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Obiectivele studiului:
- Identificarea intenţiei de continuare a studiilor după terminarea clasei aVIII-a
- Identificarea distribuţiei opţiunilor şcolare pe filiere şi profiluri
- Identificarea motivelor care stau la baza opţiunilor şcolare exprimate
- Identificarea modalităţilor prin care şcoala poate oferi sprijin elevilor şi părinţilor
acestora în procesul de orientare şcolară şi profesională
- Identificarea modalităţilor prin care familia poate oferi sprijin elevilor în procesul de
orientare şcolară şi profesională
- Identificarea aspiratiilor privind cariera scolara si profesionala
- Identificarea factorilor care determina obtinerea performantelor scolare ridicate
- Identificarea nivelului de motivatie al elevilor cu privire la parcurgerea unui anumit traseu
educational si profesional dupa absolvirea clasei aVIII-a.

ESANTION PROIECTAT:
540 ELEVI, CLASELE a VIII- a
540 PARINTI AI ELEVILOR DE CLASA a VIII-a
180 DIRIGINTI AI CLASELOR a VIII-a
6 SCOLI × 6 SECTOARE = 36 SCOLI
Cate 15 chestionare aplicate elevilor, 15 chestionare aplicate parintilor, 5 chestionare adresate
dirigintilor / unitate scolara scolara
ESANTION REALIZAT:
525 chestionare elevi (97,22%);
484 chestionare parinti (89,62%),
174 chestionare profesori diriginti (96,66%)
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Lista şcolilor din eşantion
2010-2011
Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Sector 6

Scoala nr.177

Scoala nr.41

Scoala nr.196

Scoala nr.36

Scoala nr.136

Scoala nr.153

Scoala nr. 6

Scoala nr. 23

Scoala nr. 84

Scoala nr.133

Scoala nr.188

Scoala nr.172

Scoala nr. 1

Scoala nr. 31

Scoala nr. 80

Scoala nr. 98

Scoala nr. 2

Scoala nr.174

Scoala nr.152

Scoala nr. 50

Scoala nr. 88

Scoala nr. 79

Scoala nr.103

Scoala nr.197

Scoala nr.170

Scoala nr. 46

Scoala nr.149

Scoala nr.189

Scoala nr.134

Scoala nr.163

Scoala nr.179

Scoala nr. 4

Scoala nr. 87

Scoala nr.119

Scoala nr.139

Rezultatele chestionarelor aplicate elevilor
35 unităţi şcolare
525 elevi
1. Tipul unităţii de învăţământ pe care elevii doresc să o urmeze după terminarea clasei
a VIII-a:
Tipul liceului
Liceu teoretic
Liceu vocaţional
Liceu tehnologic
Nu ştiu / Nu m-am hotărât

Total alegeri
320 (60,95%)
60 (11,42%)
55 (10,47%)
90 (17,14%)

60,95%

17,14%
11,42%

Liceu teoretic

Liceu
vocaţional

10,47%

Liceu
Nu ştiu / Nu
tehnologic m-am hotărât
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2. Domeniul de activitate în care elevii ar prefera să lucreze:
a) Justiţie: 15 (2,85%)
b) Artă: 41 (7,80%)
c) Agricultură: 4 (0,76%)
d) Economie: 101 (19,23%)
e) Turism: 83 (15,80%)
f) Armată: 21 (4%)
g) Mass-media: 67 (12,76%)
h) Educaţie/învaţământ: 23 (4,38%)
i) Profesii liberale (ex.: notar, avocat): 79 (15,04%)
j) Medicină: 68 (12,95%)
k) Teologie: 1 (1,33%)
l) Altele (informatică, arhitectură): 12 (2,28%)
m) NS/NR: 10 (1,90%)

3. Profilul pe care elevii doresc să îl urmeze după absolvirea clasei aVIII-a:
Filieră
Teoretică
Tehnologică

Vocaţională

Profil
Real
Uman
Servicii
Resurse naturale
Tehnic
Teologic
Pedagogic
Muzică
Coregrafie
Teatru
Arte vizuale
Waldorf
Militar
Sportiv

Total alegeri
188 (35,80%)
158 (30,09%)
38 (7,23%)
5 (0,95%)
28 (5,33%)
6 (1,14%)
9 (1,71%)
6 (1,14%)
10 (1,90%)
13 (2,47%)
7 (1,33%)
7 (1,33%)
39 (7,42%)

NS/NR: 14 (2,66%)
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4. Factorii care i-au determinat pe elevii chestionaţi să opteze pentru profilul de la
întrebarea anterioară:
Factori
Profilul ales este necesar pentru a practica
profesia pe care o doresc
Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu le
facilitează accesul la profilul dorit
Aptitudinile personale
Prietenii, anturajul
Influenţa părinţilor
Sfatul dirigintelui
Recomandarea profesorului consilier şcolar
Perspectiva financiară
Profilul ales este necesar pentru a practica o
profesie cerută pe piaţa muncii

Total alegeri
310 (59,04%)
210 (40%)
274 (52,19%)
69 (13,14%)
94 (17,90%)
36 (6,85%)
15 (2,85%)
83 (15,80%)
125 (23,80%)
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1. Liceul/liceele pe care elevii îşi doresc să îl/le urmeze după finalizarea clasei a VIII a:
Menţionăm unităţile şcolare care au întrunit cel mai mare număr de alegeri:
1) Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”: 77 alegeri (14,66%);
2) Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”: 52 alegeri (9,90%);
3) Colegiul Naţional „Ion Creangă”: 47 alegeri (9,95%);
4) Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”: 45 alegeri (8,57%);
5) Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu”: 44 alegeri (8,38%);
6) Colegiul Naţional „Sfîntul Sava”: 37 alegeri (7,04%);
7) Colegiul Naţional „Spiru Haret”: 32 alegeri (6,09%);
8) Liceul teoretic „Grigore Moisil”: 31 alegeri (5,90%);
9) Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”: 31 alegeri (5,90%);
10) Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”: 29 alegeri (5,52%);
11) Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc”: 28 alegeri (5,33%);
12) Liceul Teoretic „Mircea Eliade”: 26 alegeri (4,95%);
13) Liceul teoretic „A.I.Cuza”: 25 alegeri (4,76%);
14) Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”: 25 alegeri (4,76%);
15) Colegiul Economic „Viilor”: 24 alegeri (4,57%);
16) Liceul teoretic „Dante Alighieri”: 21 alegeri (4%);
17) Colegiul Naţional „Matei Basarab”: 21 alegeri (4%);
2. Motivele care i-au determinat pe elevi să aleagă unităţile şcolare menţionate la întrebarea
anterioară:
Motive
Apropierea de casă a unităţii şcolare alese
Prestigiul unităţii şcolare
Prieteni/cunoştinţe care învaţă în cadrul liceului ales
Pregătirea profesională a cadrelor didactice
Recomandarea părinţilor
Rezultatele la învăţătură

Total alegeri
293 (53,80%)
222 (42,28%)
195 (37,14%)
123 (23,42%)
159 (30,28%)
319 (60,76%)
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3. Cum cred elevii că îi poate sprijini şcoala în alegerea pe care o vor face la sfârşitul clasei
a VIII-a:
Modalităţi de sprijin din partea şcolii
Oferirea mai multor informaţii despre opţiunile şcolare la finalul
clasei a VIII-a , din partea profesorului diriginte
Derularea de ore de pregătire suplimentară în şcoală la disciplinele
unde întâmpină dificultăţi
Identificarea propriilor aptitudini, în vederea alegerii liceului
potrivit
Informare şi consiliere în carieră oferite de către profesorul
consilier şcolar
Organizarea unor întâlniri cu elevii de liceu care urmează diferite
profiluri
Acordarea de sprijin - burse de studii, resurse financiare oferite
elevilor cu o condiţie materială precară pentru a-şi continua
studiile

Total alegeri
398 (75,80%)
179 (34,09%)
344 (65,52%)
145 (27,61%)
187 (35,61%)
89 (16,95%)

4. Cum îi poate sprijini familia pe elevi în alegerea de la sfârşitul clasei a VIII-a:
Modalităţi de sprijin din partea familiei
O colaborare strînsă cu dirigintele clasei
O colaborare strînsă cu profesorul consilier şcolar
Program suplimentar de lucru acasă la disciplinele unde elevii
întâmpină dificultăţi de învăţare
Suport emoţional

Total alegeri
198 (37,71%)
54 (10,28%)
221 (42,09%)
231 (44%)
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5. Aspiraţiile elevilor privind cariera, după finalizarea liceului:
Aspiraţiile elevilor
Continuarea studiilor în România
Continuarea studiilor în străinătate
Deschiderea unei afaceri
Găsirea unui loc de muncă pe măsura studiilor,
aptitudinilor, talentelelor, intereselor lor, etc.
Continuarea studiilor concomitent cu practicarea
unei meserii
Nu s-au gândit încă

Total alegeri
179 (34,09%)
102 (19,42%)
51 (9,71%)
118 (22,47%)
129 (24,57%)
50 (9,52%)
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6. Cel mai important aspect pentru a reuşi în carieră este, în opinia elevilor:
Factori de reuşită în carieră
Disciplina
Aptitudinile/pasiunile
Seriozitatea
Încrederea în sine
Capacitatea de a lua decizii
Capacitatea de a lucra în echipă
Abilitatea de a comunica
Motivaţia
Rezultatele foarte bune la
învăţătură/performanţele şcolare

Total alegeri
196 (37,33%)
230 (43,80%)
258 (49,14%)
230 (43,80%)
93 (17,71%)
81 (15,42%)
106 (20,19%)
109(20,76%)
81 (15,42%)

7. Principalii factori care îi pot determina pe elevi să obţină rezultate bune la învăţătură:
Factori motivanţi pentru învăţare
Dorinţa de a avea rezultate bune la învăţătură
Implicarea părinţilor în activitatea lor şcolară
Baza materială a şcolii
O bună relaţie cu profesorii de la clasă
Dorinţa de a–i mulţumi pe părinţi
Calitatea predării
Performanţele scolare din clasele anterioare
Stilul didactic şi personalitatea profesorului
Caracterul atractiv al disciplinelor de studiu
Atmosfera generală din clasă

Total alegeri
402 (76,57%)
156 (29,71%)
59 (11,23%)
191 (36,38%)
250 (47,61%)
163 (31,04%)
83 (15,80%)
109 (20,76%)
147 (28%)
106 (20,19%)
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8. Măsura în care elevii consideră că vor reuşi să intre la liceul dorit:
Măsura în care elevii consideră că vor reuşi să
intre la liceul dorit
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu/Nu răspund

Total alegeri
127 (24,19%)
280 (53,33%)
20 (3,80%)
6 (1,14%)
1 (0,19%)
91 (17,33%)
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9. Măsura în care elevii consideră că vor reuşi să aibă cariera dorită:
Măsura în care elevii consideră că vor reuşi să aibă
cariera dorită
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu/Nu răspund

Total alegeri
127 (24,19%)
298 (56,76%)
25 (4,76%)
3 (0,57%)
72 (13,71%)

10. Măsura în care elevii sunt dispuşi să depună efort pentru a-şi construi cariera dorită:
Măsura în care elevii consideră că vor reuşi să aibă
cariera dorită
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu/Nu răspund

Total alegeri
333 (63,42%)
154 (29,33%)
10 (1,90%)
1 (0,19%)
27 (5,14%)
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11. Măsura în care elevii consideră că piaţa muncii le va oferi posibilitatea de a practica
meseria/profesia dorită:
12.
Măsura în care elevii consideră că vor reuşi să aibă
cariera dorită
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu/Nu răspund

Total alegeri
70 (13,33%)
170 (32,38%)
118 (22,47%)
39 (7,42%)
8 (1,52%)
120 (22,85%)
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13. Mediile elevilor în clasele V-VIII:
Media claselor
V-VIII

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99/10

NS/NR

Total alegeri

17
(3,23%)

37
(7,04%)

101
(19,23%)

162
(30,85%)

198
(37,71%)

10 (1,90%)
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REZULTATELE CHESTIONARELOR APLICATE PĂRINŢILOR
35 unităţi şcolare - 484 părinţi
1. Filiera de învăţământ pe care părinţii doresc să o urmeze copilul lor după terminarea
clasei a VIII-a:
Tipul liceului
Liceu teoretic
Liceu vocaţional
Liceu tehnologic
Nu ştiu / Nu m-am hotărât

Total alegeri
64.46%
10.95%
14.66%
9.91%

2. Profilul pe care părinţii doresc să îl urmeze copiii:
Filieră
Teoretică
Tehnologică

Vocaţională

Profil
Real
Uman
Servicii
Resurse naturale
Tehnic
Teologic
Pedagogic
Muzică
Coregrafie
Teatru
Arte vizuale
Waldorf
Militar
Sportiv

Total alegeri
38.63%
34.29%
6.61%
1.85%
3.71%
1.23%
2.27%
0.41%
0.61%
1.85%
1.23%
0.41%
2.06%
4.75%
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3. Factorii care i-au determinat pe părinţii chestionaţi să opteze pentru profilul de la
întrebarea anterioară:
Factori
Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu îi facilitează
accesul spre profilul dorit
Aptitudinile copilului
Prietenii, anturajul
Experienta dvs. ca părinte
Sfatul dirigintelui
Recomandarea profesorului consilier şcolar
Apropierea de casă a unitaţii şcolare alese
Prestigiul unităţii şcolare alese
Altele

Total alegeri
64.66%
67.35%
6.40%
26.85 %
10.53%
7.85%
29.13%
26.44%
2-06%
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4. Atitudinea asumată de către părinţi în alegerea filierei şi a profilului:
Atitudinea asumată
Părinţii aleg filiera şi profilul liceului pentru că ei ştiu
cel mai bine ce anume este potrivit pentru copil;
Ne consultăm, încercănd să ajungem la un punct de
vedere comun;
Este decizia copilului
Nu sunt foarte interesat de alegerea filierei şi a
profilului liceului
Orice filieră şi profil pe care le alege copilul sunt
bune;
În viaţă nu au mare importanţă studiile, ci mai
degrabă, să ştii să faci ceva şi să căştigi bani.

Total alegeri
12.19%
61.57%
23.34%
0%
1.23%
1.65%

5. Cum cred părinţii că îi poate ajuta şcoala pe elevi în alegerea pe care o vor face la sfârşitul
clasei a VIII-a:
Modalităţi de sprijin din partea şcolii
Oferirea mai multor informaţii despre filiere, profiluri, specializări
Derularea de ore de pregătire suplimentară în şcoală care să vizeze
disciplinele la care se suţin examene naţionale
Identificarea aptitudinilor, intereselor copilului ca suport pentru
alegerea profilului liceului
Sprijin material-burse de studii, ajutor bănesc oferit elevilor cu o
condiţie materială precară pentru a-şi continua studiile
Implicarea părinţilor în construirea ofertei educaţionale a şcolii
Orientare şcolară si profesională oferită de profesorul consilier
şcolar
Altfel. Cum?

Total alegeri
79.75%
63.01%
66.73%
11.57%
12.80%
23.96%
0.61%
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Sexul M 29.54%
F 61,57%

Profesia:
Domeniile de activitate în care
părinţii respondenţi se
încadrează sunt:
- Domeniul economic: lucrator comercial, operator
vânzări, economist, contabil, funcţionar bancă;
- Domeniul constructii: instalator, muncitor, electrician. mecanic;
- Domeniul juridic: consilier juridic, avocat, grefier;
- Medicină: infirmier, asistent medical, doctor, asistent farmacie
- Educaţie: cadre didactice
- Domeniul tehnic: inginer, merceolog
- Domeniul management: manager
- Altele: brutar, strungar, poliţist, şofer, bucătar, jurnalist, lucrător poştă, femeie de serviciu,
arhitect
16

-

Casnică

Nivelul studiilor: medii
53.30%
superioare
36.57%

Vârsta: 31/40 de ani – 46.48%
41/50 de ani- 41.32%
51/60 de ani- 2.27%
61/70 de ani – 0.41%
71/80 de ani – 0%
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REZULTATELE CHESTIONARELOR APLICATE
PROFESORILOR DIRIGINŢI
35 unităţi şcolare - 174 profesori diriginţi
1. Filiera spre care se orientează, cu precădere, elevii după terminarea clasei aVIII-a, în opinia
profesorilor diriginţi:

a) Liceu teoretic: 79,88%
b) Liceu vocaţional: 2,87%
c) Liceu tehnologic: 15,51%
d) NS / NR: 1,72%

2. Factorii care se află la baza
opţiunilor şcolare şi profesionale ale
elevilor de clasa aVIII-a, în opinia profesorilor diriginţi:

18

3. Măsura în care profesorii diriginţi se consideră:

Informat…

Informaţi despre unităţile şcolare post-gimnaziale (filieră, profil, specializare, adresă,
prestigiu, etc.):
1

2

3

4

5

6

35.05%

29.31%

13.21%

9.77%

7.47%

5.17%

Total:

(1 – foarte bine pregătit/informat; 6 – slab pregătit/informat)



Informaţi despre piaţa muncii (oportunităţi pentru diferite meserii- meserii cerute, meserii
saturate ):
19

Informat…

1

2

3

4

5

6

NS/NR

19.54%

23.56%

25.86%

13.79%

7.47%

6.32%

4,59

Total:

(1 – foarte bine pregătit/informat; 6 – slab pregătit/informat)

4. În ce măsură profesorii diriginţi consideră că elevii de clasa a VIII-a sunt informaţi cu privire la
oportunităţile educaţionale de după absolvirea gimnaziului:
F.bine
informaţi
Total:

1

2

3

4

5

6

21,26%

23,56%

19,54%

18,96%

8,04%

4,02%

NS/
NR
4,59%

Slab
informaţi

5. Motivele care, în viziunea profesorilor diriginţi, îi determină pe elevi să opteze pentru un liceu
anume:
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6. Cum consideră diriginţii 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:

7. Cum apreciază profesorii diriginţi că îl poate sprijini familia pe elev în alegerea pe care o va face
la sfârşitul clasei a VIII-a :
21

A

naliza raspunsurilor centralizate in urma prelucrarii
chestionarelor

In urma centralizarii datelor studiului privind optiunile scolare ale elevilor claselor a VIII-a,
ale parintilor si profesorilor diriginti, se remarca o pondere foarte mare a elevilor care se
indreapta spre licee teoretice (60,95%), comparativ cu celelate tipuri de liceu care
beneficiaza de o pondere foarte scazuta a optiunilor. Totodata, se remarca o pondere relativ
ridicata a elevilor care nu stiu sau care nu s-au hotarat inca pentru ce tip de liceu sa opteze
(17,14%).
In anul 2010, comparativ cu anul 2009, remarcam o diminuare cu 6% a optiunilor
elevilor pentru filiera teoretica, o crestere cu cate 3% a optiunilor pentru filiera
tehnologica si pentru filiera vocationala. Procentul nehotaratilor s-a mentinut constant
in cei doi ani.
Optiunile parintilor privind filiera de invatamant pe care doresc sa o urmeze copiii lor sunt
asemanatoare cu cele ale elevilor in ceea ce priveste orientarea spre invatamantul liceal de tip
teoretic (64,46%). Profesorii diriginti considera, chiar intr-o proportie mai mare (79,88%), ca elevii
se indreapta, cu precadere, spre liceul teoretic.
22

Spre deosebire de elevi, parintii si profesorii diriginti isi manifesta intr-o proportie mai mica gradul
de nehotarare fata de posibilele tipuri de liceu care pot fi urmate.
La fel ca anul trecut, ponderea cea mai mare care indica optiunile spre liceele tehnologice se
inregistreaza in cazul profesorilor diriginti (15,51%).
In egala masura, elevii si parintii se orienteaza catre profilurile uman si real ale filierei
teoretice, diferentele intre categoriile de respondenti fiind nesemnificative.
Orientarea elevilor catre filiera teoretica este sustinuta de alegerile facute in ceea ce priveste
domeniul de activitate in care ar dori sa lucreze. Aceste domenii presupun parcurgerea filierei
teoretice dar si a celei tehnologice:
-

economie: 19,23%

-

turism: 15,80%

-

profesii liberale: 15,04%

-

medicina: 12,95%
-

F

mass-media: 12,76%

actorii determinanti in optiunile exprimate
de elevi sunt:

-

„profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe care o doresc” – 59,04%;

-

„aptitudinile personale” – 52,19%;

-

„rezultatele scolare obtinute in gimnaziu le faciliteaza accesul la profilul dorit” – 40%.
Pentru parinti, aptitudinile copilului (67,35%) si rezultatele scolare obtinute in gimnaziu (64,66%)
au o pondere insemnata in raport cu ceilalti factori in exprimarea optiunii pentru profilul vizat.
In 2010, remarcam o crestere a ponderii rolului pe care il joaca aptitudinile copilului printre
factorii care ii determina optiunea pentru un profil sau altul: 67,35% in 2010 fata de 52,10% in
2008.
Profesorii diriginti considera ca rezultatele scolare stau intr-o masura foarte mare (78,73%) la
baza optiunilor scolare ale elevilor pentru liceu. Putem considera ca patternurile didactice sunt
cele care ii determina pe profesorii diriginti sa plaseze pe primul loc „rezultatele scolare” intre
factorii determinanti in optiunile scolare si profesionale ale elevilor.
Topul liceelor realizat prin nominalizare de catre elevi este urmatorul:
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1) 1.Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”: 77 alegeri (14,66%);
2) Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”: 52 alegeri (9,90%);
3) Colegiul Naţional „Ion Creangă”: 47 alegeri (9,95%);
4) Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”: 45 alegeri (8,57%);
5) Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu”: 44 alegeri (8,38%);
6) Colegiul Naţional „Sfîntul Sava”: 37 alegeri (7,04%);
7) Colegiul Naţional „Spiru Haret”: 32 alegeri (6,09%);
8) Liceul teoretic „Grigore Moisil”: 31 alegeri (5,90%);
9) Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”: 31 alegeri (5,90%);
10) Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”: 29 alegeri (5,52%);
11) Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc”: 28 alegeri (5,33%);
12) Liceul Teoretic „Mircea Eliade”: 26 alegeri (4,95%);
13) Liceul teoretic „A.I.Cuza”: 25 alegeri (4,76%);
14) Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”: 25 alegeri (4,76%);
15) Colegiul Economic „Viilor”: 24 alegeri (4,57%);
16) Liceul teoretic „Dante Alighieri”: 21 alegeri (4%);
17) Colegiul Naţional „Matei Basarab”: 21 alegeri (4%);

Topul primelor 5 licee/colegii in 2009:
1) Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”: 51 alegeri (9,40%);
2) Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”: 43 alegeri (7,93%);
3) Colegiul Naţional „Sfîntul Sava”: 39 alegeri (7,19%);
4) Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”: 38 alegeri (7,01%);
5) Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu”: 34 alegeri (6,27%);
Se observa ca aproape toate liceele nominalizate de catre elevi se inscriu in filiera teoretica. Daca
in 2009, topul cuprindea exclusiv licee/colegii teoretice, anul acesta apare si o unitate de
invatamant din filiera tehnologica.
Totusi, remarcam modificarea pozitiilor detinute de catre liceele nominalizate in 2009 fata de
anul 2010 si, ca noutate, aparitia in topul preferintelor elevilor a Colegiului Economic „Viilor”
(4,57%)
Motivele care ii determina pe elevi sa aleaga un liceu sau altul sunt:
-

„apropierea de casa a unitatii scolare” – 53,80% (2010) fata de 32,1% (2009)

-

„prestigiul unitatii scolare” – 42,28% (2010) fata de 47,41% (2009)

-

prieteni/cunostinte care invata in cadrul liceului ales – 37,14% (2010) fata de 30,25%
(2009)
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-

pregatirea profesionala a cadrelor didactice – 23,42% (2010) fata de 17,15% (2009)

Observam ca in anul 2010, apropierea de casa a unitatii scolare reprezinta un motiv al optiunii
mult mai accentuat decat in 2009. Pregatirea profesionala a cadrelor didactice reprezinta un
factor motivator al optiunilor scolare mai mare decat in 2009.
Conform opiniei profesorilor diriginti, in alegerea liceului, „prestigiul unitatii scolare”

are o

contributie de 71,83%, iar „apropierea de casa a unitatii scolare” o contributie de 68,96% . Notam
aici diferenta mare dintre semnificatia acordata de catre elevi si profesori aceleiasi variante de
raspuns:
Varianta de raspuns

Profesori

Elevi

„prestigiul unitatii scolare”

71,83%

42,28%

„Apropierea de casa”

68,96%

53,80%

Atitudinea parintilor in raport cu alegerea filierei/profilului/liceului este una democratica, 61,57%
declarand ca se consulta cu copiii pentru a ajunge la un punct de vedere comun.
23,34% dintre parinti afirma ca lasa libertate de decizie copilului lor in alegerea liceului.

Modalitatile prin care scoala ii poate sprijini pe elevi in cristalizarea optiunilor scolare la
finalul clasei a VIII-a se ierarhizeaza in viziunea elevilor si a parintilor astfel:
-

„oferirea mai multor informatii despre filiere, profiluri ....” (75,80% - elevi; 79,75% parinti);

-

„identificarea aptitudinilor in vederea alegerii liceului potrivit” ( 65,52% - elevi; 66,73% parinti);

-

„derularea de ore de pregatire suplimentara in scoala la disciplinele care ridica dificultati”
(34,09% - elevi; 63,01% - parinti).

Pregatirea suplimentara in scoala este o nevoie identificata intr-o proportie mai mare anul acesta
(2010) atat de catre elevi, cat si de catre parinti.

Varianta de raspuns
„derularea de ore de pregatire
suplimentara in scola la disciplinele
unde intampina dificultati”

Parinti

Elevi

2009

2010

2009

2010

44,56%

63,01%

23,24%

34,09%
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Profesorii diriginti accentueaza, din nou, intr-o masura mai mare decat elevii si parintii, importanta
activitatilor de consiliere a carierei (49,42%).
Elevii identifica „suportul emotional” (44%) si „programul suplimentar de lucru acasa la disciplinele
unde intampina dificultati de invatare” (42,09%) ca fiind prioritare intre modalitatile prin care
familia ii poate sprijini in procesul alegerii profilului / liceului.
Profesorii diriginti considera ca, in vederea orientarii scolare a elevilor de clasa a VIII-a, esentiala
este colaborarea stransa dintre parinti si diriginte (81,03%). Suportul moral si afectiv oferit de
familie este secundar, totusi cu o pondere semnificativa: 29,38%.
Este de remarcat ca atat elevii cat si profesorii diriginti acorda o importanta crescuta colaborarii
dintre parinti si scoala/diriginte in luarea unei hotarari potrivite la sfarsitul clasei aVIII-a. 37,71%
dintre elevi si 81,03 % dintre diriginti acorda un loc semnificativ acestei colaborari in raspunsurile
oferite la chestionar.

Aspiratiile elevilor privind cariera se inscriu in jurul urmatoarelor coordonate:
-

„continuarea studiilor in Romania” – 34,09%;

-

„continuarea studiilor concomitent cu practicarea unei meserii” – 24,57%;

-

„gasirea unui loc de munca pe masura studiilor, aptitudinilor, talentelor, intereselor etc” –
22,47%;

-

„continuarea studiilor in strainatate” – 19,42%.

Putini elevi (9,71%) isi propun ca dupa absolvirea liceului sa deschida o afacere, iar
9,52% nu s-au gandit inca asa „departe”.
Premisele reusitei in cariera identificate de elevi sunt ierarhizate astfel:
-

(I) seriozitatea: 49,14%

-

(II) aptitudinile/pasiunile: 43,80%

-

(II) increderea in sine: 43,80%

-

(III) disciplina: 37,33%

-

(IV) motivatia: 20,76%

-

(V) abilitatea de a comunica: 20,19%
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Contributia performantei scolare/a rezultatelor la invatatura in demersul reusitei in cariera
continua sa fie, in perceptia elevilor, cel putin modesta, intrucat acestia ii acorda doar 15,42% dintre
optiuni. Putem observa importanta/semnificatia diferita acordata performantei academice ca factor
determinant in optiunea privind profilul liceului (40%) si reusita in cariera (15,42%).
In opinia elevilor cuprinsi in esantion, factorii care ii determina pe elevi, in general, sa obtina
rezultate bune la invatatura sunt:
-

motivatia pentru invatare – 76,57%

-

dorinta de a-i multumi pe parinti: 47,61%

-

o buna relatie cu profesorii de la clasa: 36,38%

-

calitatea predarii: 31,04%

-

implicarea parintilor in activitatea scolara: 29,71%

-

caracterul atractiv al disciplinelor de studiu: 28%

-

stilul didactic si personalitatea profesorului: 20,76%

-

atmosfera generala din clasa: 20,19%

Un factor care a castigat teren in aceasta ierarhie este „motivatia”. Elevii incep, probabil, sa realizeze
importanta acestui „motor” care sta la baza actiunilor umane, in general.
Dorinta de a fi pe placul parintilor ocupa, de asemenea, un loc important in aceasta lista.
Gradul de optimism in ceea ce priveste atat reusita in plan educational cat si reusita in plan profesional
tinde, vizibil, spre limita superioara: 77,52 dintre elevii respondenti apreciaza ca vor reusi, in mare
masura, sa intre la liceul dorit, iar 80,95% dintre acestia cred ca vor reusi sa aiba cariera dorita.
In plus, o mare parte dintre elevii chestionati (92,75%) afirma ca sunt dispusi sa-si sustina aspiratiile
scolare si de cariera cu un efort pe masura.
Optimismul elevilor se mai diminueaza atunci cand acestia sunt intrebati daca piata muncii le va oferi
posibilitatea de a practica meseria/profesia dorita. Ponderea celor care cred ca, in mare masura, li se va
oferi aceasta posibilitate – 32,38% - este destul de apropiata de ponderea celor care intrevad, in mica
masura, realizarea aceleiasi posibilitati – 22,47%. Este semnificativ si procentul elevilor care nu stiu
ce sa raspunda la aceasta intrebare: 22,85%.
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A

naliza comparativă, pe ani şcolari, a rezultatelor obţinute în urma
aplicării chestionarelor privind opţiunile şcolare şi profesionale

● Opţiunile elevilor pentru tipul unităţii de învăţământ pe care doresc să o urmeze după terminarea
clasei a VIIIa
An şcolar
Liceu teoretic
Liceu vocaţional
Liceu tehnologic
Nu ştiu/Nu m-am
hotărât

2008-2009
72,3%
13,36%
11,4%

2009-2010
66,78%
8,11%
7,74%

2010-2011
60,95%
11,42%
10,47%

2,9 %

17,34%

17,14%
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● Opţiunile părinţilor pentru tipul unităţii de învăţământ pe care doresc să o urmeze copii lor după
terminarea clasei a VIIIa
An şcolar
Liceu teoretic
Liceu vocaţional
Liceu tehnologic
Nu ştiu/Nu m-am
hotărât

2008-2009
73,1%
8,8%
16,65%

2009-2010
73,66%
10,31%
8,83%

2010-2011
64,46%
10,95%
14,66%

1,5 %

7,18%

9,91%

● Opţiunile diriginţilor pentru tipul unităţii de învăţământ pe care doresc să o urmeze celevii lor
după terminarea clasei a VIIIa
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An şcolar
Liceu teoretic
Liceu vocaţional
Liceu tehnologic
Nu ştiu/Nu m-am hotărât

2009-2010
82,73%
4,16%
11,33%
1,78%

2010-2011
79,88%
2,87%
15,51%
1,72%
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