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I.

INTRODUCERE

Centrul Municipal de Asistenþã Psihopedagogicã Bucureºti, instituþie
subordonatã organizatoric Inspectoratului ªcolar al municipiului Bucureºti ºi Centrului
de Resurse ºi de Asistenþã Educaþionalã, iar metodologic Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii a realizat în perioada 21 – 28 februarie 2008 „Studiul privind nevoile de
informare ale elevilor clasei aVIII-a ºi ale pãrinþilor acestora”.

II. OBIECTIVELE CONCRETE ALE STUDIULUI AU VIZAT:
1. Identificarea opþiunilor elevilor ºi ale pãrinþilor acestora privind tipul unitãþii de
învãþãmânt pe care doresc sã-l urmeze dupã terminarea clasei aVIII-a.
2. Identificarea motivelor care i-au determinat atât pe elevi cât ºi pe pãrinþi sã facã
aceastã alegere.
3. Analiza mãsurii în care elevii ºi pãrinþii sunt hotãrâþi în privinþa meseriei alese.
4. Aprecierea nivelului de informare al elevilor ºi pãrinþilor cu privire la admiterea în
învãþãmântul postgimnazial (liceu, ºcoalã de arte ºi meserii).
5. Identificarea acelor aspecte ale admiterii despre care elevii ºi pãrinþii doresc sã afle
mai mult.
6. Precizarea avantajelor ºi dezavantajelor fiecãrui tip de unitate de învãþãmânt ( liceu
teoretic, liceu tehnologic, liceu vocaþional, ºcoalã de arte ºi meserii).

III. METODOLOGIA CERCETÃRII
Instrumentul utilizat în investigaþia noastrã a fost un chestionar de interese
ºcolare ºi profesionale care a cuprins un numãr de 6 itemi identici pentru cele douã
categorii de subiecþi: elevi ºi pãrinþi.

Au fost aplicate ºi prelucrate 475 chestionare pentru elevi, 329 chestionare pentru
pãrinþi.

Unitãþile ºcolare cuprinse în eºantion:
1. ªcoala nr. 182

16. ªcoala nr. 3

2. ªcoala nr. 31

17. ªcoala nr. 200

3. ªcoala nr. 198

18. ªcoala nr. 95

4. ªcoala nr. 279

19. ªcoala nr. 108

5. ªcoala nr. 99

20. ªcoala nr. 111

6. ªcoala nr. 162

21. ªcoala nr. 102

7. ªcoala nr. 160

22. ªcoala nr. 149

8. ªcoala nr. 40

23. ªcoala nr. 93

9. ªcoala nr. 141

24. ªcoala nr. 25

10. ªcoala nr. 47

25. ªcoala nr. 117

12. ªcoala nr. 167

26. ªcoala nr. 54

13. ªcoala nr. 163

27. ªcoala nr. 136

14. ªcoala nr. 21

28. ªcoala nr. 183

15. ªcoala nr. 126

29. ªcoala nr. 64

IV.

INTERPRETAREA REZULTATELOR

Interpretarea rezultatelor obþinute în urma aplicãrii chestionarelor
pentru elevi
1. Care este tipul unitãþii de învãþãmânt pe care doreºti sã-l urmezi dupã terminarea
clasei aVIII-a?
a)
b)
c)
d)
e)

Liceu teoretic: 52% (247 elevi)
Liceu tehnologic: 9,05% (43 elevi)
Liceu vocaþional: 13,4% (64 elevi)
ªcoalã de arte ºi meserii (ªAM): 9,2% (44 elevi)
Nu ºtiu / Nu m-am hotãrât: 16,2% (77 elevi)

Numarul mare de elevi nehotarati fundamenteaza un plan de interventie
care sa aduca un supliment de informatie privind procedura de admitere si
rutele scolare posibile pentru absolventii claselor a VIII-a. De asemenea, este
necesar un demers de consiliere care sa ajute elevul sa stabileasca un raport
realist intre posibilitatile si aspiratiile sale pe de o parte si oferta pietei muncii
pe de alta parte.

2.

Care sunt motivele care te-au determinat sã faci aceastã alegere ? Citeºte cu atenþie
variantele de mai jos, alege 3 dintre acestea ºi încercuieºte-le :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Situaþia ta la învãþãturã: 76,4% (332 elevi)
Convingerea cã ºcoala pe care o vei urma, ( liceu sau ªAM ) este un pas
important pentru viitorul tãu: 73,9% (321 elevi)
Influenþa din partea cunoscuþilor: 26,9% (117 elevi)
Sfatul dirigintelui: 15,2% (66 elevi)
Recomandarea consilierului ºcolar: 12,6% (55 elevi)
Apropierea de casã a unitãþii ºcolare alese: 35% (152 elevi)
Prestigiul unitãþii ºcolare: 22,8% (99 elevi)
Calificarea oferita de unitatea de învãþãmânt este în concordanþã cu cerinþele
pieþei muncii: 26,7% (116 elevi)

Pornind de la procentul mare de elevi care sunt constienti ca scoala pe
care o urmeaza este importanta pentru viitorul lor, consideram necesara
identificarea corecta a acelui tip de scoala care i se potriveste elevului.
Pentru acest demers de identificare a tipului adecvat de scoala postgimnaziala
sunt necesare:
- activitati de informare privind posibilele rute scolare de urmat;
- activitati de consiliere pentru stabilirea unei relatii echilibrate intre
capacitatile personale – interese, aspiratii – oferta pietei muncii.
3.

În ce mãsurã eºti hotãrât în privinþa meseriei pe care þi-o doreºti? Pune un „x” în
cãsuþa corespunzãtoare rãspunsului ales:
În foarte mare
mãsurã

În mare
mãsurã

Într-o oarecare
mãsurã

În micã
mãsurã

În foarte micã
mãsurã
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În foarte mare mãsurã: 17,05% (81 elevi)
În mare mãsurã: 28,8% (137 elevi)
Într-o oarecare mãsurã: 40,4% (192 elevi)
În micã mãsurã: 7,3% (35 elevi)
În foarte micã mãsurã: 6,3% (30 elevi)

Procentele obtinute in urma interpretarii acestui item arata ca doar
jumatate din elevii chestionati sunt hotarati in privinta meseriei pe care si-o
doresc. In consecinta, ne asteptam ca doar acestia sa aleaga o ruta scolara in
concordanta cu aspiratiile lor.
Pentru ceilalti, mai putin hotarati, este important sa li se explice rolul
rutei scolare in construirea carierei profesionale ulterioare.

4. Consideri cã ai suficiente informaþii, în acest moment, despre admiterea în
învãþãmântul postgimnazial (liceu, ºcoalã de arte ºi meserii)?
a) DA: 52,2% (248 elevi)
b) NU: 47,7% (227 elevi)

Cei mai mulþi dintre elevii chestionaþi se considerã informaþi despre
admiterea în învãþãmântul postgimnazial (liceu, ºcoalã de arte ºi meserii).
Totusi, procentul poate fi crescut prin derularea la nivelul fiecarei unitati
scolare de activitati de informare in cadrul orelor de dirigentie, activitatilor de
consiliere, lectoratelor.
5. Ce anume ai dori sã mai cunoºti despre admiterea în învãþãmântul liceal ºi
profesional de stat postgimnazial?
În urma centralizãrii rezultatelor obþinute la chestionare reiese cã elevii chestionaþi
doresc sã afle mai multe despre:
 Locul I: procedura de înscriere la liceu ºi la ºcoala de arte ºi meserii
(ªAM) – condiþiile de înscriere: 22,8% (99 elevi).
 Locul II: profilurile ºi specializãrile propuse de unitãþile ºcolare: 15,2%
(66 elevi)
 Locul III: media ultimului candidat declarat admis, în anul ºcolar 20072008, în unitãþile pentru care ºi-a exprimat opþiunea: 12,6% (55 elevi)

6. Avantaje/Dezavantaje pe tip de unitate ºcolarã:
LICEU TEORETIC: AVANTAJE

LICEU TEORETIC: DEZAVANTAJE

 Culturã generalã : 20

 Prea multã teorie : 3

 Un avantaj pentru locul de muncã
:5

 Mediile candidaþilor

 Viitorul e asigurat
 Profilurile si specilizarile propuse

 Nu sunt dezavantaje : 7
 Nu m-aº descurca

 Pregãtire teoreticã bunã : 5

 Imposibilitatea angajãrii imediate:
3

 Pregãtire pentru facultate : 9

 Nu înveþi o meserie : 26

 Acces spre orice facultate : 20

 Posibilitate redusã de angajare : 2

 Meserie mai bunã în viitor: 2

 Nu te poþi angaja într-un domeniu
artistic

 Nivel de educaþie înalt: 2
 Se fac doar 2 ore de matematicã /
sãptãmânã
 Sunt profesori foarte buni : 2
 Poþi învãþa o limbã strãinã : 7
 Pot deveni ce-mi doresc în viaþã :
6

 Independenþa financiarã este
dobânditã mai târziu
 Nu se face practicã : 2
 Nu faci ceea ce-þi place ºi ai talent
 Foarte multe materii
 Puþine ore de educaþie fizicã

 Dezvoltarea capacitãþii de învãþare

 Teme multe : 4

 O ocupaþie cu venit bun : 2

 Angajarea ca muncitor necalificat
dupã absolvirea liceului

 Seriozitate
 Dezvoltã logica ºi modul de
gândire
 O gamã vastã de alegeri pentru
viitor : 2
 Calitatea procesului de învãþãmânt
 Poþi opta pentru mai multe facultãþi
:3
 Gãsirea unei slujbe mai uºor
 Prestigiul : 2

 Prezenþa obligatorie la ore: 6
 Prea mult de învãþat : 9
 E mai dificil
 NS/NR : 16

 ªanse de a gãsi un loc de muncã
bun : 3
 Se învaþã mai bine : 6
 Competiþie
 Viitor mai bun : 5
 Viitor sigur
 Se predã mai bine : 2
 Concurenþã
 Ordine ºi disciplinã
 NS/NR : 15
LICEU TEHNOLOGIC: AVANTAJE

LICEU TEHNOLOGIC: DEZAVANTAJE

 Cunoºtinþe despre aeronauticã

 Depãrtarea de casã

 Culturã generalã

 Nu este niciun dezanvantaj : 2

 Viitor în armatã

 Nu-mi place

 Cunoºtinþe despre industria
alimentarã

 Nu ai culturã generalã : 6

 Posibilitatea angajãrii mai rapide
2
 Înveþi o meserie : 30
 Deschizi repede un atelier
 Mânuirea cu uºurinþã a oricãrui tip
de mecanism
 Îmbinarea cunoºtinþelor teoretice
ºi practice : 6

 Nu e potrivit pentru o fatã : 2
 Nu se caºtigã bine din meseriile
oferite
 Multã matematicã
 Te specializeazã într-un singur
domeniu : 2
 Limitã în ceea ce priveºte
facultãþile : 9
 Munceºti mult pe bani puþini

 Posibilitatea continuãrii studiilor
dupã obþinerea diplomei de
bacalaureat

 Venituri mici: 2

 Pregãtire practicã mai bunã : 3

 Nu te angajezi imediat

 Dupã liceu te poþi angaja ºi poþi
urma ºi o facultate

 Nu te poþi angaja unde vrei

 Mai multe locuri de muncã

 Grad mare de dificultate : 2

 Nu sunt locuri de muncã
 Multã muncã: 2

 Angajare dupã absolvire : 2

 Locuri de muncã puþine

 Poþi urma o facultate în acelaºi
profil: 2

 Nu oferã o bunã pregãtire pentru
facultate : 2

 Dupã absolvirea liceului ai ºi o
diplomã ºi o meserie

 Nu existã un viitor foarte interesant

 Nu este nevoie de notã mare de
absolvire
 Se predau mai multe ore pe o
anumitã specialitate : 3

 Admiterea în aceste licee este
dificilã : 2
 Riscuri profesionale : 2
 NS/NR : 27

 Oportunitate pentru o anumitã
facultate : 2
 Dezvoltarea aptitudinilor ºi
competenþelor
 Posibilitatea de a alege între mai
multe profiluri
 Poþi avea o meserie bine plãtitã: 2
 NS/NR : 22
LICEU VOCAÞIONAL: AVANTAJE

LICEU VOCAÞIONAL: DEZAVANTAJE

 Nu sunt avantaje

 Mediile candidaþilor

 Nu mã intereseazã

 Nu sunt dezavantaje : 2

 Cunoºtinþe despre domenii
precum : muzicã, arhitecturã ,
teatru , coregrafie, sport : 3

 Procedura de înscriere

 Dupã absolvire mã pot angaja: 2

 Nu rãmâi cu ceva dupã absolvire

 Îmi garanteazã un viitor uºor

 Despãrþirea de familie în timpul
turneelor : 2

 Mai multã culturã
 Pot deveni un actor, cântãreþ
celebru : 2

 Te poþi accidenta : 3

 Este foarte greu sã ajungi unde îþi
propui

 Oferã o ºansã celor cu talent : 11

 Nu eºti sigur dacã vei reuºi în artã
:4

 Poþi avea o carierã muzicalã : 2

 Necesitã mult talent : 2

 Este mai uºor

 Ai puþin timp liber

 Afirmare rapidã

 Specializare într-un singur
domeniu

 Poþi deveni fotbalist : 3

 Mai puþinã culturã generalã: 2

 Specializarea într-o profesie : 14

 Limite în ceea ce priveºte
facultatea : 13

 Poþi ajunge cineva în viaþã : 17
 Faci meseria care-þi place: 7
 Dezvoltã latura artisticã
 Te ajutã sã fii mai bun
 Profesori indulgenþi
 Poþi face un sport
 Poþi avea o cariera artisticã : 11
 Dezvoltarea creativitãþii : 2
 Poþi urma o facultate

 Multã muncã, mult stres : 4
 Efort crescut pentru a fi cel mai
bun
 Dificultatea gãsirii unui loc de
muncã : 2
 Venituri mici : 3
 Trebuie performanþã
 Nu ai ºanse dacã nu ai talent : 3
 NS/NR : 24

 Posibilitãþi de angajare crescute
dupã finalizarea liceului
 Satisfacþie pe plan spiritual
 Salariu mare: 2
 Obþinerea unui loc de muncã
 Obþii o calificare
 Se face ºi teorie ºi practicã
 Talentul propriu se poate
dezvolta : 7
 NS/NR : 17
SAM: AVANTAJE

SAM: DEZAVANTAJE

 Aº gasi un loc de muncã dupã
terminare : 4

 Dupã terminarea SAM trebuie
absolvit ºi liceul

 Cunoºtinþe despre : estetica ºi
igiena corpului, turism,
alimentaþie, comerþ : 3

 Nu mã intereseazã : 2

 Nu sunt avantaje : 4

 Dupa absolvirea SAM nu pot avea
o meserie prea bunã : 3

 Învãþarea unei meserii : 35
 Ai un serviciu sigur

 Profesori neimplicaþi

 Nu mã pot angaja oriunde : 2
 Nu e o alegere prea bunã

 Poþi avea o slujbã mult mai repede
: 20
 Posibilitatea de a obþine mai uºor
o diplomã

 Discriminarea etniei rrome
 Chiar daca înveþi o meserie, nu
existã siguranþa gãsirii unui loc de
muncã

 Posibilitatea de a caºtiga mai
repede bani ºi de a pleca în
strãinãtate : 14

 Muncã foarte grea

 Cunoºtinþe practice mai multe : 4

 Nu ai o meserie

 Obþinerea mai rapidã a
independenþei finaciare : 2

 Calitatea proastã a învãþãmântului

 Poþi invãþa ºi lucra în acelaºi timp
 Înveþi sã faci ceva util
 Salariu mare : 6
 Posibilitatea de angajare
 Oferã o ºansã de a învãþa o
meserie celor cu rezultate slabe
la învãþãturã
 NS/NR : 20

 Pierzi un an: 3

 Majoritatea meseriilor nu sunt
respectabile si nu aduc venituri
mari : 2
 Culturã generalã scãzutã : 2
 Reputaþie scãzutã : 5
 Cunoºtinþe teoretice mai puþine
 Înveþi mai puþinã carte : 5
 Nivel educaþional scãzut : 4
 Acces îngreunat la facultate : 21
 Nu poþi intra la facultate dupã SAM
:4
 ªomaj
 Salariu mic: 2
 ªcoalã prelungitã
 Pentru a intra la liceu trebuie sã
dai alt examen
 Anturaj nepotrivit
 NS/NR : 5

Din rãspunsurile elevilor se desprind urmãtoarele concluzii :
Avantaje ale absolvirii unui liceu teoretic :
 Culturã generalã : 5,7% ( 20 elevi)
 Acces spre orice facultate : 2,4% (20 elevi)
 Poþi învãþa o limbã strãinã : 2,1% (9 elevi)
Dezavantaje ale absolvirii unui liceu teoretic:
 Nu înveþi o meserie: 6% dintre elevi (26 elevi)
 Nu sunt dezavantaje : 1,8% (7 elevi)
 Prea mult de învãþat : 2% (9 elevi)
Avantaje ale absolvirii unui liceu tehnologic :
 Obþinerea unei specializãri : 8,4% (30 elevi)
Dezavantaje ale absolvirii unui liceu tehnologic :
 Limitã în ceea ce priveºte facultãþile : 2,4% (9 elevi)
 Nu ai culturã generalã: 1,8% (7 elevi)
Avantaje ale absolvirii unui liceu vocaþional :





Specializarea într-o profesie: 3,2% (14 elevi)
Oferã o ºansã celor cu talent: 2,5% (11 elevi)
Poþi ajunge cineva în viaþã: 3,9% (17 elevi)
Poþi avea o carierã artisticã: 2,5% (11 elevi)

Dezavantaje ale absolvirii unui liceu vocaþional :
 Limite în ceea ce priveºte facultatea : 2,9% (13 elevi)
Avantaje ale absolvirii unei ºcoli de arte ºi meserii :
 Învãþarea unei meserii: 8% (35 elevi)
 Posibilitatea de a caºtiga mai repede bani ºi de a pleca în strãinãtate : 3,2%
(14 elevi)
 Poþi avea o slujbã mult mai repede : 4,6% (20 elevi)
Dezavantaje ale absolvirii unei ºcoli de arte ºi meserii :
 Acces îngreunat la facultate: 4,8% (21 elevi)

Se constatã cã procentele prezentate mai sus (la întrebarea privind
avantajele/dezavantajele absolvirii unui anumit tip de învãþãmânt liceal) nu au o
valoare semnificativã. Acest lucru se explica prin faptul ca cei mai multi nu au
completat rubricile care solicitau avantaje/dezavantaje pe fiecare filiera.
Planul de interventie consecutiv acestui chestionar ar trebiu sa informeze elevii
si parintii despre avantajele/dezavantajele parcurgerii fiecarei filiere.

Interpretarea rezultatelor obþinute în urma aplicãrii chestionarelor
pentru pãrinþi:
1. Care este tipul unitãþii de învãþãmânt pe care doriþi sã îl urmeze copilul dvs. dupã
terminarea clasei a VIII-a?
Încercuiþi una din variantele de mai jos:
a)
b)
c)
d)
e)

Liceu teoretic: 60,1% (198 pãrinþi)
Liceu tehnologic: 13,6% (45 pãrinþi)
Liceu vocaþional: 10,03% (33 pãrinþi)
ªcoalã de arte ºi meserii (ªAM): 7,2% (24 pãrinþi)
Nu ºtiu / Nu m-am hotãrât: 8,8% (29 pãrinþi)

Se constata ca procentul parintilor care si-ar consilia copiii spre licee
tehnologice si scoli de arte si meserii este asemanator cu al elevilor. Optiunea
spre filiera vocationala este mai slab reprezentata la parinti insa, acestia par a
fi mai hotarati decat copiii cand vorbim de viitoarea profesie. Optiunile
parintilor pot fi justificate prin faptul ca au contact direct cu piata muncii si ii
cunosc cerintele si dinamica.

2. Care sunt motivele care v-au determinat sã faceþi aceastã alegere ? Citiþi cu
atenþie variantele de mai jos, alegeþi 3 dintre acestea ºi încercuiþi-le :
a) Situaþia la învãþãturã a copilului dvs.: 65, 4% (225 pãrinþi)
b) Convingerea cã ºcoala pe care o va urma, ( liceu sau ªAM ) este un pas
important pentru viitorul copilului dvs.: 69,7% (240 pãrinþi)
c) Influenþa din partea cunoscuþilor: 11,3% (39 pãrinþi)
d) Sfatul dirigintelui: 13,6% (47 pãrinþi)
e) Recomandarea consilierului ºcolar: 11,3% (39 pãrinþi)
f) Apropierea de casã a unitãþii ºcolare alese: 28,4% (98 pãrinþi)
g) Prestigiul unitãþii ºcolare: 28,4% (98 pãrinþi)
h) Calificarea oferita de unitatea de învãþãmânt este în concordanþã cu cerinþele
pieþei muncii: 31,6% (109 pãrinþi)

3. În ce mãsurã este hotãrât copilul dumneavoastrã în privinþa meseriei pe care
ºi-o doreºte? Puneþi un „x” în cãsuþa corespunzãtoare rãspunsului ales:
În foarte mare
mãsurã

În mare
mãsurã

Într-o oarecare
mãsurã

În micã
mãsurã

În foarte micã
mãsurã

1

2

3

4

5

În foarte mare mãsurã: 20,9% (69 pãrinþi)
În mare mãsurã: 31,3% (103 pãrinþi)
Într-o oarecare mãsurã: 35,8% (118 pãrinþi)
În micã mãsurã: 9,4% (31 pãrinþi)
În foarte micã mãsurã: 2,4% (8 pãrinþi)

Compararea procentelor pe raspunsuri oferite de elevi si de parinti arata
ca in general, parintii cunosc stadiul decizional in care se afla copilul lor in
raport cu meseria tintita.

4. Consideraþi cã aveþi suficiente informaþii, în acest moment, despre admiterea în
învãþãmântul postgimnazial (liceu, ºcoalã de arte ºi meserii)?
c) DA: 49,2% (162 pãrinþi)
d) NU: 50,7% (167 pãrinþi)

Conform rãspunsurilor obþinute de la pãrinþi, existã un oarecare echilibru între
procentul celor care se considerã informaþi ºi procentul celor care considerã
cã nu sunt informaþi cu privire la admiterea în învãþãmântul postgimnazial
(liceu, ºcoalã de arte ºi meserii).

5. Ce anume aþi dori sã mai cunoaºteþi despre admiterea în învãþãmântul liceal ºi
profesional de stat postgimnazial?
În urma centralizãrii rãspunsurilor a reieºit cã pãrinþii sunt interesaþi sã afle mai
multe informaþii despre:
Locul I: procedura de înscriere la liceu ºi la ºcoala de arte ºi meserii –
condiþiile de înscriere: 28,1% (97 pãrinþi)
Locul II: reþeaua unitãþilor ºcolare din Bucureºti (licee ºi grupuri ºcolare:
20% (69 pãrinþi)
Locul III: profilurile ºi specializãrile propuse de aceste unitãþi ºcolare: 18,8%
(65 pãrinþi).

6. Rãspunsurile pãrinþilor la întrebarea privind avantajele / dezavantajele fiecãrui tip
de unitate de învãþãmânt:
LICEU TEORETIC: AVANTAJE
 Flexibilitate în alegerea unei
facultãþi : 28
 Loc de muncã decent : 3
 Se învaþã mai bine : 11
 Limbi strãine : 11
 Profesori mai bine pregãtiþi
 Existã concurenþã
 Ordine ºi disciplinã
 Culturã generalã : 7
 Poþi avea o carierã reuºitã : 3
 Te poþi înscrie la o facultate mai
bunã: 5
 Pregãtire polivalentã : 2
 Se învaþã informaticã
 Nivel ridicat de educaþie : 6
 Un început bun pentru viitor
 Obþinerea diplomei de bacalaureat
 Pregãtire teoreticã mai bunã
 Elevul iºi dezvoltã gândirea mai
bine : 2
 Materii interesante
 Un pas important în viaþã
 NS/NR : 10

LICEU TEORETIC: DEZAVANTAJE
 Niciun dezavantaj : 5
 Nu are calificare în nicio meserie:
20
 Ocupã greu un loc de muncã : 6
 Loc de muncã prost plãtit
 Media de intrare este foarte mare
 Nu se face practicã : 3
 Foarte multã materie
 Nu se fac multe ore de educaþie
fiyicã
 Consum mare de timp pentru a
obþine specializarea doritã
 Independenþa financiarã este
dobânditã târziu
 Pregãtire teoreticã prea generalã :
3
 Efort intelectual crescut
 NS/NR: 33

LICEU TEHNOLOGIC: DEZAVANTAJE
LICEU TEHNOLOGIC: AVANTAJE

 Cerut pe piaþa muncii
 Nu cunosc
 Avantajul cunoaºterii tehnologiei :
4
 Specializarea într-un anumit
domeniu : 20
 Îþi poþi continua studiile dupã
absolvirea liceului : 2
 Are un profil stabilit
 Mai multe calificãri profesionale : 2
 Acces la Politehnicã
 Obþinerea unui loc de muncã bine
plãtit : 3
 Posibilitãþi mai mari de angajare
dupã finalizarea liceului : 4
 Obþinerea unei diplome la
absolvirea liceului : 2
 Obþinerea unui atestat la
finalizarea liceului
 Îmbinã cunoºtinþele teroretice cu
abilitãþile practice
 Dupã finalizarea liceului, poþi lucra
ºi urma o facultate în acelaºi timp
 Îmbinã teoria cu practica
 Nivel ridicat de educaþie
 NS/NR : 18
LICEU VOCAÞIONAL: AVANTAJE
 Nu cunosc
 Faci ceea ce-þi place : 8
 Copiii cu talent îºi pot dezvolta
aptitudinile : 29
 Poþi avea o carierã muzicalã
 Te poþi afirma rapid în domeniul
ales : 5
 Toate profilurile sunt interesante ºi
utile
 Profesori indulgenþi
 Poþi face un sport : 2
 Specializarea într-un domeniu : 3
 Nu se ia în considerare media de
la admitere
 Posibilitãþi de angajare crescute
 NS/NR : 19

 Incompatibilitatea dintre
aptitudinile copiilor ºi profil
 Nu cunosc
 Alte domenii rãmân neexplorate :
4
 Piaþa muncii
 Este mult de învãþat
 Munceºti mult pe bani puþini
 Cunoºtinþe teoretice mai puþine
 Prea multã materie de specialitate,
depãºitã de evoluþia societãþii
 Slabã pregãtire teoreticã : 2
 Oportunitãþi reduse în alegerea
unui loc de muncã : 3
 Limitarea posibilitãþilor de
avansare în carierã
 Limitarea posibilitãþilor de
continuare a studiilor : 2
 NS/Nr : 21

LICEU VOCAÞIONAL: DEZAVANTAJE

 Poþi rãmâne la stadiul “talent în
devenire” : 4
 Testarea prealabilã
 Gaseºti greu loc de muncã : 3
 Îngrãdirea ºanselor în alte domenii
:3
 Doar elevii talentaþi au ºanse : 5
 Multã muncã : 2
 Mult stres
 Risc de accident
 Culturã generalã mai puþinã
 Nu poate sã mai schimbe
domeniul de pregãtire : 3
 Te îngrãdeºte în alegerea tipului
de facultate : 3
 Lipsa satisfacþiilor materiale
 Mai puþinã informaþie din alte
domenii
 Venituri mici
 NS/NR : 21

SAM: AVANTAJE










SAM: DEZAVANTAJE

Nu existã avantaje : 2
Angajare în timp scurt : 7
Înveþi o meserie : 45
Posibilitatea de a obþine diplomã
de bacalaureat dupã absolvirea
unui liceu : 2
O ºansã pentru cei care nu au o
medie de admitere mare: 2
Dezvoltarea abilitãþilor practice
Posibilitãþi mai ridicate de angajare
în þarã ºi în strãinãtate : 3
NS/NR : 18





















Nivel educaþional scãzut : 12
Nu ai culturã generalã: 2
Salariu mic : 3
Imposibilitatea de a avansa
Nu poþi ocupa post de conducere
Anturaj prost : 2
Nu ai diplomã de bacalaureat
Nu gãseºti uºor un loc de muncã :
3
Nu poate absolvi o facultate dupa
SAM : 6
Durata mai mare pânã la
absolvirea liceului : 3
Indisciplinã ºi violenþã
Slabã pregãtire pentru alte
domenii
ªanse puþine în obþinerea diplomei
de bacalaureat datoritã slabei
pregãtiri : 2
Posibilitãþi de dezvoltare a carierei
reduse ºi dificile
Dificultate în continuarea studiilor:
2
Nu poþi intra la facultate dupã ªAM
:3
Situarea pe o treaptã socialã
inferioarã
NS/NR : 18

Avantaje ale absolvirii unui liceu teoretic :
 Flexibilitate în alegerea unei facultãþi: 8,1% dintre pãrinþi (28 pãrinþi)
 Se învaþã mai bine : 3,1% dintre pãrinþi (11 pãrinþi)
 Limbi strãine : 3,1% (11 pãrinþi)
Dezavantaje ale absolvirii unui liceu teoretic:
 Nu înveþi o meserie: 5,8% (20 pãrinþi)
Avantaje ale absolvirii unui liceu tehnologic :
 Obþinerea unei specializãri : 5,8% (20 pãrinþi)
Dezavantaje ale absolvirii unui liceu tehnologic :
 Limitarea la studierea unui singur domeniu : 1,1% (4 pãrinþi

Avantaje ale absolvirii unui liceu vocaþional :
 Copiii cu talent îºi pot dezvolta aptitudinile: 8,4% (29 pãrinþi)
Dezavantaje ale absolvirii unui liceu vocaþional :
 Doar elevii talentaþi au ºanse : 1,4% (5 pãrinþi)
Avantaje ale absolvirii unei ºcoli de arte ºi meserii :
 Învãþarea unei meserii: 13,08% (45 pãrinþi)
Dezavantaje ale absolvirii unei ºcoli de arte ºi meserii :
 Nivel educaþional scãzut: 3,4% (12 pãrinþi)
Se constatã ºi în cazul pãrinþilor cã procentele prezentate mai sus (la
întrebarea privind avantajele/dezavantajele absolvirii unui anumit tip de
învãþãmânt liceal) nu au o valoare semnificativã.
Am încercat, totuºi, sã extragem acele rãspunsuri ale acestora care se
repetã de mai multe ori decât celelalte.

Tipuri de activitati derivate din analiza rezultatelor chestionarului necesare in
planul de orientare scolara si profesionala pentru elevii claselor a VIII-a :
- intensificarea activitatilor de informare privind rutele scolare posibile la
finalul clasei a VIII-a ;
- prezentarea avantajelor si a dezavantajelor fiecarei rute scolare ;
- prezentarea mecanismului de dinamica a pietei muncii si a modalitatilor
in care individul trebuie si poate sa se adapteze ;
- informare privind procedeul concret de completare a fisei de optiuni
precum si privind factorii care influenteaza optiunile si ierarhizarea lor ;
- derularea activitatilor de orientare scolara in cabinetele de consiliere dar
si in cadrul orelor de dirigentie in scopul unei mai bune cunoasteri a
potentialului si a relatiei dintre acesta , nivelul aspirational si oferta pietei
muncii.

DIRECTOR CMBRAE,
AURA STANCULESCU

II.

ANEXE TEHNICE (chestionare, metodologii de lucru)
CENTRUL DE RESURSE ªI ASISTENÞÃ EDUCAÞIONALÃ AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREªTI DE ASISTENÞÃ PSIHOPEDAGOGICÃ
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

CHESTIONAR PENTRU ELEVII DE CLASA AVIII-A
4.

Care este tipul unitãþii de învãþãmânt pe care doreºti sã-l urmezi dupã terminarea clasei
VIII-a? Încercuieºte una din variantele de mai jos:
a)
b)
c)
d)
e)

2.

Care sunt motivele care te-au determinat sã faci aceastã alegere ? Citeºte cu atenþie
variantele de mai jos, alege 3 dintre acestea ºi încercuieºte-le :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

3.

Liceu teoretic
Liceu tehnologic
Liceu vocaþional
ªcoalã de arte ºi meserii (ªAM)
Nu ºtiu / Nu m-am hotãrât

Situaþia ta la învãþãturã
Convingerea cã ºcoala pe care o vei urma, ( liceu sau ªAM ) este un pas
important pentru viitorul tãu
Influenþa din partea cunoscuþilor
Sfatul dirigintelui
Recomandarea consilierului ºcolar
Apropierea de casã a unitãþii ºcolare alese
Prestigiul unitãþii ºcolare
Calificarea oferita de unitatea de învãþãmânt este în concordanþã cu cerinþele
pieþei muncii
Altele; care……………………………………………............................................

În ce mãsurã eºti hotãrât în privinþa meseriei pe care þi-o doreºti? Pune un „x” în
cãsuþa corespunzãtoare rãspunsului ales:
În foarte mare
mãsurã

În mare
mãsurã

Într-o oarecare
mãsurã

În micã
mãsurã

În foarte micã
mãsurã

1

2

3

4

5

4. Consideri cã ai suficiente informaþii, în acest moment, despre admiterea în
învãþãmântul postgimnazial (liceu, ºcoalã de arte ºi meserii)?
a) DA
b) NU
5. Ce anume ai dori sã mai cunoºti despre admiterea în învãþãmântul liceal ºi
profesional de stat postgimnazial?

Încercuieºte în lista de mai jos aspectele care te-ar interesa ºi apoi ordoneazã-le în
funcþie de importanþã ( locul 1 fiind cel mai important, locul 8 cel mai puþin important ):
a) procedura de înscriere la liceu ºi la ºcoala de arte ºi meserii (ªAM) – condiþiile
de înscriere;
b) reþeaua unitãþilor ºcolare din Bucureºti (licee ºi grupuri ºcolare);
c) profilurile ºi specializãrile propuse de aceste unitãþi ºcolare;
d) media ultimului candidat declarat admis, în anul ºcolar 2007-2008, în unitãþile
pentru care ºi-a exprimat opþiunea;
e) calendarul înscrierii la licee ºi ºcoli de arte ºi meserii;
f) unitãþile ºcolare care organizeazã clase cu predarea unei limbi moderne în
regim bilingv sau clase în învãþãmântul vocaþional;
g) graficul susþinerii probelor de aptitudini ºi a cunoºtinþelor de limbi moderene ºi
centrele de susþinere a acestora;
h) modul de completare a unei fiºe de înscriere în anul ºcolar 2008-2009 (coduri,
trecerea unui numãr suficient de opþiuni etc.).
Locul
Litera

1

2

3

4

5

6

7

8

6. În tabelele de mai jos, menþioneazã care sunt, dupã pãrerea ta:
Avantajele absolvirii unui liceu teoretic

Dezavantajele absolvirii unui liceu
teoretic

Avantajele absolvirii unui liceu tehnologic

Dezavantajele absolvirii unui liceu
tehnologic

Avantajele absolvirii unui liceu vocaþional

Dezavantajele absolvirii unui liceu
vocaþional

Avantajele absolvirii unei ºcoli de arte ºi
meserii (ªAM)

Dezavantajele absolvirii unei ºcoli de
arte ºi meserii (ªAM)

ªcoala ............................................................... sectorul....................
Clasa......................................................

CENTRUL DE RESURSE ªI ASISTENÞÃ EDUCAÞIONALÃ AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREªTI DE ASISTENÞÃ PSIHOPEDAGOGICÃ
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

CHESTIONAR ADRESAT PÃRINÞILOR ELEVILOR DE CLASA A VIII-A
1. Care este tipul unitãþii de învãþãmânt pe care doriþi sã îl urmeze copilul dvs. dupã
terminarea clasei a VIII-a?
Încercuiþi una din variantele de mai jos:
a)
b)
c)
d)
e)

Liceu teoretic
Liceu tehnologic
Liceu vocaþional
ªcoalã de arte ºi meserii (ªAM)
Nu ºtiu / Nu m-am hotãrât

2. Care sunt motivele care v-au determinat sã faceþi aceastã alegere ? Citiþi cu
atenþie variantele de mai jos, alegeþi 3 dintre acestea ºi încercuiþi-le :
a) Situaþia la învãþãturã a copilului dvs.
b) Convingerea cã ºcoala pe care o va urma, ( liceu sau ªAM ) este un pas
important pentru viitorul copilului dvs.
c) Influenþa din partea cunoscuþilor
d) Sfatul dirigintelui
e) Recomandarea consilierului ºcolar
f) Apropierea de casã a unitãþii ºcolare alese
g) Prestigiul unitãþii ºcolare
h) Calificarea oferita de unitatea de învãþãmânt este în concordanþã cu cerinþele
pieþei muncii
i) Altele; care……………………………………………............................................
3. În ce mãsurã este hotãrât copilul dumneavoastrã în privinþa meseriei pe care
ºi-o doreºte? Puneþi un „x” în cãsuþa corespunzãtoare rãspunsului ales:
În foarte mare
mãsurã

În mare
mãsurã

Într-o oarecare
mãsurã

În micã
mãsurã

În foarte micã
mãsurã

1

2

3

4

5

4. Consideraþi cã aveþi suficiente informaþii, în acest moment, despre admiterea în
învãþãmântul postgimnazial (liceu, ºcoalã de arte ºi meserii)?
V.
VI.

DA
NU

5. Ce anume aþi dori sã mai cunoaºteþi despre admiterea în învãþãmântul liceal ºi
profesional de stat postgimnazial?
Încercuiþi în lista de mai jos aspectele care v-ar interesa ºi apoi ordonaþi-le în
funcþie de importanþã ( locul 1 fiind cel mai important, locul 8 cel mai puþin
important ):
i) procedura de înscriere la liceu ºi la ºcoala de arte ºi meserii (ªAM) – condiþiile
de înscriere;
j) reþeaua unitãþilor ºcolare din Bucureºti (licee ºi grupuri ºcolare);
k) profilurile ºi specializãrile propuse de aceste unitãþi ºcolare;
l) media ultimului candidat declarat admis, în anul ºcolar 2007-2008, în unitãþile
pentru care ºi-a exprimat opþiunea;
m) calendarul înscrierii la licee ºi ºcoli de arte ºi meserii;
n) unitãþile ºcolare care organizeazã clase cu predarea unei limbi moderne în
regim bilingv sau clase în învãþãmântul vocaþional;
o) graficul susþinerii probelor de aptitudini ºi a cunoºtinþelor de limbi moderene ºi
centrele de susþinere a acestora;
p) modul de completare a unei fiºe de înscriere în anul ºcolar 2008 -2009
(coduri, trecerea unui numãr suficient de opþiuni etc.);
Locul 1
Litera

2

3

4

5

6

7

8

6. În tabelele de mai jos, menþionaþi care sunt, dupã pãrerea dvs.:
Avantajele absolvirii unui liceu teoretic

Avantajele absolvirii unui liceu
tehnologic

Avantajele absolvirii unui liceu
vocaþional

Avantajele absolvirii unei ºcoli de arte
ºi meserii (ªAM)

Vã mulþumim pentru colaborare !

Dezavantajele absolvirii unui liceu teoretic

Dezavantajele absolvirii unui liceu
tehnologic

Dezavantajele absolvirii unui liceu
vocaþional

Dezavantajele absolvirii unei ºcoli de arte ºi
meserii (ªAM)

