treball es polaritza en professions que requereixen altes competències
(ben pagades) i professions del “mercat secundari”, tasques rutinàries i fàcilment
entrenables, que són mal pagades.
- “Desespecialització” del treball (el treballador és empleable en més d’un lloc).
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- Flexibilització del mercat de treball: adaptació als canvis estructurals i funcionals de la
dinàmica de l’ocupació. Molt treball no fix.
- Diversitat de formes contractuals i formes contractuals precàries.
- Emergència de noves formes de treball: autoocupació, teletreball.
- En la trajectòria de l’escola al mercat de treball hi ha molta mediació dels sistemes
assistencials i de l’Estat (polítiques d’ocupació, subvencions, subsidis).
- Noves formes de relació entre l’empresa i el treballador: Del contracte psicològic
(l’esforç i la fidelitat a l’empresa garantien la seguretat en el treball i la promoció) es
passa al contracte basat en la cotització del mercat.
D’organització empresarial:
- Fusions, compres, trasllats d’empreses. Reducció de plantilles (downsizing).
- Menor jerarquització, reducció dels estrats jeràrquics, aplanar l’organigrama de gestió:
(delayering) i més èmfasi en el treball en grup.
- Interdisciplinaritat i combinació de competències.
- Descentralització. Subcontractació (outsourcing).
Culturals:
- Democratització del saber.
- Societat del coneixement, de la informació, de l’aprenentatge.
- Expansió de la comunicació i la informació: accés a la informació, interconnexió entre
fonts d’informació, sistemes interactius.
- Disposició continuada a aprendre al llarg de la vida: lifelong learning (seguir aprenent
al llarg de les etapes de la vida) i lifewide learning (utilitzant l’ampli ventall de recursos
formals, no formals o informals.
De valors:
- Modificació del valor del treball.
- Preocupació ecològica: es passa de voler millorar el “nivell de vida” a una preocupació
per la “qualitat de vida”.
- Els anys de joventut són per conèixer i descobrir... la carrera professional és una
qüestió de l’edat més adulta.


Davant d’aquesta panoràmica, l’orientació professional ha de modificar la perspectiva


tradicional. El model tradicional dels orientadors professionals d’ajudar els clients a


identificar el nom d’una futura ocupació és difícil de mantenir. L’objectiu principal era


assolir “l’encaix” entre el client i la feina apropiada. Aquest model només seria vàlid en


el supòsit que l’ocupació i els requisits per desenvolupar-la amb èxit fossin estables al


llarg del temps i que les habilitats i interessos de l’individu fossin constants al llarg del


temps. La planificació racional només serviria si la trajectòria de la carrera professional


fos seguir un camí simple, fàcil i lògic.


Fem una breu síntesi de recents publicacions de Gelatt i Krumboltz.
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Gelatt (1991), després de haver defensat en les seves publicacions dels anys 60 la


racionalitat en la presa de decisions considera que aquesta posició només és vàlida en un


marc estable, i la presa de decisions vocacionals avui es produeix en un entorn


sumament canviant: com ja hem vist, canvia el concepte de treball, canvien les funcions


i tasques de les professions tant en sectors productius com de serveis, emergeixen noves


professions mentre altres queden obsoletes, canvia l’organizació del treball, canvia el


mercat del treball...


Encunya el concepte d’incertesa positiva: cal assumir els canvis i afrontar-los


positivament com a reptes dels quals poden sorgir oportunitats d’èxit.


En aquest context, la incertesa, la intuició, l’emotivitat, guanyen terreny a l’estricta


racionalitat. Gelatt formula uns principis, en forma de paradoxes, que han de ser


presents en la presa de decisions professionals.


                                                      Tenir objectius bien definits,
                                                       però ser flexible, obert al canvi


Equilibrar la informació
amb la imaginació.


                                                                          Ser pràctic i “mag”: respondre
  als canvis i provocar-los


                                             Ser objetius i realistes
                                             mantenint il.lusions i somnis


El que volem: el projecte ideal que l’individu s’ha proposat -assolir un lloc professional


a plena satisfacció- pot resultar difícil d’aconseguir i sempre és un objectiu a llarg


termini; per tant, cal estar atent a oportunitats paral·leles o relacionades que puguin


presentar-se. Sense renunciar a la fita establerta, és bo considerar possibles ocupacions


que inicialment no es buscaven. Moltes  biografies il·lustren aquesta situació.


        el que
    CREIEM


RESULTADOS
el que
FEM


el que
VOLEM


el que
SABEM
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Si reformulant la pregunta tópica als joves “¿Qué vols ser quan siguis gran?” preguntem


a molts adults “Què volies ser quan eres jove?”,  descobrirem les virtuts de la flexibilitat


i l’obertura. Mentre es persegueixen determinats objectius s’ha d’estar atent al


descobriment de nous objectius.


El que sabem: gran part de la informació general que avui posseïm pot ser obsoleta


dintre de poc. Qui pot predir el món de les professions dintre de 10, 15, 20 anys? La


informació de què ens servim prové del passat, la imaginació ens ajuda a crear el futur.


“L’assessorament professional és un procés dissenyat per ajudar les persones a crear el
seu futur” (Gelatt, 1992)


El  que creiem: aquí, la paradoxa significa que en gran mesura les creences es generen


en la realitat que volem veure. L’observador optimista reforça els aspectes positius en


les seves percepcions. L’optimisme creix si les il·lusions i els somnis s’associen a


l’anàlisi de la realitat. Les creences derivades d’una consideració optimista de la


transició al món professional eliminarà les atribucions a agents externs.


En una altra publicació, Gelatt (2002), destaca l’importància de la visió del món que


anem conformant. En aquest procés distingeix quatre parts:


El que es veu: veiem el que mirem amb els ulls de la nostra ment. La nostra visió és


subjectiva. Siguem reflexius: per què veiem el que veiem? Com ho veuen els altres?


El que no es veu: parem esment en determinades coses i en altres no (escoltem


sempre la mateixa emisora?). Siguem receptius. Obrim la nostra ment.


El que no es pot veure: allò invisible o amagat. Com les arrels dels arbres, les xarxes


d’interconnexió no són visibles. Procurem copsar el conjunt global.


Veure el que no hi és: la imaginació és poder. Siguem creatius. Fantasies, visions,


somnis impossibles.
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Finalment, la manera d’actuar (el que fem) no ha de limitar-se a una adaptació al canvi


sinó que ha de consistir a saber viure el canvi. Per exemple, la seguretat en el treball no


pot buscar-se en un lloc de treball de per vida o com a compensació a la fidelitat a


l’empresa. Avui la independència i autosuficiència han de ser factors per assegurar-se


treball. El demandant de feina es converteix en free agent, en empresari de les seves


competències que oferta als seus clients -els empleadors-. Només així no li faltarà


ocupació encara que sigui integrant-se en diferents i canviants treballs o projectes.


És el model de desenvolupament anomenat “protean career” (Hall and Mirvis, 1995) és


orientat internament des del propi individu amb major flexibilitat i mobilitat. El progrés


el marca la mobilitat.


ORIENTACIÓ segons Gelatt:
Ajuda en el procés d’aprendre maneres de prevenir, d’enfrontar-se i de resoldre
situacions o problemes emocionals socials o professionals a la vida: Crear el propi
futur.


També Miejers (2002) i Wijers & Meijers (1996) incideixen en la problemàtica de la


incertesa en un món canviat: els canvis ràpids i la incertesa generen angoixa i dificulten


l’aprenentatge professional i la construcció de la identitat professional. Els referents dels


pares o les experiències d’aprenentatge de les generacions prèvies, no els serveixen, el


rol de les emocions és molt important. Les situacions d’incertesa poden crear noves


oportunitats. L’individu pot transformar el risc en oportunitat si és capaç d’establir una


identitat personal (quin significat té el treball en i per a la meva vida?) i una direcció


personal a la vida (fer-se un mateix la pròpia biografia).


Portar a la pràctica de l’orientació professional aquests principis paradògics suposa una


molt diferent consideració dels estils de presa de decisions.
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Krumboltz ens parla de planed hapenstance. Considera la Teoria de la planificació de


la casualitat (1999) una esmena a la Teoria de l’aprenentatge de l’orientació


professional (1996) que, al seu torn, era una expansió de la Teoria de l’aprenentatge


social de la presa de decisions professionals que havia desenvolupat el 1979.


L’atzar, la sort, la casualitat juguen un rol important en la carrera professional de


cadascú. Ningú pot predir el futur amb total precisió. Els esdeveniments atribuïts a la


sort o a la casualitat sovint són resultats de comportaments efectius.


La teoria de la planificació de la casualitat vol afavorir la transformació


d’esdeveniments no planificats en oportunitats d’aprenentatge. L’objectiu és assistir els


clients perquè generin i anticipin possibles oportunitats, reconeguin, i incorporin


esdeveniments fortuïts en el seu desenvolupament professional. No s’ha de confondre


amb el pensament màgic o en confiar en el destí, o en un divagar passiu esperant que


algú truqui a la porta. La persona necessita aprendre a actuar per generar i trobar


oportunitats.


En els seus plantejaments, el concepte d’obertura de ment desplaça el d’indecisió.


L’orientador ha d’ajudar els orientats a tolerar l’ambigüitat i desenvolupar una actitud


exploratòria. Hauria de desenvolupar cinc habilitats: curiositat (explorar noves


oportunitats d’aprenentatge), persistència (mantenir l’esforç a pesar de les dificultats),


flexibilitat (canviar actituds i circumstàncies), optimisme (veure les noves oportunitats


com possibles i assolibles), arriscar (actuar i fer cara als resultats incerts).


En lloc de lluitar per identificar el treball ideal, els orientadors seran més eficaços si


ensenyen als clients a enfortir la qualitat de les seves vides, desterrant falses creences.


En el seu llibre Luck is no accident, en col.laboració  amb Al S. Levin (2004), de


manera molt amena exemplifica i suggereix com aprofitar al màxim la casualitat en la


vida i en la professió.







{PAGE  }


Aquella distinció en les etapes de la vida del període de formació i del període


d’activitat professional en la nova societat postindustrial no té sentit i cal entendre la


trajectòria vital com un progrés en l’aprenentatge i en el treball. La Orientació


Professional, en lloc de centrar-se en ajudar els individus a elegir una professió, es


centra en ajudar-los a construir la carrera professional (Watts & Kidd (2000).


La tasca de l’orientador s’ha d’adaptar als nous temps però sempre vigilant que serveixi


per al bé dels orientats, essent cauts i evitant de fer el joc a ideologies que volen


perpetuar jerarquies o privilegis o a necessitats del món econòmic.


Igualment, en una societat que valora tant l’individualisme i l’èxit, l’orientació


professional corre el perill de no atendre la diversitat i els grups. Cal ajudar la persona


globalment. L’orientació professional ha de ser orientació personal: ajudar a ser i no


només ajudar al que la persona pot fer.
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