CENTRUL DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
Adresa : B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 3-5, sector 2 , Bucuresti
Telefon / fax : 03.18.05.56.97; 03.18.05.56.98 ; 03.80.05.31.90 ; 021.232.30.11.
www.cmbrae.ro office.cmbrae@rdsmail.ro

1

OBIECTIVELE STUDIULUI

•

Identificarea intenţiei de continuare a studiilor după terminarea clasei aVIII-a

•

Identificarea avantajelor absolvirii unei forme de învăţământ liceal sau de tip SAM

•

Identificarea distribuţiei opţiunilor şcolare pe filiere şi specializări/calificări

•

Identificarea factorilor şi motivelor care stau la baza opţiunilor şcolare exprimate

•

Identificare modalităţilor prin care şcoala poate oferi sprijin elevilor şi părinţilor
acestora în procesul de orientare şcolară şi profesională

METODOLOGIA CERCETĂRII

Instrumentul utilizat în investigaţia noastră a fost un chestionar de interese şcolare şi
profesionale care, în linii mari, a urmărit aceleaşi obiective pentru toate cele trei categorii
de subiecţi: elevi, părinţi, diriginţi.
A fost stabilit un eşantion reprezentativ care a cuprins:
• 578 elevi de clasa aVIII-a
• 578 părinţi ai elevilor de clasa aVIII-a
• 170 profesori diriginţi
Au fost recuperate 575 chestionare pentru elevi (99,4%), 479 chestionare pentru părinţi
(82,8%), 140 chestionare penru diriginţi (82,3%).
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Rezultatele obţinute în urma aplicării chestionarelor pentru elevi
1. Tipul unităţii de învăţământ pe care elevii doresc să o urmeze după terminarea clasei a VIII-a:
a) Liceu: 551 elevi (95,8%)
b) Şcoală de arte şi meserii ( ŞAM ): 9 elevi (1,5%)
c) Nu ştiu / Nu m-am hotărât: 15 elevi (2,6%)

2. Avantajele absolvirii unui liceu:
a. Dobândirea unui nivel de educaţie ridicat (absolvent de liceu): 214 elevi (37,2%)
b. O bună pregătire teoretică: 91 elevi (15,8%)
c. Mai multe şanse de continuare a studiilor universitare: 336 elevi (58,4%)
d. Obţinerea unor atestate şi certificate profesionale ( de ex. : limbă străină, informatică,
contabilitate etc.): 143 elevi (24,8%)
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3. Avantajele absolvirii unei şcoli de arte şi meserii ( ŞAM ):
a.
b.
c.
d.

Angajarea într-un timp mai scurt: 103 elevi (17,9%)
Calificarea într- o meserie: 310 elevi (53,9%)
Posibilitatea continuării studiilor liceale în paralel cu serviciul: 120 elevi (20,8%)
Obţinerea mai rapidă a independenţei financiare: 75 elevi (13,04%)

4. Specializările/calificările pentru care au optat elevii chestionaţi:
LICEU - FILIERA TEORETICĂ
Profilul
Real

Specializarea
a. Matematică-informatică: 211 elevi (36,6%)
b. Ştiinţele naturii: 44 elevi (7,6%)
a. Filologie bilingv: 48 elevi (8,3%)
b. Filologie intensiv: 20 elevi (3,4%)

Uman

c. Filologie. 84 elevi (14,6%)
d. Ştiinţe umane şi sociale: 42 elevi (7,3%)
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LICEU – FILIERA TEHNOLOGICĂ
Profilul
Servicii

Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Tehnic

Calificarea profesională
a) Tehnician în activităţi financiare şi comerciale: 13 elevi
(2,2%)
b) Tehnician în administraţia publică: 2 elevi (0,3%)
c) Tehnician în turism: 12 elevi (2%)
d) Tehnician în activităţi de poştă: 1 elev (0,1%)
a) Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului: 3 elevi (0,5%)
b) Tehnician hidro-meteorolog:
c) Tehnician chimist de laborator: 2 elevi (0,3%)
d) Tehnician analize produse alimentare: 3 elevi (0,5%)
a) Tehnician operator tehnică de calcul: 1 elev (0,1%)
b) Tehnician operator procesare text/imagine: 1 elev (0,1%)
c) Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
d) Tehnician mecatronist
e) Tehnician de telecomunicaţii: 2 elevi (0,3%)
f) Tehnician proiectant CAD
g) Tehnician designer vestimentar: 4 elevi (0,6%)
h) Tehnician în industria sticlei şi ceramicii
i) Tehnician în instalaţii electrice: 1 elev (0,1%)
j) Tehnician operator telematică
k) Tehnician în automatizări: 2 elevi (0,3%)
LICEU – FILIERA VOCAŢIONALĂ

Profilul
Sportiv

Teologic

Pedagogic

Muzică

Calificarea profesională
a) Instructor sportiv: 29 elevi (5,04%)
a) Preot: 6 elevi (0,4%)
b) Eclesiarh
c) Custode de sală muzeu
d) Supraveghetor sală muzeu- artă ecleziastică: 1 elev
( 0,1%)
e) Egumen / egumenă
f) Arhivar
g) Tehnician pentru tehnici artistice - patrimoniu
a) Pedagog şcolar: 3 elevi (0,5%)
b) Educator – învăţător: 7 elevi (1,2%)
c) Instructor animator, instructor de educaţie extraşcolară
d) Bibliotecar studii medii: 1 elev (0,1%)
e) Documentarist: 2 elevi (0,3%)
f) Mediator şcolar
a) Corist: 1 elev (0,1%)
b) Instrumentist: 5 elevi (0,8%)
c) Instructor muzical: 8 elevi (1,3%)
d) Corepetitor
f) Bibliotecar muzical
g) Distribuitor materiale muzicale: 1 elev (0,1%)
a) Instructor coregraf: 6 elevi (0,4%)
b) Instructor dans sportiv: 3 elevi (0,5%)
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Teatru
Arte vizuale

c) Instructor animator
d) Balerin / dansator: 2 elevi (0,3%)
a) Instructor teatru: 3 elevi (0,5%)
a) Tehnician pentru tehnici artistice
b) Desenator tehnic pentru arhitectură şi design: 8 elevi (1,3%)
c) Tehnician machetist
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII

Domeniul de
pregătire

Mecanică

Electromecanică
Electronică
automatizări

Calificarea profesională
( Lucrător/muncitor)
a) Lucrător în lăcătuşărie mecanică structuri
b) Lucrător în prelucrări la rece
c) Lucrător în prelucrări la cald
d) Lucrător în obţinerea şi prelucrarea metalelor
e) Lucrător în mecanică de motoare: 2 elevi (0,3%)
f) Lucrător în mecanică de montaj, întreţinere şi
reparaţii: 2 elevi (0,3%)
g) Lucrător în mecanică fină: 1 elev (0,1%)
h) Lucrător în foraj, extracţie, tratare petrol şi gaze
I) Lucrător maşinist utilaje
j) Lucrător în marină: 3 elevi (0,5%)
k) Lucrător în mecanică agricolă
a) Lucrător operator în energetică
b) Lucrător în electromecanică: 1 elev (0,1%)
c) Lucrător feroviar
a) Lucrător în electronică, automatizări

a) Lucrător în chimie anorganică: 1 elev (0,1%)
b) Lucrător în chimie organică
c) Lucrător în prelucrarea polimerilor
Materiale de
a) Lucrător în industria ceramicii
construcţii
b) Lucrător în industria lianţilor
c) Lucrător în industria sticlei: 1 elev (0,1%)
Electric
a)Lucrător în electrotehnică: 1 elev (0,1%)
a) Lucrător în structuri pentru construcţii: 1 elev (0,1%)
b) Lucrător finisor pentru construcţii
Construcţii,
instalaţii şi lucrări c) Lucrător instalator pentru construcţii
publice
d) Lucrător în izolaţii
e) Lucrător pentru drumuri şi căi ferate
a) Lucrător în gospodăria agroturistică
Agricultură
b) Lucrător în cultura plantelor: 2 elevi (0,3%)
c) Lucrător în creşterea animalelor: 1 elev (0,1%)
Turism şi
a) Lucrător în hoteluri: 2 elevi (0,3%)
alimentaţie
b) Lucrător în alimentaţie: 3 elevi (0,5%)
Silvicultură
a) Lucrător în silvicultură
Comerţ
a) Lucrător în comerţ
a) Lucrător în morărit şi panificaţie
b) Lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve
Industrie alimentară
c) Lucrător în industria alimentară extractivă: 1 elev (0,1%)
d) Lucrător în industria alimentară fermentativ
Chimie industrială
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a) Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn
Fabricarea
b) Lucrător în tâmplărie: 1 elev (0,1%)
produselor din lemn
c) Lucrător în sculptură
a) Lucrător în filatură – ţesătorie
Industrie textilă şi b) Lucrător în finisarea textilelor şi a pielii
pielărie
c) Lucrător în tricotaje-confecţii
d) Lucrător în confecţii piele şi înlocuitori: 1 elev (0,1%)
Tehnici poligrafice a) Lucrător poligraf: 2 elevi (0,3%)
a) Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc: 1 elev
Estetica şi igiena
(0,2%)
Teologic
a) Cântăreţ (cantor): 1 elev (0,1%)
5. Motivele care stau la baza alegerii făcute la întrebarea nr. 4:
a. Specializarea/calificarea aleasă este necesară pentru a practica profesia pe care o
doreşte: 333 elevi (57,9%)
b. Perspectiva financiară: 136 elevi (23,6%)
c. Cunoaşterea dinamicii pieţei muncii: 37 elevi (6,4%)
d. Valorificarea potenţialului intelectual, aptitudinal: 163 elevi (28,3%)

57,90%

28,30%
23,60%

6,40%

Importanta pentru
meseria dorita

Perspectiva
financiara

Dinamica pietei
muncii
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Potentialul
intelectual,
aptitudinal

6. Factorii care i-au determinat pe elevi să opteze pentru specializarea/calificarea de la întrebarea
anterioară:
a) Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu le facilitează accesul spre
specializarea/calificarea dorită: 274 elevi (47,6%)
b) Aptitudinile personale: 257 elevi (44,6%)
c) Prietenii, anturajul: 49 elevi (8,5%)
d) Influenţa părinţilor: 70 elevi (12,1%)
e) Sfatul dirigintelui: 28 elevi (4,8%)
f) Recomandarea profesorului consilier şcolar: 38 elevi (6,6%)
g) Apropierea de casă a unităţii şcolare alese: 49 elevi (8,5%)
h) Prestigiul unităţii şcolare: 50 elevi (8,6%)

7. Cum îi poate sprijini şcoala pe elevi în alegerea pe care o vor face la sfârşitul clasei a VIII-a:
a) Oferirea mai multor informaţii despre licee şi şcoli de arte şi meserii ( ŞAM-uri ):
230 elevi (40%)
b) Ore de pregătire suplimentară în şcoală care sa vizeze disciplinele unde se sustine
teza cu subiect unic: 198 elevi (34,4%)
c) Identificarea aptitudinilor, intereselor tale ca suport pentru alegerea profilului liceului:
185 elevi (32,1%)
d) Sprijin material - burse de studii, ajutor bănesc oferit elevilor săraci pentru a-şi
continua studiile: 51 elevi (8,8%)
e) Implicarea părinţillor în construirea ofertei educaţionale a şcolii: 30 elevi (5,2%)
f) Orientare şcolară şi profesională oferită de profesorul consilier şcolar: 65 elevi
(11,3%)
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Rezultatele obţinute în urma aplicării chestionarelor pentru părinţi
1. Tipul unităţii de învăţământ pe care părinţii doresc să îl urmeze copilul lor după terminarea
clasei a VIII-a:
a. Liceu : 457 părinţi ( 95,4%)
b. Şcoală de arte şi meserii (ŞAM): 13 părinţi ( 2,7%)
c. Nu ştiu / Nu m-am hotărât: 9 părinţi (1,8%)

2. Avantajele absolvirii unui liceu în viziunea părinţilor:
a) Dobândirea unui nivel de educaţie ridicat (absolvent de liceu): 194 părinţi ( 40,5%)
b) O bună pregătire teoretică: 107 părinţi (22,3%)
c) Mai multe şanse de continuare a studiilor universitare: 284 părinţi (59,2%)
d) Obţinerea unor atestate şi certificate profesionale ( de ex. : limbă străină,
informatică,
contabilitate etc.): 67 părinţi (13,9%)
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3. Avantajele absolvirii unei şcoli de arte şi meserii ( ŞAM ):
a) Angajarea într-un timp mai scurt : 88 părinţi (18,3%)
b) Calificarea într- o meserie: 228 părinţi (47,5%)
c) Posibilitatea continuării studiilor liceale (după absolvirea ŞAM) în paralel cu serviciul:
7
părinţi (14,6%)
d) Obţinerea mai rapidă a independenţei financiare: 47 părinţi (9,8%)

4. Specializările/calificările pentru care au optat părinţii elevilor chestionaţi:
LICEU - FILIERA TEORETICĂ

Profilul

Specializarea
a. Matematică-informatică: 219 părinţi (45,7%)

Real

b. Ştiinţele naturii: 36 părinţi (7,5%)
a. Filologie bilingv: 37 părinţi (7,7%)
b. Filologie: 39 părinţi (8,1%)

Uman

c. Filologie intensiv: 8 părinţi (1,6%)
d. Ştiinţe umane şi sociale: 40 părinţi (8,3%)
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LICEU – FILIERA TEHNOLOGICĂ
Profilul

Calificarea profesională
a) Tehnician în activităţi financiare şi comerciale: 16 părinţi (3,3%)
b) Tehnician în administraţia publică: 2 părinţi (0,4%)
Servicii
c) Tehnician în turism: 11 părinţi (2,2%)
d) Tehnician în activităţi de poştă: 3 părinţi (0,6%)
Resurse a) Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului: 1 părinte (0,2%)
naturale b) Tehnician hidro-meteorolog: 1 părinte (0,2%)
şi
c) Tehnician chimist de laborator: 2 părinţi (0,4%)
protecţia d) Tehnician analize produse alimentare: 2 părinţi (0,4%)
mediului
a) Tehnician operator tehnică de calcul: 9 părinţi (1,8%)
b) Tehnician operator procesare text/imagine: 1 părinte (0,2%)
c) Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii: 3 părinţi (0,6%)
d) Tehnician mecatronist
e) Tehnician de telecomunicaţii: 3 părinţi (0,6%)
Tehnic
f) Tehnician proiectant CAD: 2 părinţi (0,4%)
g) Tehnician designer vestimentar: 2 părinţi (0,4%)
h) Tehnician în industria sticlei şi ceramicii
i) Tehnician în instalaţii electrice: 1 părinte (0,2%)
j) Tehnician operator telematică
k) Tehnician în automatizări: 2 părinţi (0,4%)
LICEU – FILIERA VOCAŢIONALĂ
Profilul
Sportiv

Calificarea profesională
a) Instructor sportiv: 13 părinţi (2,7%)
a) Preot: 4 părinţi (0,8%)
b) Eclesiarh
c) Custode de sală muzeu
Teologic d) Supraveghetor sală muzeu- artă ecleziastică
e) Egumen / egumenă
f) Arhivar
g) Tehnician pentru tehnici artistice – patrimoniu: 2 părinţi (0,4%)
a) Pedagog şcolar: 1 părinte (0,25%)
b) Educator – învăţător: 11 părinţi (2,2%)
c) Instructor animator, instructor de educaţie
Pedagogic
extraşcolară: 1 părinte (0,2%)
d) Bibliotecar studii medii: 1 părinte (0,2%)
e) Documentarist
f) Mediator şcolar: 1 părinte (0,2%)
a) Corist
Muzică
b) Instrumentist: 4 părinţi (0,8%)
c) Instructor muzical: 2 părinţi (0,4%)
d) Corepetitor
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e) Bibliotecar muzical
f) Distribuitor materiale muzicale
a) Instructor coregraf
b) Instructor dans sportiv
Coregrafie
c) Instructor animator
d) Balerin / dansator
Teatru
a) Instructor teatru: 1 părinte (0,2%)
a) Tehnician pentru tehnici artistice
Arte
b) Desenator tehnic pentru arhitectură şi design: 7 părinţi (1,4%)
vizuale
c) Tehnician machetist
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII
Domeniul de
pregătire

Calificarea profesională
( Lucrător/muncitor)
a) Lucrător în lăcătuşărie mecanică structuri
b) Lucrător în prelucrări la rece
c) Lucrător în prelucrări la cald
d) Lucrător în obţinerea şi prelucrarea metalelor
e) Lucrător în mecanică de motoare
f) Lucrător în mecanică de montaj, întreţinere şi
Mecanică
reparaţii
g) Lucrător în mecanică fină: 1 părinte (0,2%)
h) Lucrător în foraj, extracţie, tratare petrol şi gaze
i) Lucrător maşinist utilaje
j) Lucrător în marină
k) Lucrător în mecanică agricolă
a) Lucrător operator în energetică
Electromeca
b) Lucrător în electromecanică
nică
c) Lucrător feroviar: 1 părinte (0,2%)
Electronică
a) Lucrător în electronică, automatizări: 1 părinte (0,2%)
automatizări
a) Lucrător în chimie anorganică
Chimie
b) Lucrător în chimie organică
industrială
c) Lucrător în prelucrarea polimerilor
Materiale de a) Lucrător în industria ceramicii
construcţii
b) Lucrător în industria lianţilor
c) Lucrător în industria sticlei
Electric
a)Lucrător în electrotehnică: 1 părinte (0,2%)
a) Lucrător în structuri pentru construcţii : 1 părinte (0,2%)
Construcţii,
b) Lucrător finisor pentru construcţii
instalaţii şi
c) Lucrător instalator pentru construcţii
lucrări
d) Lucrător în izolaţii
publice
e) Lucrător pentru drumuri şi căi ferate
a) Lucrător în gospodăria agroturistică
Agricultură b) Lucrător în cultura plantelor
c) Lucrător în creşterea animalelor
Turism şi
a) Lucrător în hoteluri: 4 părinţi (0,8%)
alimentaţie b) Lucrător în alimentaţie: 13 părinţi (2,7%)
Silvicultură a) Lucrător în silvicultură
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Comerţ
Industrie
alimentară
Fabricarea
produselor
din lemn
Industrie
textilă şi
pielărie
Tehnici
poligrafice
Estetica şi
igiena
Teologic

a) Lucrător în comerţ: 2 părinţi (0,4%)
a) Lucrător în morărit şi panificaţie
b) Lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve
c) Lucrător în industria alimentară extractivă
d) Lucrător în industria alimentară fermentativ
a) Lucrător în fabricarea produselor semifinite din
lemn: 1 părinţi (0,2%)
b) Lucrător în tâmplărie
c) Lucrător în sculptură
a) Lucrător în filatură – ţesătorie
b) Lucrător în finisarea textilelor şi a pielii
c) Lucrător în tricotaje-confecţii
d) Lucrător în confecţii piele şi înlocuitori
a) Lucrător poligraf: 1 părinte (0,2%)
a) Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc
a) Cântăreţ (cantor)

5. Motivele care au stat la baza alegerii făcute la întrebarea anterioară:
a) Specializarea/calificarea aleasă este necesară copiilor pentru a practica profesia pe care
o
doresc: 294 părinţi (61,3%)
b) Perspectiva financiară: 105 părinţi (21,9%)
c) Cunoaşterea dinamicii pieţei muncii: 33 părinţi (6,8%)
d) Valorificarea potenţialului intelectual, aptitudinal al copiilor: 168 părinţi (35,07%)

6. Factorii care i-au determinat pe părinţi să opteze pentru specializarea/calificarea aleasă la
întrebarea anterioară:
a) Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu îţi facilitează accesul spre
specializarea/calificarea dorită: 250 părinţi (52,1%)
b) Aptitudinile personale : 250 părinţi (52,1%)
c) Prietenii, anturajul: 13 părinţi ( 2,7%)
d) Influenţa părinţilor: 46 părinţi (9,6%)
e) Sfatul dirigintelui: 34 părinţi (7,09%)
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f) Recomandarea profesorului consilier şcolar: 43 părinţi ( 8,9%)
g) Apropierea de casă a unităţii şcolare alese: 52 părinţi (10,8%)
h) Prestigiul unităţii şcolare: 57 părinţi (11,8%)

7. Cum i-ar putea sprijini şcoala pe elevi şi părinţi în alegerea făcută:
a) Oferirea mai multor informaţii despre licee şi şcoli de arte şi meserii ( ŞAM-uri ): 246
părinţi (51,3%)
b) Ore de pregătire suplimentară în şcoală care sa vizeze disciplinele unde se sustine teza
cu
subiect unic.: 225 părinţi (46,9%)
c) Identificarea aptitudinilor, intereselor tale ca suport pentru alegerea profilului liceului:
109 părinţi (22,7%)
d) Sprijin material - burse de studii, ajutor bănesc oferit elevilor săraci pentru a-şi
continua
studiile: 41 părinţi (8,5%)
e) Implicarea părinţillor in construirea ofertei educationale a scolii: 37 părinţi (7,7%)
f) Orientare şcolară şi profesională oferită de profesorul consilier şcolar: 64 părinţi
(13,3%)
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Rezultatele obţinute în urma aplicării chestionarelor pentru profesorii diriginţi
1.

Tipul unităţii de învăţământ spre care se orientează în opinia profesorilor diriginţi elevii după
terminarea clasei aVIII-A :
a)
b)
c)

2.

Liceu: 132 diriginţi (94,2%)
Şcoală de arte şi meserii ( ŞAM ): 6 diriginţi (4,2%)
Nu ştiu: 2 diriginti (1,4%)

Motivele pentru care elevii se orientează către forma de învăţământ aleasă la itemul 1:
a)
b)
c)
d)

Dobândirea unui nivel de educaţie ridicat: 13 profesori diriginţi ( 10,4%)
Posibilitatea continuării studiilor universitare: 24 profesori diriginţi (19,3%)
Dorinţa părinţilor: 7 profesori diriginţi (5,6%)
Construirea unei cariere: 12 profesori diriginţi (9,6%)

15

3. Avantajele pe care le prezintă, în opinia profesorilor diriginţi, absolvirea unui liceu:
a)
b)
c)
d)

Dobândirea unui nivel de educaţie ridicat (absolvent de liceu): 78 diriginţi (55,7%)
O bună pregătire teoretică: 42 diriginţi (30,%)
Mai multe şanse de continuare a studiilor universitare: 110 diriginţi (78,5%)
Obţinerea unor atestate şi certificate profesionale ( de ex. : limbă străină,
informatică, contabilitate etc.): 41 diriginţi (29,2%)

4. Avantajele pe care le prezintă absolvirea unei şcoli de arte şi meserii ( ŞAM):
a)
b)
c)
d)

Angajarea într-un timp mai scurt: 53 diriginţi (37,8%)
Calificarea într- o meserie: 114 diriginţi (81,4%)
Posibilitatea continuării studiilor liceale în paralel cu serviciul: 48 diriginţi (34,2%)
Obţinerea mai rapidă a independenţei financiare: 59 diriginţi (42,1%)
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5.

Gradul de informare al profesorilor diriginţi:
 despre unităţile şcolare postgimnaziale:
-

în foarte mare măsură informaţi: 28 diriginţi (20%)
în mare măsură informaţi: 39 diriginţi (27,8%)
în potrivită măsură informaţi: 22 diriginţi (25,7%)
în mică măsură informaţi: 6 diriginţi (4,2%)
deloc informaţi: 5 diriginţi (3,5%)

 despre piaţa muncii:
-

în foarte mare măsură informaţi: 22 diriginţi (15,7%)
în mare măsură informaţi: 40 diriginţi (28,5%)
în potrivită măsură informaţi: 42 diriginţi (30%)
în mică măsură informaţi: 15 diriginţi (10,7%)
deloc informaţi: 4 diriginţi (2,8%)
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6. Gradul de informare al elevilor, după părerea profesorilor diriginţi, cu privire la
oportunităţile educaţionale de după absolvirea gimnaziului:
-

7.

în foarte mare măsură informaţi: 29 diriginţi ( 20,7%)
în mare măsură informaţi: 44 diriginţi ( 31,4%)
în potrivită masură informaţi : 51 diriginţi ( 36,4)
în mică măsură informaţi: 30 diriginţi ( 21,4%)
deloc informaţi: 11 diriginţi ( 7,8%)

Motivele care îi ghidează pe elevi în alegerea filierei/specializării:
a) Specializarea/calificarea aleasă este necesară pentru a practica profesia pe care
şi-o doresc: 67 diriginţi (47,8%)
b) Perspectiva financiară: 81 diriginţi ( 57,8%)
c) Cunoasterea dinamicii pieţei muncii: 20 diriginţi (14,2%)
d) Valorificarea potenţialului intelectual, aptitudinal 40 diriginţi (28,5%)
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8. Factorii care îi determină pe elevi să opteze pentru o specializare/calificare sau alta, în
opinia profesorilor diriginţi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu: 96 diriginţi (68,5%)
Aptitudinile personale: 58 diriginţi (41,4%)
Prietenii, anturajul: 42 diriginţi (30%)
Influenţa părinţilor: 89 diriginţi (63,5%)
Sfatul dirigintelui: 37 diriginţi (26,4%)
Recomandarea profesorului consilier şcolar: 33 diriginţi (23,5%)
Apropierea de casă a unităţii şcolare alese: 52 diriginţi (37,1%)
Prestigiul unităţii şcolare: 45 diriginţi (32,1%)

9. Cum cred profesorii diriginţi că i-ar putea sprijini şcoala pe elevii de clasa a VIII-a şi pe
părinţii acestora în procesul de luare a unei decizii şcolare şi profesionale potrivite:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Oferirea mai multor informaţii despre licee şi şcoli de arte şi meserii ( ŞAM-uri ):
89 diriginţi (63,5%)
Ore de pregătire suplimentară în şcoală care sa vizeze disciplinele unde se sustine
teza cu subiect unic: 47 diriginţi (33,5%)
Identificarea aptitudinilor, intereselor tale ca suport pentru alegerea profilului
liceului: 82 diriginţi (58,5 %)
Sprijin material - burse de studii, ajutor bănesc oferit elevilor săraci pentru a-şi
continua studiile: 35 diriginţi (25%)
Implicarea părinţillor in construirea ofertei educationale a scolii: 40 diriginţi
(2,5%)
Orientare şcolară şi profesională oferită de profesorul consilier şcolar: 72 diriginţi
(51,4%)
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Analiză comparativă, pe ani şcolari, a rezultatelor obţinute în urma aplicării
chestionarelor de interese şcolare şi profesionale:



Opţiunile elevilor pentru liceu/ŞAM:

An şcolar



2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Lice 88,1%

88,3%

81,5

95,8%

SAM 8,01%

7,9%

10,8

1,5%

Opţiunile elevilor în funcţie de filieră:
An Şcolar

2005-2006

2006-2007

2008-2009

56,1%

67,8%

77,8%

Filiera tehnologică

12,7%

9,5%

8,3%

Filiera vocaţională

13,1%

11,2%

12,9%

11%

4%

Filiera teoretică

Şcoala de arte şi meseri 12,2%
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 Opţiunile părinţilor pentru liceu /ŞAM:
An şcolar



2005-2006

Liceu

83,6%

SAM

8%

2006-2007

2008-2009

79,7%

95,4

13,9%

2,7

Opţiunile părinţilor în funcţie de filieră:
An şcolar

2005-2006 2006-2007 2008-2009

Filiera teoretică
42,3%

73,2%

78,9%

26,2%

15,3%

12,3%

17,7%

5,91%

8,8%

13,5%

4,5%

5,3%

Filiera tehnologică
Fliliera vocaţională
Şcoala de arte şi meserii

 Opţiunile profesorilor diriginţi pentru liceu /ŞAM:
An şcolar

2006-200

2008-2009

Liceu

81,4%

94,2%

SAM

14,1%

4,2%
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