Ministerul Educaţiei Naționale
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ
EDUCAŢIONALĂ
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR - BUCUREŞTI

STUDIU PRIVIND
OPŢIUNILE ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE
ALE ELEVILOR CLASELOR AVIII-A, ALE
PĂRINŢILOR ŞI ALE PROFESORILOR DIRIGINŢI

AN ŞCOLAR 2013-2014

2
www.cmbrae.ro
office.cmbrae@rdsmail.ro

Str. Heliade între vii Nr. 36
Bucureşti, sectorul 2

Tel./Fax : 021.23.23.071 ; 021.23.23.011
Telefon :021.23.23.071; 031.805.31.90

Ministerul Educaţiei Naționale
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ
EDUCAŢIONALĂ
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR - BUCUREŞTI

CUPRINS
Obiectivele studiului ..................................................................................................................................... 4
Eşantion proiectat .......................................................................................................................................... 4
Eşantion realizat: ........................................................................................................................................... 4
Metodologie .................................................................................................................................................. 4
Unităţile şcolare selectate în cadrul eşantionului de cercetare: ..................................................................... 5
Rezultatele chestionarelor aplicate elevilor .................................................................................................. 6
Rezultatele chestionarelor aplicate profesorilor diriginţi ............................................................................ 20
Rezultatele chestionarelor aplicate părinţilor .............................................................................................. 34
Analiza răspunsurilor obţinute în urma prelucrării chestionarelor prin corelaţii statistice ......................... 49
Analiză comparativă a rezultatelor obţinute în urma administrării chestionarelor în anii şcolari .............. 52
Elevi ........................................................................................................................................................ 52
Părinţi ...................................................................................................................................................... 56
Diriginţi ................................................................................................................................................... 60
Concluzii ..................................................................................................................................................... 64
ANEXE ....................................................................................................................................................... 65
Anexa 1 ................................................................................................................................................... 65
Eşantion probabilistic şcoli gimnaziale din Bucureşti ............................................................................ 65
Anexa 2 ................................................................................................................................................... 66
Anexa 2.1.Chestionar privind opţiunile şcolare ale elevilor din clasele a VIII -a ................................. 66
Anexa 2.2 Chestionar adresat profesorilor diriginţi ................................................................................ 71
Anexa 2.3. Chestionar adresat părinţilor ................................................................................................. 76

3
www.cmbrae.ro
office.cmbrae@rdsmail.ro

Str. Heliade între vii Nr. 36
Bucureşti, sectorul 2

Tel./Fax : 021.23.23.071 ; 021.23.23.011
Telefon :021.23.23.071; 031.805.31.90

Ministerul Educaţiei Naționale
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ
EDUCAŢIONALĂ
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR - BUCUREŞTI

Obiectivele studiului
1. Identificarea opţiunilor şcolare ale elevilor, părinţilor şi profesorilor diriginţi după finalizarea
clasei a VIII-a;
2. Precizarea domeniilor de activitate în care elevii claselor a VIII-a şi-ar dori să lucreze în viitor;
3. Identificarea distribuţiei opţiunilor şcolare ale elevilor şi ale părinţilor acestora pe filiere şi
profiluri;
4. Stabilirea motivelor care stau la baza opţiunilor şcolare exprimate;
5. Ierarhizarea opţiunilor elevilor pentru liceele pe care şi-ar dori să le urmeze la sfârşitul clasei a
VIII-a;
6. Evidenţierea modalităţilor prin care şcoala şi familia pot oferi sprijin elevilor şi părinţilor acestora
în procesul de orientare şcolară şi profesională;
7. Identificarea aspiraţiilor elevilor privind viitoarea lor carieră;
8. Determinarea factorilor care îi pot conduce pe elevi la obţinerea unor performanţe şcolare
ridicate;
9. Analiza nivelului de motivaţie al elevilor cu privire la parcurgerea unui anumit traseu educaţional
şi profesional după absolvirea clasei a VIII-a, respectiv după absolvirea liceului.

Eşantion proiectat
•
•
•

540 elevi, clasele a VIII-a
540 părinţi ai elevilor claselor a VIII-a
252 profesori diriginţi ai claselor a VIII-a

6 ŞCOLI × 6 SECTOARE = 36 ŞCOLI
• 15 chestionare aplicate elevilor
• 15 chestionare aplicate părinţilor
• 7 chestionare adresate profesorilor diriginţi/ unitate şcolară

Eşantion realizat:
•
•
•

533 elevi
517 părinţi
252 profesori diriginţi

Metodologie
1. Chestionare privind opţiunile şcolare ale elevilor claselor a VIII-a, ale părinţilor şi ale profesorilor
diriginţi
2. Observaţia indirectă: documente şcolare (catalog, fişă psihopedagogică, caietul dirigintelui)
3. Observaţia participativă (participarea directă a cadrului didactic şi a profesorului consilier la activităţile
de orientare a carierei)
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Unităţile şcolare selectate în cadrul eşantionului de cercetare:
SECTORUL 1
1. Şcoala Gimnazială Pia
Brătianu
2. Şcoala Gimnazială Nr. 192
3. Şcoala Gimnazială Geo
Bogza
4. Şcoala Gimnazială Nr. 5
5. Şcoala Gimnazială „Titu
Maiorescu”
6. Şcoala Gimnazială
„Alexandru Costescu”

SECTORUL 4
1. Şcoala Gimnazială Ienăchiţă
Văcărescu
2. Şcoala Gimnazială Nr. 133
3. Şcoala Gimnazială Avram
Iancu
4. Şcoala Gimnazială Nr. 97
5. Şcoala Gimnazială „Ionel
Teodoreanu”
6. Şcoala Gimnazială Nr. 189

SECTORUL 2
1. Şcoala Gimnazială Nr. 40 2.
Şcoala Gimnazială Nr. 307
3. Şcoala Gimnazială Nr. 39
4. Şcoala Gimnazială Nr. 49
5. Şcoala Gimnazială „Maria
Rosetti”
6. Şcoala Gimnazială Nr. 62

SECTORUL 5
1. Şcoala Gimanzială Nr. 127
2. Şcoala Gimnazială Nr. 131
3. Şcoala Gimanzială Nr. 150
4. Şcoala Gimnazială Nr. 126
5. Şcoala Gimnazială „George
Călinescu”
6. Şcoala Gimnazială Nr. 280

SECTORUL 3
1. Şcoala Gimnazială Mihai
Botez
2. Şcoala Gimnazială Nr. 20
3. Şcoala Gimnazială Nr. 80
4. Şcoala Gimnazială Nr. 195
5. Şcoala Gimnazială Nr. 70
6. Şcoala Gimnazială
„Leonardo Da Vinci”

SECTORUL 6
1. Şcoala Gimnazială Sf.
Împăraţi Constantin şi Elena
2. Şcoala Gimnazială Sf.
Andrei
3. Şcoala Gimnazială Nr. 309
4. Şcoala Gimnazială Nr. 193
5. Şcoala Gimnazială Nr. 206
6. Şcoala Gimnazială Nr. 311
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Rezultatele chestionarelor aplicate elevilor
36 unităţi şcolare
533 elevi

1. Tipul unităţii de învăţământ spre care se orientează, cu precădere, elevii după terminarea
clasei a VIII-a
Filiera teoretică
Filiera tehnologică
Filiera vocaţională
Nu ştiu / Nu m-am hotărât

388
45
36
64

72,79%
8,44%
6,75%
12%

72,79%

Filiera
teoretică

8,44%

6,75%

Filiera
tehnologică

Filiera
vocaţională

12%

Nu ştiu / Nu
m-am hotărât

72,79% dintre elevi se orientează, după finalizarea clasei a VIII-a, către filiera teoretică. Există şi un
procent de 12% dintre elevi care afirmă că nu ştiu/ nu s-au hotărât ce filieră vor urma după ce vor termina
clasa a VIII-a.
2. Cât de bine informaţi se consideră elevii despre unităţile şcolare post-gimnaziale (filieră,
profil, specializare, adresă, prestigiu, etc.)?
Foarte bine informaţi
Bine informaţi
Puţin informaţi
Deloc informaţi
Nu ştiu/Nu răspund

85
257
171
14
6

15,94%
48,21%
32,08%
2,62%
1,12%
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48,21%

32,08%

15,94%

2,62%

Foarte bine
informaţi

Bine informaţi

Puţin
informaţi

1,12%

Nu ştiu/Nu
răspund

Deloc
informaţi

Un motiv al indeciziei celor 12% dintre elevi cu privire la tipul unităţii liceale pe care o vor urma
îl poate constitui lipsa unor informaţii clare despre filiere, profiluri, specializări despre reţeaua şcolară
liceală sau date referitoare la adresă, prestigiu, performanţe etc. Un procent semnificativ al elevilor
(32,08%) afirmă că au puţine informaţii referitoare la aspectele menţionate.
3. Cât de bine informaţi se consideră elevii despre piaţa muncii (oportunităţi pentru diferite
meserii-meserii solicitate, meserii saturate, meserii mai puţin sau deloc solicitate)?
Foarte bine informaţi
Bine informaţi
Puţin informaţi
Deloc informaţi
Nu ştiu/Nu răspund

57
196
213
41
26

10,69%
36,77%
39,96%
7,69%
4,87%

39,96%
36,77%

10,69%

Foarte bine
informaţi

7,69%

Bine
informaţi

Puţin
informaţi

Deloc
informaţi

4,87%

Nu ştiu/Nu
răspund

Aceeaşi lipsă de informare este relevată şi de răspunsurile elevilor la acest item, respectiv 39,96% dintre
aceştia consideră că sunt puţin informaţi despre piaţa muncii (oportunităţi pentru diferite meserii-meserii
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solicitate, meserii saturate, meserii mai puţin sau deloc solicitate). Este necesar ca în şcoli să se acorde
mai mult timp şi mai multă consistenţă activităţilor de informare şi consiliere care au ca tematică
traseul şcolar şi profesional post-gimnazial.
4. Preferinţele elevilor pentru a lucra în anumite domenii de activitate
Justiţie
Artă
Agricultură
Economie
Turism
Armată
Mass-media
Educaţie/Învăţământ
Tehnic
Medicină
Teologie
Informatică
Altele, care?

179
99
26
209
136
48
162
59
106
218
12
201
75

33,58%
18,57%
4,87%
39,21%
25,51%
9%%
30,39%
11,06%
19,88%
40,90%
2,25%
37,71%
14,07%

33,58%

Justiţie

18,57%

Artă
Agricultură

4,87%
39,21%

Economie

25,51%

Turism

9%

Armată

30,39%

Mass-media

11,06%

Educaţie/Învăţământ

19,88%

Tehnic

40,90%

Medicină
Teologie

2,25%
37,71%

Informatică
Altele, care?

14,07%

Remarcăm în acest an şcolar, interesul manifestat de către elevi pentru medicină. Astfel că 40,90% dintre
aceştia ar prefera să lucreze în acest domeniu. Alte domenii de activitate care par să-i atragă pe elevi sunt:
economia, justiţia, mass-media, turismul. Profesorii diriginţi, consilierii şcolari pot valorifica informaţiile
prezentate în cadrul acestui item, atunci când analizează împreună cu elevii lista liceelor, filierelor,
profilurilor ce pot fi urmate după absolvirea clasei a VIII-a. O informaţie importantă în acest sens poate fi
următoarea: pregătirea pentru o profesie în domeniul economic sau în domeniul turistic poate începe prin
parcurgerea unui liceu care include ca specializări economia sau turismul şi alimentaţia. În felul acesta ar
putea apărea schimbări în raportul dintre cele două tipuri de orientări ale elevilor: cea spre filiera teoretică
a liceului sau cea spre filiera tehnologică.
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5. Filierele şi profilurile pe care elevii doresc să le urmeze.
FILIERĂ

PROFIL
Real

Liceu – Filiera
teoretică
Liceu – Filiera
tehnologică

Liceu – Filiera
vocaţională

Uman
Total
Servicii
Resurse naturale şi protecţia mediului
Tehnic
Total
Teologic
Pedagogic
Muzică
Coregrafie
Teatru
Arte vizuale
Waldorf
Militar
Sportiv
Total

235
168
403

44,09%
31,51%
75,6%

32
9
16
57
7
1
10
3
8
11
0
13
20
73

6%
1,68%
3%
10,68%
1,31%
0,18%
1,87%
0,56%
1,5%
2,06%
0%
2,43%
3,75%
13,66%

Liceu/ Filiera
tehnologică

Liceu/
Filiera
teoretică

44,09%
Real

6%

Servicii
Resurse naturale şi protecţia mediului

1,68%
3%

Tehnic
Teologic
Pedagogic

Liceu/ Filiera vocaţională

31,51%

Uman

Muzică
Coregrafie

1,31%
0,18%
1,87%
0,56%

Teatru

1,50%

Arte vizuale

2,06%

Waldorf
Militar
Sportiv

0%
2,43%
3,75%
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filiera
tehnologică
10,68%

filiera
vocaţională
13,66%

Liceu/ Filiera
teoretică
Liceu/ Filiera
tehnologică
Liceu/ Filiera
vocaţională

filiera teoretică
75,60%

Din analiza răspunsurilor la acest item, pe lângă certitudinea care se confirmă şi în acest an, aceea că
elevii rămân în continuare „loiali” filierei teoretice, se conturează, totuşi, întrebarea: de ce elevii aleg
într-un număr atât de mic acele profiluri care pot oferi un cadru de învăţare şi formare profesională
mai bine definit manifestării propriilor aptitudini (de ex. profilul pedagogie, muzică, teatru etc.)? Este
greu de crezut că sunt atât de puţini elevi cu aptitudini pedagogice, artistice, sportive etc. Un răspuns
la această întrebare ar putea fi acela că elevii (şi părinţii) se tem de probele de aptitudini pe care le
presupune înscrierea la aceste profiluri. Parcurgerea probelor de aptitudini presupune, într-adevăr, un
efort în plus pentru elevi. Există, însă, un câştig substanţial: odată admişi la un liceu vocaţional, elevii
au mai multe şanse să-şi dezvolte potenţialul, aptitudinile şi să acceadă, în viitor, la o carieră în care
resursele personale să fie valorificate din plin, să-i determine să se angajeze cu pasiune în profesiile
pentru care s-au antrenat.
6. Motivele/factorii care-i determină pe elevi să se orienteze către profilul menţionat anterior.
Profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe care doreşte să o
urmeze
Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu îi facilitează accesul spre profilul
dorit
Aptitudinile personale
Prietenii, anturajul
Influenţa părinţilor
Sugestiile/recomandările dirigintelui
Sugestiile/recomandările profesorului consilier şcolar
Perspectiva financiară
Profilul ales îi va ajuta să practice o meserie cerută pe piaţa muncii
Apropierea de casă a unităţii şcolare alese
Prestigiul unităţii şcolare

355

66,6%

208

39,02%

274
76
101
27
43
77
147
70
88

51,4%
14,25%
18,94%
5,065
8,06%
14,44%
27,57%
13,13%
16,51%
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66,60%
Profilul ales este necesar pentru practicarea profesiei
dorite
Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu îi facilitează
accesul spre profilul dorit

39,02%
51,40%

Aptitudinile personale

14,25%

Prietenii, anturajul

18,94%

Influenţa părinţilor
Sugestiile/recomandările dirigintelui
Sugestiile/recomandările profesorului consilier şcolar

5,06%
8,06%

Perspectiva financiară

14,44%
27,57%

Profilul ales îi va ajuta să practice o meserie cerută pe piaţa
muncii
Apropierea de casă a unităţii şcolare alese

13,13%

Prestigiul unităţii şcolare

16,51%

Peste mai mult de jumătate din eşantionul elevilor (66,60%) este convins că profilul ales este necesar
pentru practicarea viitoarei cariere. De asemenea, 39,02% dintre aceştia recunosc importanţa rezultatelor
şcolare, a performanţelor obţinute în gimnaziu pentru facilitarea accesului spre profilul dorit. Aptitudinile
personale (51,40%) sunt prezente şi ele în topul motivelor care stau la baza alegerii profilului liceal.
Rămâne întrebarea dacă în liceul teoretic, ales de către cei mai mulţi dintre elevii chestionaţi, aceste
aptitudini sunt valorificate în mod optim, pe parcursul şcolarităţii, în beneficiul profesiei viitoare.
7. Primele trei licee considerate de elevi, ca prime opţiuni, după finalizarea clasei a VIII-a.
1. Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr"- 87 (16,32%)
2. Colegiul Naţional "Mihai Viteazul"- 76 (14,25%)
3. Colegiul Naţional "Sfântul Sava"- 65 (12,19%)
8. Factorii care îi determină pe elevi să opteze pentru liceele menţionate anterior.
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

228
301
189
166
198
307

42,77%
56,47%
35,45%
31,14%
37,14%
57,59%
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Apropierea de casă a unităţii şcolare
alese

42,77%

Prestigiul unităţii şcolare
Prieteni/cunoştinţe care învaţă în liceul
ales
Pregătirea profesională a cadrelor
didactice

56,47%
35,45%
31,14%

Recomandarea părinţilor
Rezultatele la învăţătură

37,14%

57,59%

La acest item, elevii au ales factorii care i-au determinat să aleagă un liceu anume, motivele cele mai
importante pentru viziunea lor asupra topului liceelor din Bucureşti pe care are vrea să le urmeze. Cu alte
cuvinte, alegerile lor s-au concretizat în: Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, Colegiul Naţional Mihai
Viteazul etc. În aceste condiţii, factorul referitor la prestigiul unităţii şcolare a întrunit un număr
semnificativ de alegeri din partea elevilor (56,47%). În completare, elevii sunt conştienţi că rezultatele la
învăţătură (57,39%), constituie condiţia primordială pentru a fi admişi la o unitate de învăţământ care
solicită performanţă, muncă şi disciplină. Un procent important îl constituie numărul elevilor care preferă
un liceu apropiat de casă, respectiv 42,77%. Trebuie remarcat în acest context că dintre factorii care îi
determină pe elevi să opteze pentru liceele menţionate la itemul anterior, „Pregătirea profesională a
cadrelor didactice” posedă în paleta de opţiuni ale elevilor un rol secundar, doar 31,14%. În condiţiile în
care „Prestigiul unităţii şcolare" beneficiază de 56,47% dintre opţiunile elevilor, iar „Pregătirea
profesională a cadrelor didactice” de 31,14%, se poate remarca un clivaj evident în percepţia elevilor între
un anumit etos organizaţional şi cei care îl construiesc (cadrele didactice). Acest fapt ridică, în mod
nedisimulat, problematica reprezentării calităţii profesionale a cadrelor didactice de către elevi. Ar putea
fi subliniat faptul, că această opţiune este ultima dintre cele şase, în ierarhia alegerilor făcute de către
elevi.
9. Modalităţile prin care elevii claselor a VIII-a cred că şcoala îi poate sprijini în procesul de
luare a unei decizii şcolare şi profesionale.
Furnizarea mai multor informaţii despre opţiunile şcolare la finalul clasei a
VIII-a, din partea profesorului diriginte
Derularea unui program de pregătire suplimentară în şcoală la disciplinele
unde întâmpini dificultăţi
Identificarea propriilor aptitudini prin intermediul unor instrumente
psihoeducaţionale, în vederea alegerii liceului potrivit
Informarea şi consilierea în carieră oferite de către profesorul consilier
şcolar
Organizarea unor vizite de informare în licee
Acordarea sprijinului material - burse de studii, resurse financiare oferite
elevilor cu o condiţie materială precară pentru a-şi continua studiile

401

75,23%

262

49,15%

211

39,58%

161

30,20%

280
97

52,53%
18,19%
12
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75,23%
Furnizarea mai multor informaţii despre opţiunile şcolare
la finalul clasei a VIII-a, din partea profesorului diriginte

49,15%

Derularea unui program de pregătire suplimentară în
şcoală la disciplinele unde sunt dificultăţi
Identificarea propriilor aptitudini prin intermediul unor
instrumente psihoeducaţionale, în vederea alegerii liceului
potrivit

39,58%
30,20%

Informarea şi consilierea în carieră prin profesorul
consilier şcolar

52,53%

Organizarea unor vizite de informare în licee

Acordarea sprijinului material- resurse financiare pentru
elevii cu o condiţie materială precară pentru continuarea
studiilor

18,19%

Se confirmă şi în cadrul acestui item nevoia elevilor de a primi mai multe informaţii despre opţiunile
şcolare la finalul clasei a VIII-a, din partea profesorului diriginte, într-un procent covârşitor (75,23%).
Acesta constituie, pentru marea majoritate a elevilor principalul furnizor al acestor informaţii. Pe locurile
imediat următoare ca modalităţi de sprijin din partea şcolii pentru elevi, sunt: organizarea unor întâlniri cu
elevii din licee care urmează diferite profiluri (52,53%), derularea unui program de pregătire suplimentară
în şcoală la disciplinele care creează dificultăţi (49,15%).
10. Cum consideră elevii că familia îi poate sprijini în alegerea pe care o vor face la sfârşitul
clasei a VIII-a?
Colaborare cu dirigintele clasei
Colaborare cu profesorul consilier şcolar
Program suplimentar de lucru acasă la disciplinele unde elevii întâmpină
dificultăţi de învăţare
Suport emoţional

47,46%
21,95%
59,47%

319

59,84%

47,46%

Colaborare cu dirigintele clasei

Colaborare cu profesorul consilier
şcolar

253
117
317

21,95%

Program suplimentar de lucru acasă la
disciplinele unde întâmpini dificultăţi
de învăţare

59,47%

59,84%

Suport emoţional
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Se manifestă aici două tipuri de nevoi, cu acelaşi grad de intensitate: una de natură epistemologică
(program suplimentar de lucru acasă la disciplinele care creează dificultăţi)- 59,47% şi cealaltă de natură
emoţională (suport afectiv din partea familiei)- 59,84%. Nu putem stabili dacă necesitatea unui program
suplimentar de lucru acasă la anumite discipline porneşte dintr-o insuficientă pregătire oferită de către
şcoală sau din dorinţa elevilor respondenţi de a se înscrie în „curentul meditaţiilor” care-i cuprinde, în
general, pe elevi şi pe părinţi înainte de admiterea la liceu. Totodată modul în care familia colaborează cu
dirigintele clasei (47,46%) reprezintă o modalitate de susţinere în alegerile elevilor de la sfârşitul clasei a
VIII-a.
11. După finalizarea liceului, elevii îşi propun:
Să-şi continue studiile în România
Să-şi continue studiile în străinătate
Să iniţieze o afacere
Să găsească un loc de muncă pe măsura studiilor, abilităţilor,
talentelor, intereselor lor
Să-şi continue studiile şi totodată să lucreze
Să participe la activităţi de internship (practică în cadrul diferitelor
organizaţii, companii)
Încă nu s-au gândit

169
115
30
69

31,70%
21,57%
5,62%
12,94%

106
6

19,88%
1,12%

38

7,12%

31,70%
Să-şi continue studiile în România

21,57%

Să-şi continue studiile în străinătate

Să iniţieze o afacere

5,62%
12,94%

Să găsească un loc de muncă pe măsura studiilor,
aptitudinilor, talentelor, intereselor lor

19,88%

Să-şi continue studiile şi totodată să lucreze
Să participe la activităţi de internship (practică în
cadrul diferitelor organizaţii, companii)

1,12%

Încă nu s-au gândit

7,12%

Peste jumătate din elevii participanţi la studiu îşi exprimă intenţia de a continua studiile atât în străinătate
(21,57%), cât şi în România (31,70%), Ne atrage atenţia faptul că elevii nu par aproape deloc convinşi de
importanţa participării la activităţi de internship (practică în cadrul diferitelor organizaţii, companii) după
finalizarea liceului (1,12%). Aceasta poate fi o consecinţă a lipsei de „tradiţie” în acest sens. Există în
învăţământul tehnologic şi vocaţional stagii de practică, însă în cadrul filierei liceale teoretice (spre care
se îndreaptă, de altfel, marea majoritate a elevilor), astfel de stagii nu sunt prevăzute. Probabil de aceea,
la finalizarea liceului teoretic, elevii nu sunt familiarizaţi cu ideea de „stagii de practică” şi, în consecinţă,
nu realizează importanţa acestora pentru viitoarea carieră. Spiritul antreprenorial pare, de asemenea, în
mică măsură cultivat în rândul elevilor: doar 5,62% dintre aceştia îşi propun să iniţieze o afacere la
finalizarea liceului. Nu trebuie să uităm că în condiţiile economiei actuale, în care libera iniţiativă câştigă
tot mai mult teren, elevii au nevoie de un suport consistent în dobândirea unor competenţe antreprenoriale
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adaptate cerinţelor de pe piaţa muncii. Importantă este determinarea elevilor în găsirea unui loc de muncă
pe măsura studiilor, abilităţilor, talentelor, intereselor lor (12,94%). Mulţi elevi, aproape 20% apreciază
că doresc continuarea studiilor, concomitent cu experimentarea unui loc de muncă. Totodată, se remarcă
o viziune destul de aplatizată asupra perspectivei post-liceu. O posibilă premisă a unei astfel de
perspective ar putea fi şi faptul că opţiunile elevilor se îndreaptă către filiera teoretică (75,60%), care
oferă doar o pregătire la nivel teoretic şi care nu furnizează o dimensiune antreprenorială în mod explicit,
în pregătirea de bază.
12. În opinia elevilor, cel mai important aspect pentru a reuşi în carieră este:
O bună pregătire teoretică
O bună pregătire practică
Disciplina (respectarea regulilor, normelor)
Competenţele personale
Aptitudinile/pasiunile
Seriozitatea
Consecvenţa/ perseverenţa
Încrederea în sine
Capacitatea de a lua decizii
Abilitatea de a lucra în echipă
Abilitatea de a comunica
Rezultatele foarte bune la învăţătură/ performanţele şcolare
Rezistenţa la efort
Capacitatea de a face faţă situaţiilor stresante

198
219
82
116
166
199
68
158
89
44
94
66
32
52

37,14%

O bună pregătire teoretică
O bună pregătire practică

41,08%

15,38%

Disciplina (respectarea regulilor, normelor)

21,76%

Competenţele personale
Aptitudinile/pasiunile

31,14%
37,33%

Seriozitatea

12,75%

Consecvenţa/ perseverenţa

29,64%

Încrederea în sine

16,69%

Capacitatea de a lua decizii
Abilitatea de a lucra în echipă

8,25%
17,63%
12,38%

Abilitatea de a comunica
Rezultatele foarte bune la învăţătură/ performanţele …
Rezistenţa la efort
Capacitatea de a face faţă situaţiilor stresante

37,14%
41,08%
15,38%
21,76%
31,14%
37,33%
12,75%
29,64%
16,69%
8,25%
17,63%
12,38%
6%
9,75%

6%
9,75%

Sunt câteva rezultate care atrag atenţia în cadrul acestui item, referitor la cele mai importante aspecte
pentru a reuşi în carieră: 37,14% dintre elevi atribuie o importanţă crescută pregătirii teoretice, în timp ce
doar 12,38% recunosc importanţa rezultatelor la învăţătură pentru reuşita în carieră. De asemenea, o bună
pregătire practică reprezintă un factor necesar pentru viitoarea profesie în opinia unui procent de 41,08%
dintre elevi. Seriozitatea constituie, în acelaşi timp, o componentă indispensabilă unei cariere de succes,
după cum afirmă 37,33% dintre elevi. Cele mai scăzute procente sunt întrunite de următorii factori:
rezistenţa la efort (6%), abilitatea de a lucra în echipă (8,25%) şi capacitatea de a face faţă situaţiilor
stresante (9,75%). Consilierii şcolari, din această perspectivă, au responsabilitatea de a propune programe
educaţionale (ateliere, mese rotunde, seminarii etc.) prin care elevii să conştientizeze şi să exerseze
importanţa acestor competenţe aşa numite transferabile pentru reuşita în carieră. Aptitudinile/ pasiunile
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(31,14%), cât şi încrederea în sine (29,64%) primesc din partea elevilor cotaţii semnificative pe scala
elementelor facilitatoare succesului în carieră.
13. Elevii consideră că principalii factori care îi pot determina să obţină rezultate bune la
învăţătură sunt:
Motivaţia pentru învăţare
Suportul emoţional oferit de părinţi pe parcursul şcolarităţii
Baza materială a şcolii (săli de clasă amenajate modern, terenuri de sport,
laboratoare pentru disciplinele de studiu, aparatură de specialitate etc.)
O bună relaţie cu profesorii clasei
Dorinţa de afirmare
Dorinţa de a-şi mulţumi părinţii
Calitatea actului didactic (activitatea desfăşurată la clasă de către profesori)
Stilul didactic şi personalitatea profesorului
Atractivitatea disciplinelor de studiu
Climatul educaţional stimulativ

307
178
63

57,59%
33,39%
11,81%

150
148
202
91
181
125
27

28,14%
27,76%
37,89%
17,07%
33,95%
23,45%
5,06%

Este recunoscut faptul că motivaţia pentru învăţare, fie intrinsecă sau extrinsecă constituie un motor
esenţial în obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură. Tocmai de aceea este notabilă poziţia celor
57,59% de elevi care aleg motivaţia pentru învăţare pe primul loc în rândul factorilor care-i determină să
înveţe bine. Să nu uităm, însă, că elevii de gimnaziu încă doresc să se remarce prin note bune în faţa
părinţilor (dorinţă care, de cele mai multe ori, odată cu intrarea la liceu, se estompează). Astfel se explică
procentul semnificativ al elevilor de clasa a VIII-a (37,89%) care afirmă la acest item că îşi propun să
obţină rezultate bune la învăţătură pentru a-şi mulţumi părinţii. Relaţia încă strânsă cu familia, nevoia de
suport emoţional din partea părinţilor sunt aspecte specifice vârstei preadolescente: 33,39% dintre elevii
chestionaţi afirmă că suportul emoţional oferit de părinţi (33,39%) îi ajută să obţină performanţe şcolare
crescute. Deloc de neglijat în opinia elevilor sunt stilul didactic şi personalitatea profesorilor (33,95%) cu
efecte în planul achiziţiilor, care se pot corela cu o bună relaţie cu profesorii clasei (28,14%) şi cu
atractivitatea disciplinelor de studiu (23,45%). Foarte importante sunt propriile aspiraţii de creştere şi
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dezvoltare, transpuse în dorinţa de afirmare, de fi cineva (27,76%). Şi totuşi climatul educaţional
stimulativ obţine uşor peste 5% din opiniile elevilor, ceea ce poate fi explicat probabil prin neînţelegerea
semnificaţiilor sintagmei, deşi acesta consistă într-o mare măsură în sinteza aspectelor mai sus precizate.
14. În ce măsură cred elevii că vor reuşi să fie admişi la liceul pe care l-au ales:
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu

119
314
39
7
1
53

22,32%
58,91%
7,31%
1,31%
0,18%
9,94%

22,32%

În foarte mare măsură

58,91%

În mare măsură

7,31%

În mică măsură
În foarte mică măsură

1,31%

Deloc

0,18%
9,94%

Nu ştiu

15. În ce măsură cred elevii că vor reuşi să aibă cariera pe care o doresc?
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu

137
313
26
2
2
53

25,70%
58,72%
4,87%
0,37%
0,37%
9,94%

25,70%

În foarte mare măsură

58,72%

În mare măsură
În mică măsură

4,87%

În foarte mică măsură

0,37%

Deloc

0,37%

Nu ştiu

9,94%
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16. În ce măsură elevii sunt dispuşi să depună efort pentru a-şi construi cariera dorită?
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu

323
189
13
1
0
5
60,60%

În foarte mare măsură

35,45%

În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu

60,6%
35,45%
2,43%
0,18%
0%
0,93%

2,43%
0,18%
0%
0,93%

În general, nota de optimism se păstrează în rândul elevilor, atât în ceea ce priveşte admiterea la liceu, cât
şi obţinerea unui loc de muncă. Cei mai mulţi dintre ei cred că vor fi admişi la liceul dorit, respectiv
82,23%, deşi 1 elev din 10 îşi exprimă o stare ambiguă atunci când este solicitat să se proiecteze în viitor,
faţă de traseul educaţional şi carieră. De asemenea, 84,42% dintre elevi consideră că vor avea cariera
dorită şi, în plus, sunt conştienţi, în foarte mare măsură (60.60%).şi în mare măsură (35,45%) că este
nevoie de efort pentru a-şi atinge obiectivele propuse
17. În ce măsură cred elevii că piaţa muncii le va oferi posibilitatea de a practica
meseria/profesia dorită?
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu

65
264
95
19
6
84

12,19%

În foarte mare măsură

12,19%
49,53%
17,82%
3,56%
1,12%
15,75%

49,53%

În mare măsură

17,82%

În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu

3,56%
1,12%
15,75%
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La acest item, elevii par uşor reticenţi cu privire la posibilităţile concrete pe care le oferă piaţa muncii
tinerilor absolvenţi. Deşi peste jumătate din elevi consideră că piaţa muncii le va oferi oportunităţi de a
profesa în domeniul pentru care s-au pregătit, un procent de 17,82% dintre ei cred că vor avea în mică
măsură posibilitatea de a practica meseria dorită. Există şi elevi (15,75%) care nu ştiu, încă, să răspundă
la această întrebare. Este un procent îndeajuns de mare pentru a propune o dezbatere pe această temă.
Este o certitudine procentajul extrem de ridicat al ratei de şomaj ridicată la nivelul tinerilor absolvenţi de
liceu şi de facultate. O consecinţă a acestui fapt este creşterea îngrijorătoarea a procentului de „early
school leaving”. Demotivarea elevilor şi tinerilor faţă de învăţare, desconsiderarea valenţelor fomative ale
diverselor forme de educaţie, studii, training, creşterea alarmantă a procentului tinerilor care părăsesc
şcoala au condus la reconfigurarea politicilor educaţionale pentru această categorie de vârstă pe agendele
europene şi naţionale.
Genul respondenţilor
Genul Masculin
Genul Feminin

240
293

45,02%
54,97%

genul
masculin
45,02%
Genul Masculin
Genul Feminin
genul
feminin
54,97%

Media claselor V-VII
6
25
70
151
281

5- 5,99
6- 6,99
7- 7,99
8- 8,99
9- 9,99/10.00

5- 5,99
6- 6,99
7- 7,99
8- 8,99

1,12%
4,69%
13,13%
28,33%
52,72%

1,12%
4,69%
13,13%
28,33%
52,72%

9- 9,99/10.00

Datele socio-demografice creionează un portret al elevilor respondenţi, după cum urmează: majoritatea
sunt de gen feminin (54,97%), iar din punct de vedere al performanţelor şcolare peste jumătate sunt elevi
cu medii în clasele V-VII peste 9.00. Aceste aspecte pot fi interpretate drept un interes crescut al
respondenţilor faţă de subiectul studiului. Interesante ar fi opiniile elevilor care nu obţin rezultate bune şi
foarte bune la disciplinele de studiu sau care se află în situaţia de absenteism sau abandon şcolar.
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Rezultatele chestionarelor aplicate profesorilor diriginţi
36 şcoli
252 profesori diriginţi
1. Profesorii diriginţi consideră că elevii se orientează, cu precădere, spre următoarele filiere de
învăţământ, după terminarea clasei a VIII-a.
Filiera teoretică
Filiera tehnologică
Filiera vocaţională
NS/NR

192
18
35
7

76,19%
7,14%
13,8%
2,77%

76,19%

13,80%

7,14%

Filiera
teoretică

Filiera
tehnologică

2,77%

NS/NR

Filiera
vocaţională

Numărul semnificativ al profesorilor diriginţi care sunt de părere că filiera preferată de elevi este cea
teoretică, indică existenţa unui dialog real între profesorii diriginţi cu elevii şi părinţii. Răspunsurile celor
trei categorii de respondenţi confirmă orientarea elevilor claselor a VIII-a preponderent spre filiera
teoretică. Diriginţii au o opinie categorică, respectiv 76,16% dintre aceştia consideră că elevii se vor
orienta spre filiera teoretică. Filiera vocaţională ocupă locul al doilea (13,80%), iar filiera tehnologică
primeşte 7,14% din opiniile diriginţilor referitoare la preferinţele elevilor.
2. Cât de bine informaţi sunt elevii despre unităţile şcolare post-gimnaziale (filieră, profil,
specializare, adresă, prestigiu, etc.), în opinia profesorilor diriginţi.
Foarte bine informaţi
Bine informaţi
Puţin informaţi
Deloc informaţi
NS/NR

71
133
44
3
1

28,17%
52,77%
17,46%
1,19%
0,39%
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52,77%

28,17%
17,46%

1,19%

Foarte bine
informaţi

Bine
informaţi

Puţin
informaţi

Deloc
informaţi

0,39%

NS/NR

Diriginţii consideră că elevii sunt foarte bine informaţi (28,17%) şi bine informaţi (52,77%) în ceea ce
priveşte unităţile şcolare post-gimnaziale (filieră, profil, specializare, adresă, prestigiu, etc.). Precizăm că
totuşi aproape 20% din elevi nu au suficiente informaţii despre unităţile de învăţământ pe care le vor alege
(17,46%), ceea ce implică planificarea unor intense programe educaţionale şi activităţi de promovare a reţelei
şcolare, la nivelul elevilor.
3. Cât de bine informaţi se consideră profesorii diriginţi despre piaţa muncii (oportunităţi pentru
diferite meserii-meserii solicitate, meserii saturate, meserii mai puţin sau deloc solicitate):
Foarte bine informaţi
Bine informaţi
Puţin informaţi
Deloc informaţi
Nu ştiu/Nu răspund

85
105
52
9
1

33,73%
41,66%
20,63%
3,57%
0,39%

41,66%
33,73%

20,63%

3,57%

Foarte bine
informaţi

Bine
informaţi

Puţin
informaţi

Deloc
informaţi

0,39%
Nu ştiu/Nu
răspund

Prin comparaţie, răspunsurile profesorilor diriginţi la itemii 2 şi 3 reflectă, atât la nivelul elevilor claselor
a VIII-a cât şi la nivelul profesorilor diriginţi, o bună cunoaştere a traseului educaţional şi profesional
post-gimnazial. Totuşi, ponderea răspunsurilor la categoria “puţin informaţi” (17,46% la itemul 2 şi
20,63% la itemul 3) induce necesitatea unei infuzii de informaţii mai consistente atât în rândul elevilor cât
şi în rândul profesorilor diriginţi referitoare la dinamica pieţei muncii şi la structura sistemului de
învăţământ post-gimnazial.
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4. Profesorii diriginţi sunt de părere că elevii ar prefera să lucreze în următoarele domenii de
activitate.
Justiţie
Artă
Agricultură
Economie
Turism
Armată
Mass-media
Educaţie/Învăţământ
Tehnic
Medicină
Teologie
Informatică
Altele, care?

96
37
12
171
85
20
75
47
48
93
5
107
46

38,09%
14,68%
4,76%
67,85%
33,73%
7,93%
29,76%
18,65%
19,04%
36,9%
1,98%
42,46%
18,25%

38,09%

Justiţie

14,68%

Artă
Agricultură

4,76%

67,85%

Economie

33,73%

Turism

7,93%

Armată

29,76%

Mass-media

18,65%

Educaţie/Învăţământ

19,04%

Tehnic

36,90%

Medicină
Teologie

1,98%
42,46%

Informatică
Altele, care?

18,25%

Economia (67,85%) şi informatica (42,46%) sunt în topul preferinţelor domeniilor în care urmează
să activeze elevii, în opinia diriginţilor. Justiţia (38,09%), medicina /36,90%), turismul (33,73%),
mass-media (29,76%) ocupă locurile imediat următoare în clasamentul domeniilor de activitate preferate
de către elevi. Domeniile tehnic şi educaţie/învăţământ se situează aproape la egalitate. Aceasta
este opinia profesorilor diriginţi care coincide, de altfel, cu opiniile elevilor şi părinţilor. Se remarcă şi
în acest an numărul scăzut de alegeri întrunit de domenii ca: agricultura, armata, teologia. În ceea ce
priveşte alte domenii (18,25%), diriginţii apreciază ca preferate de elevi: sportul, meseriile “clasice”,
cum ar fi, croitor, constructor, tâmplar etc.
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5. Filierele şi profilurile pe care profesorii diriginţi cred că elevii doresc să le urmeze.
FILIERĂ
LICEU – FILIERA
TEORETICĂ
LICEU – FILIERA
TEHNOLOGICĂ

Liceu/Filieră
Tehnologică

Liceu/Filier
ă teoretică

LICEU – FILIERA
VOCAŢIONALĂ

PROFIL
Real
Uman
Total
Servicii
Resurse naturale şi protecţia mediului
Tehnic
Total
Teologic
Pedagogic
Muzică
Coregrafie
Teatru
Arte vizuale
Waldorf
Militar
Sportiv
Total

94
77
171

37,3%
30,55%
67,85%

31
7
12
50
1
3
0
0
1
5
0
3
18
31

12,3%
2,77%
4,76%
19,84%
0.39%
1,19%
0%
0%
0,39%
1,98%
0%
1,19%
7,14%
12,3%

37,30%

Real

30,55%

Uman

12,30%

Servicii

2,77%

Resurse naturale şi protecţia mediului

Teologic
Pedagogic
Liceu/Filieră Vocaţională

4,76%

Tehnic

0,39%
1,19%

Muzică

0%

Coregrafie

0%

Teatru

0,39%
1,98%

Arte vizuale
Waldorf
Militar
Sportiv

0%
1,19%
7,14%
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filiera
tehnologică
19,84%

filiera
vocaţională
12,30%

liceu/filieră
teoretică
liceu/filieră
tehnologică
liceu/filieră
vocaţională

filiera teoretică
67,85%

Filiera teoretică „câştigă” detaşat şi în opinia diriginţilor (67,85%), iar filiera vocaţională se află pe locul
ultim (12,30%). Aparent, itemul 5 este, în linii mari, o reiterare a itemului 1, care în opinia sociologilor,
din punct de vedere al rigorilor de construcţie a chestionarului, poate fi un item de verificare. Totuşi,
prezenţa detaliilor, respectiv distribuirea pe filiere şi profiluri a condus la uşoare schimbări în răspunsurile
oferite de către profesorii diriginţi. De exemplu, la itemul 1 din chestionar, 7,14% dintre profesorii
diriginţi sunt de părere că elevii aleg filiera tehnologică, în timp ce la itemul 5, ponderea profesorilor
diriginţi care au această părere este de 19,84%. Probabil, sintagma „profil tehnologic” este oarecum
„ermetică”, nu doar pentru profesorii diriginţi, ci şi pentru elevi şi părinţi. Odată ce aceasta a căpătat
sensuri mai clare, mai „transparente” (servicii, resurse naturale şi protecţia mediului, tehnic), interesul
faţă de „profilul tehnologic” a crescut. În consecinţă, obţinerea unei ponderi diferite a răspunsurilor la
itemul 5 se datorează posibilităţii de a realiza o corelaţie mai uşoară, mai la îndemână, între aceste
profiluri şi domeniile profesionale de pe piaţa muncii. În plus, conform opiniei profesorilor diriginţi
exprimată la itemul 4, există un procent de 19,04% dintre elevi interesaţi de domeniul tehnic şi 33,73%
dintre elevi interesaţi de turism (servicii), domenii care se regăsesc ca profiluri în cadrul filierei
tehnologice. Toate aceste indicii pot conduce la concluzia că profesorii diriginţi au constatat în rândul
elevilor o orientare mai bine conturată spre profilul „tehnic” şi profilul „servicii” decât spre profilul
„resurse naturale şi protecţia mediului”.
6. Profesorii diriginţi consideră că motivele care îi determină pe elevi să se orienteze către profilul
menţionat la întrebarea anterioară sunt:
Profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe care doreşte să o urmeze
Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu îi facilitează accesul spre profilul dorit
Aptitudinile personale
Prietenii, anturajul
Influenţa şi experienţele profesionale ale părinţilor, familiei
Sugestiile/recomandările dirigintelui
Sugestiile/recomandările profesorului consilier şcolar
Perspectiva financiară
Profilul ales îi va ajuta să practice o meserie cerută pe piaţa muncii
Apropierea de casă a unităţii şcolare alese
Prestigiul unităţii şcolare

116
115
104
58
91
11
21
61
39
39
26

46,03%
45,63%
41,26%
23,01%
36,11%
4,36%
8,33%
24,2%
15,47%
15,47%
10,31%
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46,03%

Profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe
care o doresc elevii

45,63%

Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu facilitează accesul
spre profilul dorit

41,26%

Aptitudinile personale ale elevilor

23,01%

Prietenii, anturajul acestora

36,11%

Influenţa şi experienţele profesionale ale părinţilor, familiei
Sugestiile/recomandările dirigintelui

4,36%

Sugestiile/recomandările profesorului consilier şcolar

8,33%
24,20%

Perspectiva financiară
Profilul ales îi va ajuta să practice o meserie cerută pe
piaţa muncii
Apropierea de casă a unităţii şcolare alese
Prestigiul unităţii şcolare

15,47%
15,47%
10,31%

Motivele cele mai importante pentru diriginţi sunt profilul ales care este necesar pentru a practica profesia
dorită (46,03%), cât şi rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu care îi facilitează accesul spre profilul dorit
(45,63%), În opinia profesorilor diriginţi, orientarea elevilor către un profil liceal este determinată de
caracteristicile, aptitudinile, potenţialul şi interesele acestora (41,26%). Este de remarcat în cadrul acestui
item importanţa scăzută acordată implicării profesorului diriginte şi profesorului consilier şcolar în
procesul decizional parcurs de către elevii claselor a VIII-a, situate sub 10%. Această opinie reflectă o
poziţie expectativă din partea profesorilor diriginţi care ar trebui înlocuită cu o interacţiune susţinută,
permanentă cu elevii şi cu părinţii acestora în demersul de luare a unei decizii şcolare şi profesionale la
finalul clasei a VIII-a. Influenţa şi experienţele profesionale ale părinţilor, familiei sunt agreate de părinţi
ca fiind de bază în alegerile şcolare şi profesionale (36, 11%). Un cuvânt de spus îl are grupul de prieteni
(23,01%), despre care se ştie că în perioada preadolescenţei este factor facilitator în procesul de luare a
deciziilor.
7. Primele trei licee pe care cred diriginţii că elevii lor şi-ar dori cel mai mult să le urmeze după
finalizarea clasei a VIII-a.
1.
2.
3.
4.
5.

Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" - 22 (8,73%)
Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" - 21 (8,33%)
Colegiul Naţional "Sfantul Sava"- 20 (7,93%),
Colegiul Naţional "Iulia Hasdeu" - 20 (7,93%)
Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" - 18 (7,14%)

8. Factorii care-i determină pe elevi să opteze pentru un liceu anume, în opinia profesorilor
diriginţi.
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 copilului lor la învăţătură

139
162
109
57
98
164

55,15%
64,28%
43,25%
22,61%
38,88%
65,07%
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Apropierea de casă a unităţii şcolare
alese

55,15%

Prestigiul unităţii şcolare

64,28%

Prieteni/cunoştinţe care învaţă în
cadrul liceului ales
Pregătirea profesională a cadrelor
didactice
Recomandarea părinţilor

43,25%
22,61%
38,88%
65,07%

Rezultatele elevilor la învăţătură

Rezultatele la învăţătură rămân şi la acest item un reper important în alegerea liceului (65,07%). Alţi doi
factori importanţi sunt, în opinia profesorilor diriginţi, prestigiul unităţii şcolare (64,28%) şi apropierea de
casă a unităţii şcolare alese (55,15%). O diferenţă care atrage atenţia este cea dintre scorul obţinut la
categoria „prestigiul unităţii şcolare” (64,28%) şi scorul obţinut la categoria „pregătirea profesională a
cadrelor didactice” (22,61%). Această diferenţă ar putea fi interpretată prin existenţa prestigiului unei
unităţi şcolare care nu este oferit neapărat de pregătirea profesională a cadrelor didactice, ci, mai degrabă
de alţi factori, cum ar fi, de exemplu, poziţia acelei unităţi într-un „top al liceelor” sau rata de
„employability” (angajabilitate), atât de necesară pentru găsirea unui loc de muncă. Se remarca, de
asemenea si in cazul raspunsurile profesorilor diriginti aceeasi cenzura, am putea spune, destul de
brutala, ca si in cazul raspunsurilor elevilor, in asocierea dintre itemii „Prestigiul unităţii şcolare” si
„Pregătirea profesională a cadrelor didactice”. Acest fapt poate conduce la concluzia, ca pe de o parte
cadrele didactice recepteaza propria pregatire profesionala ca pe un aspect secundar in dinamica
procesului educational, iar pe de alta parte constructia „prestigiului” unei unitati de invatamant poseda o
natura abstracta, a carei textura nu se fundamenteaza printr-un efort epistemic si volitiv, in cadrul
interactiunii tuturor actorilor implicati in spatiul dedicat explicit/institutional educatiei/invatarii. Criteriile
care conduc la alcătuirea unui astfel de top ţin, de obicei, de perpetuarea unei „celebrităţi”, care, adesea,
în conştiinţa colectivă poate ţine doar de un nume (a se vedea topul liceelor de la itemul nr. 7). Nu
întotdeauna elevii, părinţii şi chiar cadrele didactice au informaţii riguroase şi despre ceea ce se întâmplă
cu adevărat în climatul organizaţional al instituţiilor preferate. Apropierea de casă (55,15%) valorizată de
mai mult de jumătate din diriginţii respondenţi reprezintă un alt criteriu pentru alegerea liceului favorit.
9. Modalităţile de sprijin pentru elevii claselor a VIII-a şi pentru părinţii acestora în procesul de
luare a unei decizii şcolare şi profesionale, în opinia profesorilor diriginţi.
Furnizarea mai multor informaţii despre opţiunile şcolare la finalul clasei
a VIII-a, din partea profesorului diriginte
Derularea unui program de pregătire suplimentară în şcoală la disciplinele
unde elevii întâmpină dificultăţi
Identificarea propriilor aptitudini prin intermediul unor instrumente
psihoeducaţionale, în vederea alegerii liceului potrivit
Informarea şi consilierea în carieră oferite de profesorul consilier şcolar
Organizarea unor vizite de informareîn licee
Acordarea sprijinului material - burse de studii, resurse financiare pentru
elevii cu o condiţie materială precară pentru continuarea studiilor

161

63,88%

68

26,98%

166

65,87%

132
110

52,38%
43,65%

64

25,39%
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63,88%

Furnizarea mai multor informaţii despre opţiunile şcolare la finalul
clasei a VIII-a, din partea profesorului diriginte
Derularea unui program de pregătire suplimentară în şcoală la
disciplinele unde elevii întâmpină dificultăţi

26,98%
65,87%

Identificarea propriilor aptitudini prin intermediul unor
instrumente psihoeducaţionale, în vederea alegerii liceului potrivit

52,38%

Informarea şi consilierea în carieră oferite de profesorul consilier
şcolar

43,65%

Organizarea unor vizite de informare în licee

Acordarea sprijinului material - burse de studii, resurse financiare
pentru elevii cu o condiţie materială precară pentru continuarea
studiilor

25,39%

Dacă la itemul nr. 6, profesorii diriginţi considerau că „sugestiile/recomandările dirigintelui” nu au asupra
elevilor o influenţă importantă în luarea unei decizii şcolare şi profesionale, la acest item, profesorii
diriginţi recunosc necesitatea unei mai mari implicări în procesul de informare şi consiliere a elevilor
clasei a VIII-a, atât din partea lor ca profesori diriginţi (63,88%), cât şi din partea consilierilor şcolari
(52,38%). Modalităţile de sprijin pentru elevii claselor a VIII-a şi pentru părinţii acestora în opinia
profesorilor diriginţi este net în favoarea activităţii de identificare a aptitudinilor elevilor prin intermediul
unor instrumente psihoeducaţionale, în vederea alegerii liceului potrivit (65,87%), cât şi a organizării
unor vizite de informare în licee (43,65%). Programul de pregătire suplimentară (26,98%), acordarea de
sprijin material sunt alese de un sfert dintre diriginţi (25,39%), ca suport pentru decizii corecte şi
eficiente.
10. Cum consideră profesorii diriginţi că familia îi poate sprijini pe copii în alegerea pe care o
vor face la sfârşitul clasei a VIII-a?
Colaborare cu dirigintele clasei
Colaborare cu profesorul consilier şcolar
Program suplimentar de lucru acasă la disciplinele unde elevii întâmpină
dificultăţi de învăţare
Suport emoţional

175
148
92

69,44%
58,73%
36,5%

91

36,11%

69,44%
Colaborare cu dirigintele clasei
58,73%

Colaborare cu profesorul consilier şcolar
Program suplimentar de lucru acasă la
disciplinele unde elevii întâmpină…
Suport emoţional

36,50%
36,11%
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Profesorii diriginţi şi profesorul consilier şcolar constituie pentru elevi şi părinţi, în opinia diriginţilor cei
mai importanţi interlocutori în procesul decizional derulat pe parcursul clasei a VIII-a. Interfeţele
precizate obţin scoruri ridicate din partea diriginţilor, practic aceştia îşi asumă responsabilitatea unor
alegeri eficiente (69,44%), îndeaproape urmaţi de coechipierii din şcoală, reprezentaţi de reţeaua de
orientare şi consiliere de la CMBRAE/CMBAP (58,73%). Programul suplimentar de lucru acasă la
disciplinele unde elevii întâmpină dificultăţi de învăţare (36,5%) şi suportul emoţional (36,11%) sunt
atribuite familiei, în perspectiva diriginţilor, după colaborarea cu aceştia şi consilierii şcolari.
11. În opinia profesorilor diriginţi, după finalizarea liceului, elevii îşi propun...
Să-şi continue studiile în România
Să-şi continue studiile în străinătate
Să iniţieze o afacere (antreprenoriat)
Să găsească un loc de muncă pe măsura studiilor, abilităţilor, talentelor, intereselor
lor
Să-şi continue studiile şi totodată să lucreze
Să participe la activităţi de internship (practică în cadrul diferitelor organizaţii,
companii)
Încă nu s-au gândit

17
4

6,74%
1,58%

23

9,12%

11,90%

Să-şi continue studiile în străinătate

5,15%

Să găsească un loc de muncă pe măsura studiilor,
abilităţilor, talentelor, intereselor lor

19,44%
6,74%

Să-şi continue studiile şi totodată să lucreze
Să participe la activităţi de internship (practică în cadrul
diferitelor organizaţii, companii)

46,03%
11,9%
5,15%
19,44%

46,03%

Să-şi continue studiile în România

Să iniţieze o afacere (antreprenoriat)

116
30
13
49

1,58%

Un număr important de profesori diriginţi din eşantion afirmă că elevii lor îşi propun ca după finalizarea
liceului să-şi continue studiile în România (46,03%) şi în străinătate (11,90). 49 diriginţi (19,44%) cred
că, după finalizarea liceului, elevii lor îşi propun să-şi găsească un loc de muncă pe măsura studiilor,
aptitudinilor, talentelor, intereselor lor. Ne atrage atenţia faptul că un număr mic de profesori diriginţi
(1,58%) apreciază că elevii vor participa la activităţi de internship (practică în cadrul diferitelor
organizaţii, companii). Putem afirma că această opinie reflectă o stare de fapt: puţini elevi sunt convinşi
de importanţa parcurgerii stagiilor de practică pentru viitorul lor profesional. Informarea şi consilierea
elevilor cu privire la posibilităţile, oportunităţile de participare la astfel de stagii, constituie un obiectiv pe
care profesorii diriginţi, consilierii şcolari îl au de realizat în orele de curs sau în cabinetul de consiliere
şcolară. Deşi rolul cel mai pregnant revine decidenţilor (stakeholders), celor care iniţiază politici
educaţionale. Este evident că aceştia trebuie să reconfigureze planurile cadru, curricula care să accentueze
practicarea stagiilor. Un prim pas în acest demers îl poate constitui implicarea elevilor, pe parcursul anilor
de studiu, în proiecte educaţionale care includ activităţi de voluntariat. Acesta poate fi un mod prin care
elevii pot depăşi limitele achiziţiilor academice, puternic centrate pe reproducere şi acumulări de
informaţii pasive pe care, încă, din păcate, învăţământul românesc le cultivă. Antreprenoriatul rămâne
încă un deziderat în viziunea educaţională pentru elevii din învăţământul secundar superior (5,15%).
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12. În opinia profesorilor diriginţi, cele mai importante aspecte pentru a reuşi în carieră…
O bună pregătire teoretică
O bună pregătire practică
Disciplina (respectarea regulilor, normelor)
Competenţele personale
Aptitudinile/pasiunile
Seriozitatea
Consecvenţa/ perseverenţa
Încrederea în sine
Capacitatea de a lua decizii
Abilitatea de a lucra în echipă
Abilitatea de a comunica
Rezultatele foarte bune la învăţătură/ performanţele şcolare
Rezistenţa la efort
Capacitatea de a face faţă situaţiilor stresante

105
98
48
101
75
68
50
43
21
25
27
38
0
16

41,66%

O bună pregătire teoretică

38,88%

O bună pregătire practică

19,04%

Disciplina (respectarea regulilor, normelor)

40,07%

Competenţele personale

29,76%

Aptitudinile/pasiunile

26,98%

Seriozitatea

19,84%

Consecvenţa/ perseverenţa

17,06%

Încrederea în sine

8,33%

Capacitatea de a lua decizii

9,92%

Abilitatea de a lucra în echipă

10,71%

Abilitatea de a comunica

15,07%

Rezultatele foarte bune la învăţătură/ performanţele şcolare
Rezistenţa la efort
Capacitatea de a face faţă situaţiilor stresante

41,66%
38,88%
19,04%
40,07%
29,76%
26,98%
19,84%
17,06%
8,33%
9,92%
10,71%
15,07%
0%
6,34%

0%
6,34%

Pregătirea teoretică (41,66%) este în continuare valorizată mai mult decât pregătirea practică (38,88%),
deşi diferenţa nu este semnificativă. Este o afirmaţie care se verifică şi prin răspunsurile profesorilor
diriginţi la acest item. Raspunsurile profesorilor diriginti care plaseaza pe primul loc „pregatirea
teoretica”, ca fiind un element important pentru reusita in cariera denota o stare de fapt privind viziunea
asupra actului educational, care nu beneficiaza de construirea unei/unor politici sectoriale consistente si
consecvente, care sa plaseeze accentul si pe variabile de tipul „Capacitatea de a lua decizii” , „Abilitatea
de a lucra în echipă”, „Capacitatea de a face faţă situaţiilor stresante”etc. Acesti itemi (si nu numai) sunt
slab valorizati de catre profesorii diriginti, fapt care poate sa indice un anumit anacronism asupra
gestionarii procesului de educatie (si implicit a actului educational) si a ofertei sistemului educational in
contextul actual. Comentăm şi opinia profesorilor diriginţi conform căreia rezistenţa la efort (0%) şi
capacitatea de a face faţă situaţiilor stresante (6,34%) nu constituie factori foarte importanţi ai reuşitei în
carieră. În condiţiile creşterii gradului de solicitare din aproape orice domeniu profesional, este probabil
ca aceşti doi factori să ocupe, treptat, poziţii-cheie în ecuaţia unei cariere de succes. Competenţele
personale (40,07%), coroborate cu aptitudinile/pasiunile (29,76%), seriozitatea (26,98%) creează un mix
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consistent pentru reuşita în cariera. În dezvoltarea soft skills-urilor, rolul cheie este jucat de consilierul
şcolar care prin programele de dezvoltare personală contribuie la creşterea elevilor şi pregătirea lor pentru
piaţa muncii, Este evident însă că munca reţelei de consiliere este de dorit să fie susţinută de toţi actorii
educaţionali.
13. Profesorii diriginţi consideră că principalii factori care îi pot determina pe elevi să obţină
rezultate bune la învăţătură sunt…
Motivaţia pentru învăţare
Suportul emoţional oferit de părinţi pe parcursul şcolarităţii
Baza materială a şcolii (săli de clasă amenajate modern, terenuri de sport,
laboratoare pentru disciplinele de studiu, aparatură de specialitate etc.)
O bună relaţie cu profesorii clasei
Dorinţa de afirmare
Dorinţa lor de a-şi mulţumi părinţii
Calitatea actului didactic (activitatea desfăşurată la clasă de către profesori)
Stilul didactic şi personalitatea profesorului
Atractivitatea disciplinelor de studiu
Climatul educaţional stimulativ

170
89
49

67,46%
35,31%
19,44%

61
59
52
89
46
37
51

24,2%
23,41%
20,63%
35,31%
18,25%
14,68%
20,23%

Motivaţia pentru învăţare

67,46%
35,31%

Suportul emoţional oferit de părinţi pe parcursul şcolarităţii
Baza materială a şcolii (săli de clasă amenajate modern, terenuri de
sport, laboratoare pentru disciplinele de studiu, aparatură de…

19,44%

O bună relaţie cu profesorii clasei

24,20%

Dorinţa de afirmare

23,41%

Dorinţa lor de a-şi mulţumi părinţii

20,63%

Calitatea actului didactic (activitatea desfăşurată la clasă de către
profesori)
Stilul didactic şi personalitatea profesorului
Atractivitatea disciplinelor de studiu
Climatul educaţional stimulativ

35,31%
18,25%
14,68%
20,23%

Motivaţia pentru învăţare (67,46%), suportul emoţional oferit de părinţi pe parcursul şcolarităţii
(35,31%), sunt factorii care ocupă cele mai importante poziţii în ierarhia realizată de către profesorii
diriginţi la acest item. Ca actori principali în spaţiul şcolar, cadrele didactice sesizează impactul calităţii
actului didactic în procesul instructiv-educativ (35,31%) şi conştientizează efectul unui bune relaţii cu
profesorii clasei (24,20%), unui climat educaţional stimulativ (20,23%). De asemenea, stilul didactic şi
personalitatea profesorului (18,25%), atractivitatea disciplinelor de studiu (14,68%) şi o baza materială
performantă a şcolii (19,44%) susţin obţinerea rezultatelor bune la învăţătură ale elevilor. Propria dorinţă
de afirmare şi de „trăire” a succesului constituie un aspect fundamental al motivaţiei intrinseci legat de
dobândirea competenţelor.
30
www.cmbrae.ro
office.cmbrae@rdsmail.ro

Str. Heliade între vii Nr. 36
Bucureşti, sectorul 2

Tel./Fax : 021.23.23.071 ; 021.23.23.011
Telefon :021.23.23.071; 031.805.31.90

Ministerul Educaţiei Naționale
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ
EDUCAŢIONALĂ
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR - BUCUREŞTI

14. Profesorii diriginţi cred că elevii vor reuşi să fie admişi la liceul pe care l-au ales…
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu

51
169
22
3
0
7

20,23%
57,06%
8,73%
1,19%
0%
2,77%

57,06%

20,23%
8,73%
1,19%

În foarte
mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În foarte
mică
măsură

0%
Deloc

2,77%
Nu ştiu

15. Profesorii diriginţi cred că elevii vor reuşi să aibă cariera pe care o doresc…
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu

36
134
59
3
0
20

14,28%
53,17%
23,41%
1,19%
0%
7,93%

53,17%

23,41%
14,28%
1,19%
În foarte
mare
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

În foarte
mică
măsură

7,93%
0%
Deloc

Nu ştiu
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16. Profesorii diriginţi cred că elevii sunt dispuşi să depună efort pentru cariera dorită...
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu

40
138
50
5
3
16

15,87%
54,76%
19,84%
1,98%
1,19%
6,34%

54,76%

19,84%

15,87%

În foarte
mare
măsură

În mică
măsură

În mare
măsură

În foarte
mică
măsură

6,34%

1,19%

1,98%

Deloc

Nu ştiu

Rezultatele obţinute la itemii 14, 15, 16 relevă încrederea profesorilor diriginţi în potenţialul elevilor lor
şi în disponibilitatea acestora de a depune efort pentru a-şi atinge obiectivele educaţionale şi profesionale
propuse. Profesorii diriginţi cred că elevii vor reuşi să fie admişi la liceul pe care l-au ales în foarte mare
şi mare măsură (77,29%). Aceştia consideră că elevii vor reuşi să aibă cariera pe care o doresc, într-un
procent peste medie (67,45%). De asemenea, diriginţii cred că elevii sunt dispuşi să depună efort pentru
cariera dorită (70,63%). Remarcăm la aceşti itemi, nu număr relativ ridicat de diriginţi care apreciază că
elevii vor reuşi în mică măsură să acceseze liceul ales şi cariera preferată. sau că vor fi dispuşi să
muncească pentru rezultatele lor.
17. În ce măsură cred profesorii diriginţi că piaţa muncii le va oferi elevilor posibilitatea de a
practica meseria/profesia dorită?
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu

17
70
95
33
1
36

6,74%
27,77%
37,69%
13,09%
0,39%
14,28%

37,69%
27,77%
14,28%

13,09%
6,74%

În foarte
mare
măsură

0,39%
În mare
măsură

În mică
măsură

În foarte
mică
măsură

Deloc

Nu ştiu
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În schimb, referitor la oportunităţile pe care le oferă piaţa muncii tinerilor, profesorii diriginţi par mai
reticenţi. Mulţi dintre aceştia cred că elevii vor avea în mică măsură (37,69%) şi foarte mică măsură
(13,09%) posibilitatea de a practica meseria/profesia dorită, piaţa muncii fiind oarecum săracă în situaţii
favorizante pentru tinerii absolvenţi. Totuşi, o treime din diriginţi crede că piaţa muncii susţine pregătirea
elevilor prin paleta de oferte pentru practicarea meseriilor. Procentul pentru categoriile foarte mare şi
mare măsură (34,51%) este destul de ridicat. Diriginţii care nu-şi exprimă opinia nu este deloc de neglijat
(14,28%).
Genul respondenţilor

Genul
masculin
17,06%

NS/NR
4,76%

Genul Masculin

43

17,06%

Genul Feminin

197

78,17%

NS/NR

12

4,76%

Genul
Masculi
n
Genul
feminin
78,17%

Vârsta

35,38%

33,73%

20-30 ani
30-40 ani

2

0,79%

85

33,73%

40-50 ani

89

35,38%

50-60 ani

68

26,98%

60-70 ani

4

1,58%

NS/NR

4

1,58%

26,98%

1,58%

0,79%
20-30 ani

30-40 ani

40-50 ani

50-60 ani

60-70 ani

1,58%
NS/NR

Portretul socio-demografic al diriginţilor se prezintă astfel: predominant cadre didactice de gen feminin
(78,17%). Aproape 5% dintre diriginţi nu declară genul. Cei mai mulţi diriginţi au vârsta cuprinsă între
40-50 ani (35,38%), pe locul al doilea se constată intervalul de vârsta 30-40 ani (33,73%), iar după 50 de
ani sunt 28,56% dintre profesori.
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Rezultatele chestionarelor aplicate părinţilor
36 unităţi şcolare
517 părinţi
1. Filiera de învăţământ dorită de părinţi pentru copiii lor, după terminarea clasei a VIII-a
Filiera teoretică
Filiera tehnologică
Filiera vocaţională
Nu ştiu / Nu m-am hotărât

382
53
47
35

73,89%
10,25%
9,09%
6,77%

73,89%

10,25%

Teoretică

Tehnologică

9,09%

Vocaţională

6,77%

Nu ştiu / Nu m-am
hotărât

În proporţie de peste 70%, părinţii preferă liceul teoretic pentru copiii lor. Liceul tehnologic (10,25%) se
diferenţiază uşor de filiera vocaţională (9,09%) în opţiunile părinţilor. Remarcăm o oarecare egalitate
între cele două filiere: tehnologică şi vocaţională. 6,77% din părinţii respondenţi apreciază că sunt
indecişi în ceea ce priveşte filiera de învăţământ pe care doresc să o urmeze copilul lor după terminarea
clasei a VIII-a. O sarcină importantă a consilierilor şcolari este de a susţine, din această perspectivă,
activităţi de informare pentru părinţi despre filierele posibile pentru traseele educaţionale ale copiilor lor,
astfel încât să se diminueze sentimentul de nehotărâre.
2. Cât de bine consideră părinţii că sunt informaţi copiii lor despre unităţile de învăţământ postgimnaziale (filieră, profil, specializare, adresă, prestigiu, etc.)?
Foarte bine informaţi
Bine informaţi
Puţin informaţi
Deloc informaţi
Nu ştiu/Nu răspund

70
260
166
8
13

13,54%
50,29%
32,11%
1,55%
2,51%
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50,29%

32,11%

13,54%
1,55%
Foarte bine
informaţi

Bine informaţi

Puţin
informaţi

Deloc
informaţi

2,51%

Nu ştiu/Nu
răspund

Peste 50% din părinţi (50,29%) consideră că elevii sunt bine informaţi referitor la unităţile şcolare postgimnaziale (filieră, profil, specializare, adresă, prestigiu, etc.). Numai 13,54% din părinţii chestionaţi
susţin că elevii sunt foarte bine informaţi, în timp ce 32,11% apreciază că pe „scala informării” se
situează la categoria „puţin informaţi”. Un părinte dintr-o sută consideră că elevii nu sunt deloc informaţi,
ceea ce indică faptul că probabil la nivelul şcolilor strategia de organizare şi promovare a activităţilor
destinate orientării carierei funcţionează.
3. Cât de bine consideră părinţii că sunt informaţi copiii lor despre piaţa muncii (oportunităţi
pentru diferite meserii- meserii solicitate, meserii saturate, meserii mai puţin sau deloc
solicitate)?
Foarte bine informaţi
Bine informaţi
Puţin informaţi
Deloc informaţi
Nu ştiu/Nu răspund

70
260
166
8
13

40,23%

7,93%
40,23%
41,39%
7,74%
2,71%

41,39%

7,74%

7,93%

2,71%

Foarte bine
informaţi

Bine informaţi Puţin informaţi

Deloc
informaţi

Nu ştiu/Nu
răspund
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Un grad de informare despre piaţa muncii adecvat este reprezentat într-un procent de aproximativ 48,16%
din totalul părinţilor participanţi la studiu, care se consideră foarte bine informaţi şi bine informaţi.
Informaţiile despre piaţa muncii primite de elevi, în opinia părinţilor, au un caracter nevralgic. Aceştia
consideră că elevii sunt puţin informaţi în proporţie de 41,39%, aproape de jumătate din eşantionul de
respondenţi, asupra oportunităţilor referitoare la diferitele meserii existente pe piaţa muncii- meserii aflate
în top, meserii saturate, meserii mai puţin sau deloc solicitate. Ca urmare, sesiunile de informare dedicate
copiilor şi-ar atinge scopul dacă temele abordate ar include informaţii concrete şi esenţiale despre piaţa
muncii.
4. În ce domeniu de activitate ar prefera părinţii să lucreze copiii lor?
Justiţie
Artă
Agricultură
Economie
Turism
Armată
Mass-media
Educaţie/Învăţământ
Tehnic
Medicină
Teologie
Informatică
Altele, care?

200
58
12
245
146
48
143
64
82
165
13
95
43

Justiţie
Artă
Agricultură
Economie
Turism
Armată
Mass-media
Educaţie/învăţământ
Tehnic
Medicină
Teologie
Informatică
Altele, care?

2,32%

38,68%
11,22%
2,32%
47,39%
28,24%
9,28%
27,66%
12,38%
15,86%
31,91%
2,51%
18,38%
8,32%

38,68%

11,22%

47,39%
28,24%

9,28%

27,66%

12,38%
15,86%
2,51%

31,91%

18,38%
8,32%

Domeniile de activitate preferate de părinţi pentru copiii lor în ceea ce priveşte viitorul carierei prezintă
următoarea configuraţie. Primele locuri sunt atribuite domeniilor: economic- 47,39%, justiţie- 38,68%,
medicină- 31,91%. Turismul (28,24%) şi mass-media (27,66%), informatica (18,38%) şi domeniul tehnic
(15,86%) ocupă poziţii intermediare în opiniile părinţilor. Pentru practicarea unor meserii în domeniile
educaţie/învăţământ- 12,38%, armată- 9,28%, teologie- 2,51% şi agricultură- 2,32% sunt atribuite scoruri
nesemnificative. Precizăm că este important că în evenimentele educaţionale dedicate elevilor cu privire la
informarea acestora despre profesii să existe o oarecare neutralitate, obiectivitate în prezentarea acestora,
care să asigure un nivel de echitabilitate fiecărei domeniu profesional. Tendinţele pieţei muncii sau
domeniile care sunt mai puţin solicitate sunt de dorit a fi prezentate elevilor. Semnalăm un procent destul de
ridicat pentru alte domenii preferate de părinţi pentru copiii lor care se situează în următoarele sfere
ocupaţionale, asemenea opiniilor diriginţilor: sport, meserii tradiţionale.
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5. Profilul pe care doresc părinţii să-l urmeze copiii lor după absolvirea clasei a VIII-a
Liceu/ Filieră Teoretică
Liceu/ Filieră
Tehnologică

Liceu/ Filiera Vocaţională

Liceu/
Filiera
Liceu/ Filiera Teoretic
Tehnologică
ă

Liceu/ Filieră
Vocaţională

Real
Uman
Servicii
Resurse naturale şi protecţia
mediului
Tehnic

240
163
37
6

403

62

19

46,42%
31,53%
7,16%
1,16%

3

0,58%

Pedagogic
Muzică
Coregrafie
Teatru
Arte vizuale
Waldorf
Militar
Sportiv

3
1
3
3
12
1
12
14

0,39%
0,19%
0,58%
0,58%
2,32%
0,19%
2,32%
2,71%

52

Real
31,53%

Servicii
Resurse naturale şi protecţia mediului
Tehnic

46,42%

1,16%
3,68%
0,58%

Pedagogic

0,39%

Muzică

0,19%

Coregrafie

0,58%

Teatru

0,58%

Waldorf

9,86%

7,16%

Teologic

Arte vizuale

12,00%

3,68%

Teologic

Uman

77,95%

2,32%
0,19%

Militar

2,32%

Sportiv

2,71%

Părinţii îşi îndreaptă preferinţele cel mai mult pentru copiii lor spre filiera teoretică (77,95%). Filiera
tehnologică cuprinde 12% din totalul răspunsurilor, iar 9,86% este destinat filierii vocaţionale. Profilul
real (46,42%) însumează mai multe alegeri decât profilul uman (31,53%), ceea ce poate semnifica
conturarea speranţelor de reuşită personală şi de carieră pentru copiii acestora în domeniul ariilor
curriculare: matematică şi ştiinţe, informatică etc. În cadrul filierii vocaţionale, procentele sunt
nesemnificative din punct de vedere statistic, poziţiile de top fiind ocupate de profilul sportiv (2,71%),
urmat de profilurile arte vizuale şi militar, la egalitate (2,32%). Filiera tehnologică cuprinde, în opinia
părinţilor, pe primul loc, profilul servicii (7,16%), urmat de profilul tehnic (3,68%) şi profilul resurse
naturale şi protecţia mediului (1,16%). Procentul sub 20% al filierelor vocaţionale şi tehnologică, pentru
părinţi exprimă o slabă restructurare şi adaptare a pieţei educaţionale la cerinţele pieţei muncii.
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Filieră
Tehnologică
12,00%

Filieră
Vocaţională
9,86%
Liceu/Filieră
Teoretică
Liceu/Filieră
Tehnologică
Liceu/Filieră
Vocaţională
Filieră
Teoretică
77,95%

6. Factorii care i-au determinat pe părinţi să aleagă profilurile pentru copiii lor
Profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe care o doreşte copilul
Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu îi facilitează accesul spre profilul dorit
Aptitudinile personale ale copilului
Prietenii, anturajul acestuia
Influenţa familiei şi experienţa dvs. profesională
Sugestiile dirigintelui
Recomandarea profesorului consilier şcolar
Perspectiva financiară
Profilul ales îl va ajuta să practice o meserie cerută pe piaţa muncii
Apropierea de casă a unităţii şcolare alese
Prestigiul unităţii şcolare
Altele, care?

337
207
261
26
100
17
31
58
170
92
90
3

65,18%

Profilul ales este necesar pentru a practica profesia…

40,04%

Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu îi facilitează…

50,48%

Aptitudinile personale ale copilului dvs.
Prietenii, anturajul acestuia

5,03%
19,34%

Influenţa familiei şi experienţele dvs. profesionale
Sugestiile dirigintelui
Recomandarea profesorului consilier şcolar

3,29%
6,00%
11,22%

Perspectiva financiară

32,88%

Profilul ales îl va ajuta să practice o meserie cerută pe…
Apropierea de casă a unităţii şcolare alese

17,79%

Prestigiul unităţii şcolare

17,41%

Altele, care?

65,18%
40,04%
50,48%
5,03%
19,34%
3,29%
6,00%
11,22%
32,88%
17,79%
17,41%
0,58%

0,58%

Factorii determinanţi alegerii filierelor/ profilelor de la întrebarea anterioară sunt strâns legaţi de
practicarea meseriei dorite (65,18%), „a face ceea ce-ţi place”, aptitudinile personale (50,48%) şi
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rezultatele şcolare obţinute de-a lungul gimnaziului (40,04%). Accesul spre profilul dorit îi va ajuta, în
opinia părinţilor să practice o meserie cerută pe piaţa muncii (32,88%). De asemenea, familia, prin
experienţele profesionale influenţează (19,34%) luarea deciziilor de carieră ale copiilor. Prestigiul unităţii
şcolare şi apropierea de casă a acesteia sunt reprezentate pentru părinţii respondenţi de valori statistice
aproximativ egale. Foarte interesant, recomandările primite de elevi în urma activităţii de consiliere
şcolară sunt valorizate de părinţi mult mai mult decât prietenii, anturajul sau diriginţii. Perspectiva
financiară (11,22%) constituie “o bornă” în procesul de luare a deciziilor asupra orientării şcolare şi
profesionale.
7. Topul liceelor preferate de părinţi
Topul liceelor în viziunea părinţilor se prezintă după cum urmează:
Colegiul Naţional Mihai Viteazul- 34,35%
Colegiul Naţional Sf. Sava- 32,76%
Colegiul Gheorghe Lazăr- 19,49%
Liceul Teoretic C.A. Rosetti, Liceul Teoretic Ion Neculce, Colegiul Naţional Iulia Hasdeu,
Colegiul Naţional Dimitrie Cantemir, Şcoala Centrală, Liceul Teoretic Eugen Lovinescu,
Colegiul Naţional Gheorghe Şincai, Şcoala Superioară N. Kretzulescu
Trebuie mentionat ca in acest top al liceelor selecate de catre parinti, doar unul singur este din
profilul tehnologic.
1.
2.
3.
4.

8. Motivele care i-au determinat pe părinţi să aleagă liceele menţionate anterior
Apropierea de casă a unităţii şcolare alese
Prestigiul unităţii şcolare
Prieteni/cunoştinţe care învaţă în cadrul liceului ales
Pregătirea profesională a cadrelor didactice
Experienţa profesională a familiei şi a părinţilor
Recomandarea noastră, ca părinţi
Rezultatele copilului dvs. la învăţătură
Altele. Care?

53,00%

Apropierea de casă a unităţii şcolare alese
Prestigiul unităţii şcolar

65,18%

Prieteni/cunoştinţe care învaţă în cadrul
liceului ales

22,05%
41,59%

Pregătirea profesională a cadrelor didactice
Experienţa profesională a familiei şi a
părinţilor

11,80%
32,30%

Recomandarea noastră, ca părinţi

52,03%

Rezultatele copilului dvs. la învăţătură
Altele. Care?

53,00%
65,18%
22,05%
41,59%
11,80%
32,30%
52,03%
2,51%

274
337
114
215
61
167
269
13

2,51%
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Motivele care i-au determinat pe părinţi să organizeze topul liceelor de la întrebarea anterioară sunt în
ordinea importanţei: prestigiul unităţii şcolare (65,18%), distanţa domiciliu- unitatea şcolară (53%),
rezultatele la învăţătură (52,03%). Prestigiul unităţii şcolare este dublat semnificativ de performanţele
absolvenţilor. Apreciem procentul de 41,59% referitor la pregătirea profesională a cadrelor didactice
valorizată de părinţi, ca factor pentru alegerea liceului. Părinţii, spre deosebire de elevi şi profesorii
diriginţi manifestă o opinie distinctă privind „Pregătirea profesională a cadrelor didactice”. Ponderea
părinţilor din eşantion care consideră că „Pregătirea profesională a cadrelor didactice” este unul dintre
motivele care i-au determinat să aleagă liceul este de 41,59%, fapt care oferă o perspectivă diferită de a
celorlalte categorii de respondenţi (elevi, profesotori). Rămâne însă şi în cazul răspunsurilor părinţilor o
distanţă mare între ponderile obţinute referitoare la asocierea dintre „Prestigiul unităţii şcolare”şi
„Pregătirea profesională a cadrelor didactice.” Reţeaua socială are şi ea influenţe în procesul decizional
prin prieteni, cunoştinţe şi alţi părinţi. Opiniile personale ale părinţilor, părerile acestora despre unităţile
şcolare sunt convertite în recomandările făcute direct către copiii lor. (32,30%)
9. Cum cred părinţii că-i poate sprijini şcoala în alegerea pe care o vor face copiii lor la sfârşitul
clasei a VIII-a?
Furnizarea mai multor informaţii despre opţiunile şcolare la finalul clasei a VIII-a,
din partea profesorului diriginte
Desfăşurarea unui program de pregătire suplimentară în şcoală la disciplinele unde
elevii întâmpină dificultăţi
Identificarea aptitudinilor copilului dvs. prin intermediul unor instrumente
psihoeducaţionale, în vederea alegerii liceului potrivit
Informarea şi consilierea în carieră oferite de către profesorul consilier şcolar
Organizarea unor întâlniri cu elevii de liceu care urmează diferite profiluri
Organizarea unor vizite de informare în licee
Acordarea de către şcoală a unui sprijin material - burse de studii, resurse financiare
oferite elevilor cu situaţie materială precară pentru continuarea studiilor
Altfel, cum?

380

73,50%

272

52,61%

233

45,07%

176
137
227

34,04%
26,50%
43,91%

44

8,51%

4

0,77%

Furnizarea mai multor informaţii despre opţiunile şcolare la
finalul clasei a VIII-a, din partea profesorului diriginte

73,50%

Desfăşurarea unui program de pregătire suplimentară în
şcoală la disciplinele unde elevii întâmpină dificultăţi

52,61%

Identificarea aptitudinilor copilului dvs. prin intermediul unor
instrumente psihoeducaţionale, în vederea alegerii liceului
potrivit

45,07%

Informarea şi consilierea în carieră oferite de către profesorul
consilier şcolar

34,04%

Organizarea unor întâlniri cu elevii de liceu care urmează
diferite profiluri

26,50%
43,91%

Organizarea unor vizite de informare în licee
Acordarea de către şcoală a unui sprijin material - burse de
studii, resurse financiare oferite elevilor cu situaţie materială
precară pentru continuarea studiilor
Altfel, cum?

8,51%
0,77%
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Suportul acordat de şcoală pentru alegerile copiilor la sfârşitul clasei a VIII-a este evidenţiat de
informaţiile furnizate de către profesorul diriginte, care contează cel mai mult în proporţie de 73,50%.
Deciziile sunt susţinute de participarea la programe de pregătire suplimentară în şcoală la disciplinele
unde elevii întâmpină dificultăţi (52,61%). De asemenea, investigarea aptitudinilor personale (45,07%),
organizarea unor vizite de informare în licee (43,91%) prin schimburile de experienţă între persoane
(26,50%) conferă substanţă orientării şi deciziei în carieră. Pentru părinţi, informarea şi consilierea în
carieră oferite de către profesorul consilier şcolar (34,04%) reprezintă o resursă fundamentală care poate
influenţa alegerile elevilor de clasa a VIII-a. pe care şcolile o pot oferi elevilor, alături de diferite forme
de acordare a sprijinului material.
10. Cum cred părinţii că-i pot sprijini, ca familie, pe copiii lor, în decizia de la finalul clasei a VIII-a?
Colaborare cu dirigintele clasei
Colaborare cu profesorul consilier al şcolii
Program suplimentar de pregătire la disciplinele unde copilul dvs. întâmpină
dificultăţi de învăţare
Suport emoţional
Altfel, cum?

291
144
293

56,29%
27,85%
56,67%

241
9

46,62%
1,74%

56,29%
Colaborare cu dirigintele clasei

27,85%

Colaborare cu profesorul consilier al şcolii

56,67%

Program suplimentar de pregătire la
disciplinele unde copilul dvs. întâmpină…

46,62%

Suport emoţional

Altfel, cum?

1,74%

Suportul acordat de familie pentru alegerile copiilor la sfârşitul clasei a VIII-a, în opinia părinţilor, sunt
clare: colaborarea cu dirigintele clasei (56,29%) corelează puternic cu programul suplimentar de
pregătire, fie la şcoală sau acasă (56,67%). În acest context, părinţii conştientizează importanţa suportului
emoţional (46,62%) oferit de familie pentru asigurarea reuşitei şi uşurinţa în luarea deciziilor. Un rol care
poate influenţa covârşitor este colaborarea cu profesorul consilier al şcolii (27,85%). Acesta, prin natura
meseriei sale acţionează ca un catalizator, care inspiră şi coagulează celelalte categotii menţionate.
11. Ce cred părinţii că îşi propun copiii acestora, după finalizarea liceului?
Să continue studiile în România
Să continue studiile în străinătate
Să iniţieze o afacere (antreprenoriat)
Să găsească un loc de muncă pe măsura studiilor, abilităţilor, intereselor
sale
Să-şi continue studiile şi totodată să lucreze
Să participe la activităţi de internship (stagii de practică în cadrul diferitelor
organizaţii, companii)
Încă nu s-a gândit

204
91
42
65

39,46%
17,60%
8,12%
12,57%

60
6

11,61%
1,16%

49

9,48%
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39,46%
Să continue studiile în România

17,60%

Să continue studiile în străinătate

8,12%

Să iniţieze o afacere (antreprenoriat)
Să găsească un loc de muncă pe măsura studiilor,
abilităţilor, intereselor sale

12,57%
11,61%

Să-şi continue studiile şi totodată să lucreze
Să participe la activităţi de internship (stagii de
practică în cadrul diferitelor organizaţii, companii)

1,16%

Încă nu s-au gândit

9,48%

Acţiunile copiilor, după finalizarea liceului, în opinia părinţilor, se îndreaptă atât spre continuarea
studiilor în România- 39,46%, cât şi în străinătate- 17,60%. Părinţii cred că important este ca aceştia să
găsească un loc de muncă pe măsura studiilor, abilităţilor, intereselor. Puţin peste 10% dintre părinţi
apreciază continuarea studiilor combinate cu practicarea unui job. Iniţierea unei afaceri este considerată
ca ultima variantă în ceea ce priveşte oportunităţile de carieră pe piaţa muncii. Chiar şi voluntariatul sau
participarea la activităţi de internship nu sunt agreate de părinţi (1,16%). Totuşi, aproximativ 10% dintre
respondenţi nu au încă o opinie formată faţă de copiii lor, ceea ce poate fi explicat fie prin contextul
socio-economic confuz, aflat în plină recesiune economică, fie prin dezinteres sau prin necunoaşterea
traseelor şcolare şi profesionale.
12. Care este, în opinia părinţilor, cel mai important aspect pentru a reuşi în carieră?
O bună pregătire teoretică
O bună pregătire practică
Disciplina (respectarea regulilor, normelor)
Competenţele personale
Aptitudinile/pasiunile
Seriozitatea
Consecvenţa/ perseverenţa
Încrederea în sine
Capacitatea de a lua decizii
Abilitatea de a lucra înechipă
Abilitatea de a comunica
Rezultatele foarte bune la învăţătură/ performanţele şcolare
Rezistenţa la efort
Capacitatea de a face faţă situaţiilor stresante
Altele, care?

210
200
102
129
126
165
71
165
64
44
50
72
11
40
1

40,62%
38,68%
19,73%
24,95%
24,37%
31,91%
13,73%
31,91%
12,38%
8,51%
9,67%
13,93%
2,13%
7,74%
0,19%
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40,62%

O bună pregătire teorectică

38,68%

O bună pregătire practică
19,73%

Disciplina (respectarea regulilor, normelor)

24,95%

Competenţele personale

24,37%

Aptitudinile/pasiunile

31,91%

Seriozitatea
13,73%

Consecvenţa/ perseverenţa

31,91%

Încrederea în sine

12,38%

Capacitatea de a lua decizii

8,51%

Abilitatea de a lucra în echipă

9,67%

Abilitatea de a comunica

13,93%

Rezultatele foarte bune la învăţătură/…
Rezistenţa la efort

2,13%
7,74%

Capacitatea de a face faţă situaţiilor stresante
Altele, care?

0,19%

Părinţii, ca şi diriginţii consideră cu fermitate că o bună pregătire teoretică (40,62%) alături de pregătirea
practică (38,68%) sunt factori determinanţi pentru o carieră de succes. Abilităţile transferabile cheie în
opinia părinţilor sunt încrederea în sine şi seriozitatea, ambele cotate de aceştia cu aceeaşi valoare
statistică: 31,91%. Competenţele personale (24,95%) dublate de aptitudini/hobby-uri (24,37%) reprezintă
formula de succes pentru o carieră care să producă mulţumire şi calitate. Părinţii evaluează disciplina ca
un ingredient fără de care nu se poate construi o carieră cu rezultate. Rezultatele la învăţătură (13,93%) se
coroborează cu perseverenţa (13,73%), capacitatea de a nu renunţa la visul de carieră, în pofida
obstacolelor externe sau interne cu care se confruntă tinerii absolvenţi. Luarea deciziilor, comunicarea,
rezistenţa la stres şi efort sunt abilităţi pe care părinţii le plasează pe ultimele locuri în aprecierea reuşitei
în carieră, poate şi pentru că din punct de vedere al caracteristicilor socio-demografic, sunt o altă
generaţie, cu o serie de pattern-uri cognitive stabile si irefutabile.
13. Care sunt, în opinia părinţilor, principalii factori care-i pot determina pe copiii lor să obţină
rezultate bune la învăţătură?
Motivaţia pentru învăţare
Suportul emoţional oferit de părinţi pe parcursul şcolarităţii
Baza materială a şcolii (săli de clasă amenajate modern, terenuri de sport,
laboratoare pentru disciplinele de studiu, aparatură de specialitate etc.)
O bună relaţie cu profesorii clasei
Dorinţa de afirmare
Dorinţa lor de a-şi mulţumi părinţii
Calitatea actului didactic (activitatea desfăşurată la clasă de către profesori)
Stilul didactic şi personalitatea profesorului
Atractivitatea disciplinelor de studiu
Climatul educaţional stimulativ

273
201
94
148
139
86
156
98
136
61

52,80%
38,88%
18,18%
28,63%
26,89%
16,63%
30,17%
18,96%
26,31%
11,80%
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52,80%

Motivaţia pentru învăţare
Suportul emoţional oferit de părinţi pe parcursul
şcolarităţii

38,88%

Baza materială a şcolii (săli de clasă amenajate
modern, terenuri de sport, laboratoare pentru…

18,18%
28,63%

O bună relaţie cu profesorii clasei

26,89%

Dorinţa de afirmare

16,63%

Dorinţa lor de a-şi mulţumi părinţii
Calitatea actului didactic (activitatea desfăşurată la
clasă de către profesori)

30,17%
18,96%

Stilul didactic şi personalitatea profesorului

26,31%

Atractivitatea disciplinelor de studiu

11,80%

Climatul educaţional stimulativ

Motivaţia pentru învăţare (52,80%) constituie în opinia părinţilor, principalul factor care-i poate
determina pe copiii lor să obţină rezultate bune la învăţătură. Părinţii consideră că suportul emoţional al
familiei este cumulat cu calitatea actului didactic, buna relaţie cu profesorii clasei, baza materială a şcolii,
atractivitatea disciplinelor de studiu completează tabloul pentru a avea achiziţii de nivel înalt într-un
climat educaţional stimulativ. Aceştia recunosc că uneori copiii îşi motivează învăţarea, pe de-o parte din
dorinţa de afirmare, dar şi din dorinţa de a-i mulţumi pe ei, pe de altă parte.
14. În ce măsură cred părinţii că vor reuşi copiii lor să fie admişi la liceul pe care l-a ales?
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu

169
275
20
7
7
39

32,69%

În foarte mare măsură

53,19%

În mare măsură
În mică măsură

3,87%

În foarte mică măsură

1,35%

Deloc

1,35%

Nu ştiu

32,69%
53,19%
3,87%
1,35%
1,35%
7,54%

7,54%
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15. În ce măsură cred părinţii că vor reuşi copiii lor să aibă cariera pe care o doresc?
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu

170
289
25
2
0
31
32,88%

În foarte mare măsură

55,90%

În mare măsură
În mică măsură

4,84%

În foarte mică măsură

0,39%

Deloc

0,00%

Nu ştiu

32,88%
55,90%
4,84%
0,39%
0,00%
6,00%

6,00%

16. În ce măsură cred părinţii că sunt dispuşi copiii lor să depună efort pentru a-şi construi cariera
dorită?
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu

177
274
37
7
4
18

34,24%

În foarte mare măsură

53,00%

În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu

34,24%
53,00%
7,16%
1,35%
0,77%
3,48%

7,16%
1,35%
0,77%
3,48%

La itemii 14, 15, 16, părinţii cred că proprii copii vor reuşi să fie admişi la liceul pe care l-au ales în foarte
mare şi mare măsură, peste 85%. Aceştia consideră că vor reuşi să aibă cariera pe care o doresc, într-un
procent similar cu cel anterior. De asemenea, părinţii cred că despre copiii lor că sunt dispuşi să depună
efort pentru cariera dorită, peste 87%. Aceste valori crescute se pot explica şi prin faptul că majoritatea
părinţilor respondenţi sunt părinţi ai copiilor cu rezultate şcolare bune şi foarte bune. De precizat,
existenţa procentelor scăzute pentru categoriile în foarte mică măsură, în mică măsură. Optimismul
părinţilor este foarte uşor “atins” de părinţii care declară că nu ştiu, probabil prin prisma proiecţiilor
personale.
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17. În ce măsură cred părinţii că piaţa muncii le va oferi copiilor oportunitatea de a practica
meseria/profesia dorită?
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu

56
205
147
35
16
58

10,83%
39,65%
28,43%
6,77%
3,09%
11,22%

10,83%

În foarte mare măsură

39,65%

În mare măsură
28,43%

În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc

6,77%
3,09%
11,22%

Nu ştiu

În ceea ce priveşte oportunităţile oferite de piaţa muncii copiilor în practicarea meseriei, uşor peste
jumătate din categoria părinţilor apreciază că există deschidere. Peste 35% dintre părinţi consideră că
ofertele actuale existente pe piaţa muncii nu reprezinta chiar ceea ce le-ar trebui tinerilor absolvenţi. Peste
10% dintre părinţi nu se pronunţă, foarte probabil datorită experienţelor profesionale personale sau
incapacităţii de previziune pe termen mediu şi lung.
Genul respondenţilor
Masculin
Feminin

172
345

33,27%
66,73%
Masculin
33,27%

Masculin
Feminin

Feminin
66,73%
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Domenii profesionale ale părinţilor
Justiţie
Artă
Agricultură
Economie
Turism
Armată
Mass media
Educaţie/Învăţământ
Medicină
Teologie
Sport
Informatică
Tehnic
Alele, care?
NS/NR

31
5
2
106
20
25
15
45
49
4
2
9
100
23
81

Justiţie
Agricultură
Turism
Mass media
Medicină
Sport
Tehnic

0,97%
0,39%

6,00%
0,97%
0,39%
20,50%
3,87%
4,84%
2,90%
8,70%
9,48%
0,77%
0,39%
1,74%
19,34%
4,45%
15,67%

6,00%

3,87%
4,84%
2,90%
0,77%
0,39%
1,74%

20,50%

8,70%
9,48%

4,45%

NS/NR

19,34%
15,67%

Studii
studii medii
40,81%

studii medii
studii
superioare
59,18%

studii superioare
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Vârsta

192

30-40 ani
36,94%

299

40-50 ani
57,45%

50-60 ani
5,22%

27

2

60-70 ani
0,39%

57,45%

36,94%

5,22%

30-40 ani

40-50 ani

50-60 ani

0,39%

60-70 ani

Părinţii prezintă un portret socio-demografic complex. Majoritatea are vârste cuprinse între 30-50 ani
(94,39%), iar 66,73% sunt femei. Peste jumătate dintre părinţi sunt absolvenţi de studii superioare
(59,18%). Domeniile profesionale în care-şi desfăşoară activitatea sunt predominant economic şi tehnic.
Peste 15% nu declară domeniul profesional în care-şi exercită meseria.
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Analiza răspunsurilor obţinute în urma prelucrării chestionarelor prin corelaţii statistice
(analiză de frecvenţe)

An şcolar 2013-2014

I. Corelaţie privind tipul de unitate şcolară spre care se orientează elevii după finalizarea clasei a
VIII-a (corelaţie opţiuni elevi, profesori-diriginţi, părinţi)
Constatăm o apropiere semnificativă a opţiunilor elevilor, profesorilor-diriginţi şi părinţilor privind tipul
de unităţi şcolare spre care se orientează elevii după terminarea clasei a VIII-a. Spre liceul teoretic sau
filiera teoretică se îndreaptă cele mai multe opţiuni: elevii au optat în procent de 72,79%, părinţii73,89%, iar diriginţii- 76,19% (tabelul 1). Remarcăm o corelaţie semnificativă între opţiunile elevilor şi
ale părinţilor, în continuare, familia exercită o influenţă majoră asupra alegerii traseului şcolar al copiilor.
În procente mici (6,75%, respectiv 8,44%), elevii au optat pentru liceul vocaţional şi liceul tehnologic; la
fel şi părinţii (9,09%, respectiv 10,25%), iar profesorii-diriginţi consideră în proporţie de 7,14% că elevii
se vor îndrepta către liceul tehnologic şi în proporţie de 13,8% consideră că elevii se vor îndrepta către
liceul vocaţional.
Numai 12% dintre elevi nu s-au hotărât asupra alegerii tipului de liceu. Acest procent de indecişi indică
faptul că profesorii consilieri şcolari în parteneriat cu profesorii-diriginţi din şcolile gimnaziale au derulat
programe, proiecte de orientare şcolară şi profesională (orientarea carierei). Profesorii-diriginţi sunt
conştienţi de eficacitatea propriilor acţiuni de orientare a carierei elevilor.
Tabel 1. Distribuţia opiniilor (elevi, diriginţi, părinţi) privind tipul de unitate şcolară spre care se
orientează elevii clasei a VIII-a
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Tipul instituţiei
şcolare
Liceu teoretic
Liceu vocaţional
Liceu tehnologic

Elevi

72,79%
6,75%
8,44%

Profesori diriginţi

Părinţi

76,19%
13,8%
7,14%

73,89%
9,09%
10,25%

II. Corelaţie privind profilul liceului (filiera teoretică, tehnologică, vocaţională) pe care doresc să-l
urmeze absolvenţii clasei a VIII-a (corelaţie opţiuni elevi-părinţi)
Remarcăm din nou o similitudine importantă între opţiunile elevilor şi cele ale părinţilor (tabelul 2). Cei
mai mulţi dintre elevi se îndreaptă către profilul Real- 44,09%, respectiv părinţi- 46,42% şi către profilul
Uman (elevi- 31,51%, respectiv părinţi- 31,72%). Urmează în ordinea preferinţelor, profilurile Servicii
(6%- elevi, respectiv părinţi- 7,16%), Sportiv (elevi- 3,75%, respectiv părinţi- 2,71%) şi Tehnic (elevi 3%, părinţi- 3,68%). Cele mai puţin solicitate profiluri sunt: militar, pedagogic, teologic, muzică,
coregrafie, teatru, arte vizuale.
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Tabel 2. Distribuţia opiniilor elevilor/părinţilor privind profilul liceului
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Elevi

Părinţi

44,09%
31,51%
6%
3,75%
3%

46,42%
31,72%
7,16%
2,71%
3,68%

Profil liceu
Real
Uman
Servicii
Sportiv
Tehnic

III. Corelaţie privind factorii care stau la baza alegerii filierei şcolare (corelaţie opţiuni profesori
diriginţi- părinţi)
Nu există diferenţieri semnificative între profesorii diriginţi şi părinţi în ceea ce priveşte factorul principal
care influenţează alegerea filierei şcolare (tabelul 3). Atât pentru profesorii diriginţi, cât şi pentru părinţi,
factorul principal îl constituie „Profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe care copilul
doreşte să o urmeze” (profesori- 46,03%, respectiv părinţi- 51,48%). În accepţiunea cadrelor didactice,
alţi factori importanţi sunt „rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu” şi „aptitudinile personale ale
copilului” (45,63%, respectiv 41,26%). Opiniile părinţilor sunt în acord cu cele ale profesorilor diriginţi.
Tabel 3. Distribuţia opiniilor diriginţi/părinţi privind factorii care stau la baza alegerii filierei şcolare
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Factori principali în alegerea filierei şcolară
Rezultate şcolare obţinute îngimnaziu
Aptitudinile personale ale copilului
Profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe care doreşte
să o urmeze copilul
Prietenii, anturajul

Diriginţi

Părinţi

45,63%
41,26%

43,33%
44,81%

46,03%

51,48%

23,01%

7,59%

IV. Motivele care-i determină pe elevi să opteze pentru profilul unui liceu (corelaţie opţiuni eleviprofesori diriginţi)
Răspunsurile date de elevi şi de profesorii diriginţi sunt relativ apropiate. Motivele principale pentru
ambele categorii de subiecţi sunt: „profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe care doreşte să o
urmeze elevul” (profesori- 46,03%, elevi- 66,6%) şi „rezultate şcolare obţinute în gimnaziu” (elevi39,02%, profesori diriginţi- 45,63%). Un procent relativ mic de elevi (aproximativ 14%) consideră că
„prietenii, anturajul şi perspectiva financiară” au determinat alegerea profilului liceului. De asemenea,
profesorii diriginţi, în număr mic (15,47%) cred că „profilul ales îi va ajuta pe elevi să practice o meserie
cerută pe piaţa muncii” reprezintă motivul alegerii profilului unităţii de învăţământ.
Tabelul 4. Distribuţia opiniilor elevi/diriginţi privind sistemul motivaţional în alegerea profilului liceului
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Motive principale
Profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe care doreşte
să o urmeze
Rezultate şcolare obţinute în gimnaziu
Prietenii, anturajul
Aptitudinile personale
Perspectiva financiară
Profilul ales îl va ajuta să practice o meserie cerută pe piaţa muncii

Profesori
diriginţi

Elevi

46,03%

66,6%

45,63%
23,01%
41,26%
24,2%
15,47%

39,02%
14,25%
51,4%
14,44%
27,57%
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V. Corelaţie privind sprijinul şcolii în procesul de luare a unei decizii şcolare şi profesionale
(corelaţie opţiuni profesori diriginţi, părinţi, elevi)
Există opinii apropiate între profesori, elevi şi părinţi cu privire la „furnizarea mai multor informaţii
despre opţiunile şcolare la finalul clasei a VIII-a, din partea profesorilor diriginţi” ca tip principal de
sprijin din partea şcolii în procesul deciziei şcolare (profesori- 63,88%; elevi- 75,23%; părinţi- 74,44%).
Constatăm o deosebire importantă în ceea ce priveşte „identificarea propriilor aptitudini prin intermediul
unor instrumente psihoeducaţionale” ca sprijin al şcolii (tabelul 5), în sensul că profesorii (65,87%) pun
un accent deosebit pe acest proces educaţional, în timp ce elevii şi părinţii nu-i subliniază importanţa
(elevi- 39,58%, respectiv părinţi- 46,48%). De asemenea, profesorii diriginţi, având informaţii şi
parteneriate cu cabinetele de asistenţă psihopedagogică, recunosc importanţa activităţilor de orientare a
carierei elevilor derulate de către profesorii consilieri şcolari (52,38%). Părinţii şi elevii consideră
importantă „derularea unui program de pregătire suplimentară în şcoală la disciplinele la care întâmpină
dificultăţi” (57,77%- părinţi, respectiv, elevi- 9,15%). Profesorii diriginţi şi elevii apreciază mai mult
decât părinţii “organizarea unor întâlniri cu elevii din licee care urmează diferite profiluri”.
Tabel 5. Distribuţia opiniilor (diriginţi, elevi, profesori) privind sprijinul şcolii în procesul deciziei şcolare
Nr.
Crt.
1.
2.

Tipuri de sprijin oferite de şcoli
Furnizarea mai multor informaţii despre opţiunile şcolare la
finalul clasei a VIII-a, din partea profesorilor diriginţi
Identificarea propriilor aptitudini prin intermediul unor
instrumente psihoeducaţionale

3.

Derularea unui program de pregătirea suplimentară în şcoală

4.
5.

Informarea şi consilierea în carieră oferite de profesorul
consilier
Sprijin material, burse de studii, resurse financiare pt. elevii
cu situaţie materială precară

6.

Organizarea unor întâlniri cu elevii din licee care urmează
diferite profiluri

Profesori
diriginţi

Elevi

Părinţi

63,88%

75,23%

74,44%

65,87%

39,58%

46,48%

26,98%

49,15%

57,77%

52,38%

30,20%

34,62%

25,39%

18,19%

15,18%

43,65

52,53

28,88

51
www.cmbrae.ro
office.cmbrae@rdsmail.ro

Str. Heliade între vii Nr. 36
Bucureşti, sectorul 2

Tel./Fax : 021.23.23.071 ; 021.23.23.011
Telefon :021.23.23.071; 031.805.31.90

Ministerul Educaţiei Naționale
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ
EDUCAŢIONALĂ
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR - BUCUREŞTI

Analiză comparativă a rezultatelor obţinute în urma administrării
chestionarelor în anii şcolari
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

Elevi
1. Tipul unităţii de învăţământ pe care elevii doresc să o urmeze la sfârşitul clasei a VIII-a
An şcolar
2011-2012
69,8%
8,7%
7,4%
14,07%

Tipul liceului
Liceu teoretic
Liceu vocaţional
Liceu tehnologic
Nu ştiu / Nu m-am hotărât

An şcolar
2013-2014
72,79%
8,44%
6,75%
12%

69,80%
70,10%
72,79%

Liceu teoretic

Liceu vocaţional

8,70%
9,62%
8,44%

Liceu tehnologic

7,40%
8,33%
6,75%

Nu ştiu / Nu m-am hotărât

An şcolar
2012-2013
70,1%
9,62%
8,33%
11,85%

An şcolar 2011-2012
An şcolar 2012-2013
An şcolar 2013-2014

14,07%
11,85%
12%

Numărul elevilor care optează pentru liceul teoretic nu rămâne doar cel mai mare pe parcursul celor trei ani
şcolari, ci chiar creşte cu aproape 3 procente în acest an şcolar, din punct de vedere statistic considerate
nesemnificativ.
2. Domeniul de activitate în care elevii ar prefera să lucreze
Domeniul de
activitate
Justiţie
Artă
Agricultură
Economie
Turism
Armată
Mass-media
Educaţie/Învăţământ
Medicină
Teologie

An şcolar 2011-2012
8,5%
11,8%
1,1%
15,9%
10,7%
3,8%
11,8%
3,8%
14,6%
0,5%

An şcolar 2012-2013
19,81%
28,70%
2,03%
39,44%
34,25%
7,22%
42,96%
12,22%
24,44%
2,96%

An şcolar 2013-2014
33,58%
18,57%
4,87%
39,21%
25,51%
9%
30,39%
11,06%
40,90%
2,25%
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8,50%

Justiţie

11,80%

Artă
Agricultură

18,57%

39,44%
39,21%

10,70%
25,51%

34,25%

3,80%
7,22%
9%
11,80%

Mass-media

30,39%
3,80%

42,96%

12,22%
11,06%
14,60%

Medicină
Teologie

28,70%

15,90%

Turism

Educaţie/Învăţământ

33,58%

1,10%
2,03%
4,87%

Economie

Armată

19,81%

24,44%

40,90%

An şcolar 2011-2012
An şcolar 2012-2013
An şcolar 2013-2014

0,50%
2,96%
2,25%

Medicina, economia, justiţia, mass-media, turismul, sunt domenii care se menţin pe primele locuri în lista
preferinţelor elevilor. Domeniile cu un număr redus de alegeri sunt, în toţi cei trei ani şcolari: teologia,
educaţia/învăţământul, agricultra, armata. Domeniul artei înregistrează în acest an şcolar un procent mai
mic (18,57%), faţă de anul şcolar 2012-2013 (28,70%). De asemenea în acest an şcolar, elevii aleg
domeniile informatică şi tehnic, categorii de răspuns care au fost introduse în urma precizărilor repetate
ale acestora la categoria altele, care?
3. Profilul pe care elevii doresc să îl urmeze după absolvirea clasei a VIII-a
Profilul
Real
Uman
Servicii
Resurse naturale şi protecţia mediului
Tehnic
Teologic
Pedagogic
Muzică
Coregrafie
Teatru
Arte vizuale
Waldorf
Militar
Sportiv

An şcolar
2011-2012
40,5%
36,6%
5,1%
2,03%
3,7%
0,7%
0,7%
0,9%
0,7%
1,1%
1,4%
1,4%
0,1%
4,8%

An şcolar
2012-2013
37,03%
37,40%
5,55%
1,85%
4,81%
0,74%
1,85%
3,14%
0,55%
1,48%
0,92%
0%
1,1%
4,44%

An şcolar
2013-2014
44,09%
31,51%
6%
1,68%
3%
1,31%
0,18%
1,87%
0,56%
1,5%
2,06%
0%
2,43%
3,75%
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40,50%
37,03%
44,09%

Real

36,60%
36,60%
31,51%

Uman
Servicii
Resurse naturale şi protecţia mediului
Tehnic
Teologic
Pedagogic
Muzică
Coregrafie
Teatru
Arte vizuale
Waldorf
Militar
Sportiv

5,10%
5,55%
6%
2,03%
1,85%
1,68%
3,70%
4,81%
3%
0,70%
0,74%
1,31%
0,70%
1,85%
0,18%
0,90%
3,14%
1,87%

An şcolar 2011-2012

0,70%
0,55%
0,56%
1,10%
1,48%
1,50%

An şcolar 2012-2013

1,40%
0,92%
2,06%

An şcolar 2013-2014

1,40%
0%
0%
0,10%
1,10%
2,43%
4,80%
4,44%
3,75%

Profilurile “real” şi “uman” sunt pe primele locuri în ordinea preferinţelor elevilor. Profilul “servicii”
înregistrează uşoare creşteri pe parcursul celor trei ani şcolari (5,1%, 5,55%, 6%), în timp ce profilul tehnic
cumulează un număr mai mic de alegeri în acest an şcolar (3%). Elevii se orientează în procent mai mare în
acest an şcolar spre profilul militar (2,43%).
4. Motivele care i-au determinat pe elevi să opteze pentru profilul de la întrebarea anterioară
Motive

An şcolar
2011-2012

An şcolar
2012-2013

An şcolar
2013-2014

59,04%

69,62%

66,6%

52,19%

50,55%

51,4%

40%

43,70%

39,02%

Profilul ales este necesar pentru a practica profesia
pe care doresc să o urmeze
Aptitudinile personale
Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu le facilitează
accesul la profilul dorit
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An şcolar 2011- 2012

40%

59,04%
52,19%

An şcolar 2012-2013

50,55%
43,70%

An şcolar 2013-2014

51,40%

39,02%

69,62%

66,60%

Profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe care doresc să o urmeze
Aptitudinile personale
Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu le facilitează accesul la profilul dorit

5. Topul primelor trei licee pe care elevii şi-ar dori să le urmeze după finalizarea clasei a VIII-a (în
ordinea numărului de alegeri)
An şcolar
2011-2012
Colegiul Naţional
12,2%
„Gheorghe Lazăr”
Colegiul Naţional
8,5%
“Mihai Viteazul”
Colegiul Naţional
8,1%
“Ion Creangă”

An şcolar
2012-2013
Colegiul Naţional
"Gheorghe Lazăr"
Colegiul Naţional
"Sfantul Sava"
Colegiul Naţional
"Spiru Haret"

14,44%
10,37%
7,96 %

An şcolar
2013-2014
Colegiul Naţional
"Gheorghe Lazăr"
Colegiul Naţional
“Mihai Viteazul”
Colegiul Naţional
"Sfantul Sava"

16,32%
14,25%
12,19%

6. Motivele care i-au determinat pe elevi să aleagă liceele menţionate la întrebarea anterioară
Motive
Rezultatele şcolare
Prestigiul unităţii şcolare
Apropierea de casă a unităţii şcolare alese

Apropierea de casă a
unităţii şcolare alese

An şcolar
2011-2012
60,3%
47%
42,5%

An şcolar
2012-2013
60,55%
55%
43,51%

An şcolar
2013-2014
57,59%
56,47%
42,77%

42,77%
43,51%
42,50%

An şcolar 2013-2014
Prestigiul unităţii şcolare

56,47%
55%
47%

An şcolar 2012-2013
An şcolar 2011-2012

57,59%
60,55%
60,30%

Rezultatele şcolare
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ANALIZĂ COMPARATIVĂ A REZULTATELOR OBŢINUTE ÎN URMA ADMINISTRĂRII
CHESTIONARELOR ÎN ANII ŞCOLARI
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

Părinţi

1. Filiera de învăţământ pe care părinţii doresc să o urmeze copilul lor după terminarea clasei a VIII-a
An şcolar
2011-2012
67,4%
12,7%
9,9%
9,9%

Tipul liceului
Liceu teoretic
Liceu tehnologic
Liceu vocaţional
NS/NR

Liceu vocaţional

NS/NR

An şcolar
2013-2014
73,89%
10,25%
9,09%
6,77%

67,40%
63,88%
73,89%

Liceu teoretic

Liceu tehnologic

An şcolar
2012-2013
63,88%
17,77%
8,14%
10,18%

12,70%
17,77%
10,25%

An şcolar
2011-2012

9,90%
8,14%
9,09%

An şcolar
2012-2013
An şcolar
2013-2014

9,90%
10,18%
6,77%

Liceul teoretic ocupă primul loc în ierarhia opţiunilor pentru liceu ale părinţilor, pe parcursul celor trei ani
şcolari. Pentru liceul tehnologic optează un număr mai mare de părinţi decât pentru liceul vocaţional. În
acest an şcolar procentul părinţilor nehotărâţi a scăzut la 6,77 %.
2. Profilul pe care părinţii doresc să il urmeze copilul lor după absolvirea clasei a VIII-a
Profilul
Real
Uman
Servicii
Resurse naturale şi
protecţia mediului
Tehnic
Teologic
Pedagogic
Muzică
Coregrafie
Teatru
Arte vizuale
Waldorf
Militar

An şcolar 2011-2012
40,4%
32,5%
5,05%

An şcolar 2012-2013
38,14%
35,92%
6,85%

2,4%

1,66%

5,4%
0,7%
1,8%
1,1%
1,3%
1,1%
2,05%
0,37%
1,1%

6,48%
0,92%
0,37%
2,22%
0,37%
0,92%
0,74%
0,18%
1,85%

An şcolar 2013-2014
46,42%
31,53%
7,16%
1,16%
3,68%
0,58%
0,39%
0,19%
0,58%
0,58%
2,32%
0,19%
2,32%
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Sportiv

4,3%

3,33%

2,71%

Preferinţa pentru profilul real al liceului teoretic se află pe primul loc şi este urmată, pe locul II, de
preferinţa pentru profilul uman. În cadrul liceului tehnologic, clasamentul opţiunilor părinţilor este
următorul: locul I- profilul „Servicii”; locul II- profilul „Tehnic”; locul III- profilul „Resurse naturale şi
protecţia mediului”. Procente de peste 2% înregistrează şi profilurile vocaţionale: „Militar”, „Sportiv”,
„Arte vizuale”.

40,40%
38,14%

Real

32,50%
35,92%
31,53%

Uman
5,05%
6,85%
7,16%

Servicii

Resurse naturale şi protecţia mediului

Tehnic

Teologic

2,40%
1,66%
1,16%
5,40%
6,48%
3,68%
0,70%
0,92%
0,58%

Pedagogic

1,80%
0,37%
0,39%

Muzică

1,10%
2,22%
0,19%

Coregrafie

1,30%
0,37%
0,58%

Teatru

1,10%
0,92%
0,58%

Arte vizuale

Waldorf

Militar

Sportiv

An şcolar 2011-2012

46,42%

2,05%
0,74%
2,32%
0,37%
0,18%
0,19%
1,10%
1,85%
2,32%
4,30%
3,33%
2,71%

An şcolar 2012-2013

An şcolar 2013-2014
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3. Factorii care i-au determinat pe părinţi să aleagă pentru copilul lor profilul de la întrebarea anterioară
Factori
Aptitudinile copilului
Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu îi facilitează
copilului accesul spre profilul dorit
Apropierea de casă a unităţii şcolare alese
Profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe care
o doreşte copilul
An şcolar 2013-2014

An şcolar 2012-2013

Profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe
care o doreşte copilul

An şcolar
2011-2012
62,5%

An şcolar
2012-2013
51,48%

An şcolar
2013-2014
50,48%

57,1%

43,33%

40,04%

24,7%

44,81%

17,79%

-

51,48%

65,18%

An şcolar 2011-2012

65,18%
51,48%

Nu categorie!

Apropierea de casă a unităţii şcolare alese

17,79%

44,81%

24,70%

40,04%
43,33%
57,10%

Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu îi facilitează
copilului accesul spre profilul dorit

50,48%
51,48%
62,50%

Aptitudinile copilului

În răspunsurile obţinute de la părinţi în anii şcolari 2012-2013 şi 2013-2014 se adaugă un factor important
care-i determină pe aceştia să opteze pentru un anumit profil liceal: „profilul ales îi este necesar copilului
pentru a practica profesia dorită”. Părinţii sunt convinşi tot mai mult de necesitatea congruenţei dintre
traseul educaţional şi cel profesional al copiilor lor. Un alt aspect de remarcat este acela că interesul
părinţilor faţă de „apropierea de casă a unităţii şcolare alese”, a scăzut în acest an şcolar faţă de anii
şcolari anteriori. Aceasta poate constitui o concesie la care părinţii par să fie dispuşi: este mai importantă
opţiunea pentru un liceu/profil care să corespundă rezultatelor şcolare, aptitudinilor şi aşteptărilor copiilor
lor, decât opţiunea pentru un liceu apropiat de casă.
4. Opinia părinţilor cu privire la modalităţile de sprijin oferite de către şcoală pe parcursul clasei a VIII-a
Modalităţi de sprijin din partea şcolii
Furnizarea mai multor informaţii despre opţiunile şcolare
la finalul clasei a VIII-a, din partea profesorului diriginte
Desfăşurarea unui program de pregătire suplimentară în
şcoală la disciplinele unde elevii întâmpină dificultăţi
Identificarea propriilor aptitudini prin intermediul unor
instrumente psihoeducaţionale, în vederea alegerii
liceului potrivit

An şcolar
2011-2012

An şcolar
2012-2013

71,3%

74,44%

59,5%

57,77%

54,8%

46,48%

An şcolar
2013-2014
73,5%
52,61%
45,07%
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Părinţii aşteaptă ca şcoala, prin profesorii diriginţi, să furnizeze informaţii complete, avizate privind
continuarea studiilor după finalizarea clasei aVIII-a. Pe parcursul celor trei ani şcolari, mai mult de
jumătate dintre părinţii chestionaţi îşi manifestă constant interesul faţă de derularea unui program de
pregătire suplimentară în şcoală la disciplinele unde elevii întâmpină dificultăţi.
Furnizarea mai multor informaţii despre opţiunile şcolare la finalul clasei a VIII-a,
din partea profesorului diriginte
Desfăşurarea unui program de pregătire suplimentară în şcoală la disciplinele
unde elevii întâmpină dificultăţi
Identificarea propriilor aptitudini prin intermediul unor instrumente
psihoeducaţionale, în vederea alegerii liceului potrivit

59,50%
54,80%

An şcolar 2011-2012

57,77%
46,48%

An şcolar 2012-2013

52,61%
45,07%

An şcolar 2013-2014

71,30%

74,44%

73,50%
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ANALIZĂ COMPARATIVĂ A REZULTATELOR OBŢINUTE ÎN URMA ADMINISTRĂRII
CHESTIONARELOR ÎN ANII ŞCOLARI
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

Diriginţi

1. Filiera spre care se orientează, cu precădere, elevii după terminarea clasei a VIII-a, în opinia profesorilor
diriginţi
An şcolar 2011-2012
86,1%
11,1%
0,5%
2,2%

Filiera
Liceu teoretic
Liceu tehnologic
Liceu vocaţional
NS/NR

An şcolar 2012-2013
75%
16,1%
6,1%
2,8%

86,10%
75%
76,19%

Liceu teoretic

Liceu tehnologic

Liceu vocaţional

NS/NR

An şcolar 2013-2014
76,19%
13,8%
7,14%
2,77%

11,10%
16,10%
13,80%
0,50%
6,10%
7,14%

An şcolar 2011-2012
An şcolar 2012-2013
An şcolar 2013-2014

2,20%
2,80%
2,77%

Opinia profesorilor diriginţi coincide cu opinia părinţilor în ceea ce priveşte opţiunile pentru cele trei
filiere ale liceului. Ordinea acestora, pentru ambele categorii de subiecţi este: I - Liceu teoretic; II- Liceu
tehnologic; III- Liceu vocaţional.
2. Opinia profesorilor diriginţi cu privire la motivele care-i determină pe elevi să opteze pentru un profil
anume
Motive
Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu facilitează
elevilor accesul spre profilul dorit
Profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe care
elevii doresc să o urmeze
Influenţa şi experienţele profesionale ale părinţilor,
familiei

An şcolar
2011-2012

An şcolar
2012-2013

An şcolar
2013-2014

78,8%

39,5%

45,63%

33,8%

42,8%

46,03%

77,2%

26,7%

36,11%
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Influenţa şi experienţele profesionale ale părinţilor, familiei
Profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe care elevii doresc să o
urmeze
Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu facilitează elevilor accesul spre profilul
dorit

36,11%
46,03%
45,63%

An şcolar 2013-2014

26,70%

An şcolar 2012-2013

42,80%
39,50%
77,20%

33,80%

An şcolar 2011-2012

78,80%

Ponderea profesorilor diriginţi care consideră că elevii aleg un profil anume pentru că acesta le este
necesar pentru a practica profesia dorită, creşte pe parcursul celor trei ani şcolari. Este un indicator care
corelează cu opinia părinţilor şi a elevilor. Toate cele trei categorii de respondenţi valorizează în mare
măsură interdependenţa factorilor educaţionali şi a celor profesionali. Profesorii diriginţi sunt de părere că
influenţa părinţilor asupra deciziei elevilor a pierdut treptat din importanţă. În anul şcolar 2011-2012,
77,2% dintre profesorii diriginţi considerau că părinţii, familia au un rol decisiv în alegerea viitorului
profil liceal al elevilor, în timp ce în anii 2012-2013, 2013-2014, doar 26,7%, respectiv 36,11% dintre
profesorii diriginţi subliniază acest rol.
3. Motivele care-i determină pe elevi să opteze pentru un liceu anume, în opinia diriginţilor

Prestigiul unităţii şcolare
Apropierea de casă a unităţii şcolare
Prieteni/ cunoştinţe care învaţă în cadrul liceului
Recomandarea părinţilor
Rezultatele elevilor la învăţătură
Pregatirea profesionala a cadrelor didactice
Pe primul loc se menţine, în
toţi cei trei ani şcolari,
prestigiul unităţii şcolare, ca
factor motivant al alegerii unui
liceu. Mai mult de jumătate
dintre profesorii diriginţi cred
că elevii preferă să urmeze un
liceu apropiat de casă.
Interacţiunea permanentă cu
elevii pare să-i conducă pe
profesorii diriginţi la concluzia
că aceştia sunt tot mai
preocupaţi de obţinerea unor
rezultate la învăţătură care să
le faciliteze accesul către
liceul dorit.

An şcolar
2012-2013
65,5%
56,6%
31%
44,5%
47%
12,8%

An şcolar 2011-2012

Motive

68,3%
68,3%
58,8%
55,5%
17,2 %

An şcolar 2011-2012

An şcolar 2012-2013

An şcolar
2013-2014
64,28%
55,15%
43,25%
38,88%
65,07%
22,61%

An şcolar 2013-2014

Prestigiul unităţii şcolare

68,30%
65,50%
64,28%

Apropierea de casă a unităţii şcolare

68,30%
56,60%
55,15%

Prieteni/ cunoştinţe care învaţă în cadrul
liceului

31%

43,25%

55,50%
44,50%
38,88%

Recomandarea părinţilor
Nu categorie!
Rezultatele elevilor la învăţătură

58,80%

47%

65,07%
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4. Modalităţi de sprijin oferite de către şcoală elevilor şi părinţilor, în opinia profesorilor diriginţi
Modalităţi de sprijin din partea şcolii
Furnizarea mai multor informaţii despre opţiunile
şcolare la finalul clasei a VIII-a, din partea profesorului
diriginte
Identificarea propriilor aptitudini prin intermediul unor
instrumente psihoeducaţionale, în vederea alegerii
liceului potrivit
Organizarea unor vizite de informare în licee
Informarea şi consilierea în carieră oferite de profesorul
consilier şcolar

An şcolar
2011-2012

An şcolar
2012-2013

An şcolar
2013-2014

65,5%

79,5%

63,88%

69,4%

50%

65,87%

41,1%

40%

43,65%

50,5%

47%

52,38%

Rezultatele obţinute la acest item relevă necesitatea unui parteneriat real între profesorul diriginte şi
consilierul şcolar, ca principali furnizori de informaţii despre educaţie şi carieră. De asemenea, profesorii
diriginţi sesizează importanţa identificării aptitudinilor elevilor, ca punct de reper în alegerea unui liceu.

Informarea şi consilierea în carieră
oferite de profesorul consilier şcolar

52,38%
47%
50,50%

Organizarea unor vizite de informare
în licee

43,65%
40%
41,10%

Identificarea propriilor aptitudini prin
intermediul unor instrumente
psihoeducaţionale, în vederea alegerii
liceului potrivit

50%

Furnizarea mai multor informaţii
despre opţiunile şcolare la finalul
clasei a VIII-a, din partea profesorului
diriginte

An şcolar
2013-2014
An şcolar
2012-2013
65,87%

An şcolar
2011-2012

69,40%
63,88%

79,50%
65,50%

10. Cum consideră profesorii diriginţi că îi poate sprijini familia pe elevi în alegerea pe care o
vor face la sfârşitul clasei a VIII-a?
Motive
Colaborare cu dirigintele clasei
Colaborare cu profesorul consilier şcolar
Program suplimentar de lucru acasă la disciplinele unde
elevii întâmpină dificultăţi de învăţare

An şcolar
2011-2012
76,6%
53,8%

An şcolar
2012-2013
76,5%
54,5%

An şcolar
2013-2014
69,44%
58,73%

37,2%

40,5%

36,5%

Din punctul de vedere al profesorilor diriginţi, dialogul cu şcoala (cu profesorul diriginte şi cu profesorul
consilier şcolar) este suportul esenţial pe care părinţii îl pot acorda propriilor copii pe parcursul clasei a
VIII-a.
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Program suplimentar de lucru acasă la disciplinele unde elevii întâmpină dificultăţi de învăţare
Colaborare cu profesorul consilier şcolar
Colaborare cu dirigintele clasei

36,50%
58,73%

An şcolar 2013-2014

69,44%
40,50%
54,50%

An şcolar 2012-2013

76,50%
37,20%
53,80%

An şcolar 2011-2012

76,60%
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Concluzii
Este important ca profesorii diriginţi şi consilierii şcolari să disemineze rezultatele obţinute în acest studiu
la nivelul claselor de elevi şi în mod individual, prin activităţi de informare şi consiliere care au ca
tematică admiterea la liceu. Obiectivele propuse elevilor în cadrul acestor activităţi pot fi:
• cunoaşterea filierelor, profilurilor şi specializărilor propuse de învăţământul liceal în anul
•
•
•
•
•

şcolar respectiv

analizarea fişelor de înscriere la liceu şi completarea unei astfel de fişe ca model
evaluarea propriilor şanse de admitere la un liceu în funcţie de mediile de admitere obţinute
de către candidaţii la liceul respectiv în anul şcolar anterior
identificarea propriile aptitudini, abilităţi, interese şi luarea unei hotărâri realiste cu privire la
tipul de liceu pe care-l vor urma
pregătirea psihologică pentru examenul de capacitate
exersarea abilităţii de a lua decizii

Interesul arătat de către un număr mare de elevi, părinţi şi profesori diriginţi faţă de organizarea unor
vizite de informare în licee demonstrează că este necesară promovarea unor parteneriate stabile între
şcolile gimnaziale şi unităţile liceale care să vizeze, în primul rând, fluxul de informaţii între cele două
structuri şcolare.
Dorinţa de afirmare reprezintă un factor motivaţional al învăţării evidenţiat în mică măsură de către toate
cele trei categorii de respondenţi. Dacă ţinem cont de faptul că spiritul competitiv reprezintă o premisă a
succesului profesional, pe o piaţă a muncii în care iniţiativa, dorinţa de a fi cel mai bun sunt atuuri ale
reuşitei, o recomandare ar putea fi aceea da a cultiva aceste caracteristici în rândul elevilor, antrenându-i
în activităţi de tipul concursurilor şcolare, întrecerilor sportive, olimpiadelor etc. Exersarea dorinţei de
afirmare poate constitui un obiectiv realizabil, cu atât mai mult cu cât răspunsurile elevilor la ultimele
întrebări ale chestionarului relevă disponibilitatea acestora la efortul construirii unei cariere de succes.
O mică parte a elevilor, părinţilor şi profesorilor diriginţi chestionaţi recunosc necesitatea participării la
activităţi de internship (practică în cadrul diferitelor organizaţii, companii). Un mod de a depăşi caracterul
preponderent teoretic al achiziţiilor obţinute de către elevi în şcoală îl constituie implicarea acestora în
activităţile de tip voluntariat care pot anticipa, într-o anumită măsură, activităţile concrete pe care le vor
desfăşura, mai târziu, elevii. În plus, astfel de activităţi îi pot ajuta să se familiarizeze, încă din gimnaziu
sau liceu, cu diverese tipuri de meserii/profesii pe care le vor practica la finalizarea studiilor liceale (sau
universitare).
Atât elevii, cât şi părinţii şi profesorii diriginţi par să nu fie convinşi de importanţa unor factori precum:
abilitatea de a lucra în echipă, abilitatea de a comunica, capacitatea de a lua decizii. Derularea la clasă a
unor activităţi care să dezvolte, să antreneze şi să demonstreze rolul acestor abilităţi în orice profesie, ar fi
binevenită. Lucrul în echipă, comunicarea, capacitatea decizională sunt factori aflaţi pe primele locuri în
lista aşteptărilor pe care angajatorii le au de la viitorii angajaţi.
Este de dorit ca şcolile să-şi adapteze şi să-şi optimizeze oferta educaţională printr-un marketing cât mai
atractiv cu privire la oportunităţile de orientarea carierei. Gradul de informare constituie un aspect cheie
în procesul de luare a deciziilor. Aceste decizii este de dorit să se exercite în funcţie de scop, experienţe,
valori şi obiective personale, sociale, nu raportate la tipare/rutine sau obiective ale altor personae, fie ele
şi semnificative din viaţa elevilor. Luarea deciziilor permite controlul conştient şi independent al
acţiunilor. Exersarea alegerilor proprii, pentru a putea să opteze în funcţie de interesele şi motivaţiile
prioritare pentru reuşită şi succes se realizează prin respectarea unor etape, despre care este important ca
elevii să fie capabili să le îndeplinească, cu ajutorul părinţilor, prietenilor sau diriginţilor şi specialiştilor
în consilierea carierei.
Este necesar ca şcolile să elaboreze ofertele educaţionale în funcţie de cerinţele pieţei muncii, de valorile
culturale ale perioadei adolescenţei, de tendinţele lumii contemporane.
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ANEXE
STUDIU OSP 2013/2014
Anexa 1
Eşantion probabilistic şcoli gimnaziale din Bucureşti
SECTORUL

1

2

3

4

5

6

UNITATEA ŞCOLARĂ

1. Şcoala Gimnazială Pia Brătianu
2. Şcoala Gimnazială Nr. 192
3. Şcoala Gimnazială Geo Bogza
4. Şcoala Gimnazială Nr. 5
5. Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu”
6. Şcoala Gimnazială „Alexandru Costescu”
1. Şcoala Gimnazială Nr. 40
2. Şcoala Gimnazială Nr. 307
3. Şcoala Gimnazială Nr. 39
4. Şcoala Gimnazială Nr. 49
5. Şcoala Gimnazială „Maria Rosetti”
6. Şcoala Gimnazială Nr. 62
1. Şcoala Gimnazială Mihai Botez
2. Şcoala Gimnazială Nr. 20
3. Şcoala Gimnazială Nr. 80
4. Şcoala Gimnazială Nr. 195
5. Şcoala Gimnazială Nr. 70
6. Şcoala Gimnazială „Leonardo Da Vinci”
1. Şcoala Gimnazială Ienăchiţă Văcărescu
2. Şcoala Gimnazială Nr. 133
3. Şcoala Gimnazială Avram Iancu
4. Şcoala Gimnazială Nr. 97
5. Şcoala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”
6. Şcoala Gimnazială Nr. 189
1. Şcoala Gimanzială Nr. 127
2. Şcoala Gimnazială Nr. 131
3. Şcoala Gimanzială Nr. 150
4. Şcoala Gimnazială Nr. 126
5. Şcoala Gimnazială „George Călinescu”
6. Şcoala Gimnazială Nr. 280
1. Şcoala Gimnazială Sf. Împăraţi Constantin şi Elena
2. Şcoala Gimnazială Sf. Andrei
3. Şcoala Gimnazială Nr. 309
4. Şcoala Gimnazială Nr. 193
5. Şcoala Gimnazială Nr. 206
6. Şcoala Gimnazială Nr. 311

Eşantion proiectat:
- 540 elevi, clasele aVIII-a
- 540 părinţi ai elevilor claselor aVIII-a
- 252 profesori diriginţi ai claselor a VIII-a
6 ŞCOLI × 6 SECTOARE = 36 ŞCOLI:
 15 chestionare aplicate elevilor; 15 chestionare aplicate părinţilor; 7 chestionare adresate profesorilor
diriginţi / unitate şcolară
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Anexa 2
Anexa 2.1.Chestionar privind opţiunile şcolare ale elevilor din clasele a VIII -a
Octombrie 2013
1. Alege tipul unităţii de învăţământ pe care doreşti să-l urmezi după terminarea clasei a VIII-a
(încercuieşte o singură variantă de răspuns):
a. Liceu teoretic
b. Liceu vocaţional
c. Liceu tehnologic
d. Nu ştiu / Nu m-am hotărât
2. Cât de bine consideri că eşti informat(ă) despre unităţile şcolare post-gimnaziale (filieră, profil,
specializare, adresă, prestigiu, etc)? Încercuieşte o singură variantă de răspuns:
a. foarte bine informat(ă)

b.
c.
d.
e.

bine informat(ă)
puţin informat(ă)
deloc informat(ă)
nu ştiu

3. Cât de bine consideri că eşti informat(ă) despre piaţa muncii (oportunităţi pentru diferite meserii-

meserii solicitate, meserii saturate, meserii mai puţin sau deloc solicitate)? Încercuieşte o singură
variantă de răspuns din cele de mai jos:
a. foarte bine informat(ă)
b. bine informat(ă)
c. puţin informat(ă)
d. deloc informat(ă)
e. nu ştiu
4. În ce domeniu de activitate ai prefera să lucrezi? Încercuieşte trei variante de răspuns:
a. justiţie
b. artă
c. agricultură
d. economie
e. turism
f. armată
g. mass-media
h. educaţie/învăţământ
i. tehnic
j. medicină
k. teologie
l. informatică
m. altele; care?
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5. Citeşte cu atenţie tabelul de mai jos. Încercuieşte o singură filieră şi un singur profil, cel pe care
Doreşti să-l urmezi după absolvirea clasei a VIII-a. Este important să faci o singură alegere:
FILIERĂ

Nr.
crt.
1.

Real

2.

Uman

LICEU – FILIERA TEHNOLOGICĂ

1.
2.
3.

Servicii
Resurse naturale şi protecţia mediului
Tehnic

LICEU – FILIERA VOCAŢIONALĂ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teologic
Pedagogic
Muzică
Coregrafie
Teatru
Arte vizuale
Waldorf
Militar
Sportiv

LICEU – FILIERA TEORETICĂ

PROFIL

6. Care sunt factorii care te-au determinat să optezi pentru profilul menţionat la întrebarea anterioară?
Alege trei variante din cele prezentate mai jos:
a. Profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe care doreşti să o urmezi
b. Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu îţi facilitează accesul spre profilul dorit
c. Aptitudinile personale
d. Prietenii, anturajul
e. Influenţa părinţilor
f. Sugestiile/recomandările dirigintelui
g. Sugestiile/recomandările profesorului consilier şcolar
h. Perspectiva financiară
i. Profilul ales te va ajuta să practici o meserie cerută pe piaţa muncii
j. Apropierea de casă a unităţii şcolare alese
k. Prestigiul unităţii şcolare
l. Altele; care?
7. Scrie numele a trei licee pe care ţi-ai dori să le urmezi după finalizarea clasei a VIII-a:
1............................................................................................................................................
2............................................................................................................................................
3............................................................................................................................................
8. Care sunt motivele care te-au determinat să alegi liceele menţionate la întrebarea nr.7?
Alege trei motive din cele prezentate mai jos:
a. Apropierea de casă a unităţii şcolare alese
b. Prestigiul unităţii şcolare
c. Prieteni/cunoştinţe care învaţă în cadrul liceului ales
d. Pregătirea profesională a cadrelor didactice
e. Recomandarea părinţilor
f. Rezultatele tale la învăţătură
g. Altele; care?
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9. Cum crezi că te poate sprijini şcoala în alegerea pe care o vei face la sfârşitul clasei a VIII-a?
Alege trei din variantele prezentate mai jos:
a. Furnizarea mai multor informaţii despre opţiunile şcolare la finalul clasei a VIII-a, din partea
profesorului diriginte
b. Desfăşurarea unui program de pregătire suplimentară în şcoală la disciplinele unde întâmpini
dificultăţi
c. Identificarea propriilor aptitudini prin intermediul unor instrumente psihoeducaţionale, în
vederea alegerii liceului potrivit
d. Informarea şi consilierea în carieră oferite de către profesorul consilier şcolar
e. Organizarea unor vizite de informare în licee
f. Acordarea sprijinului material - burse de studii, resurse financiare oferite elevilor cu situaţie
materială precară pentru continuarea studiilor
g. Altfel; cum?
10. Cum crezi că te poate sprijini familia în alegerea pe care o vei face la sfârşitul clasei a VIII-a?
Alege două din variantele de mai jos:
a. Colaborare cu dirigintele clasei
b. Colaborare cu profesorul consilier şcolar
c. Program suplimentar de lucru acasă la disciplinele unde întâmpini dificultăţi de
învăţare
d. Suport emoţional
e. Altfel; cum?
11. După finalizarea liceului îţi propui (alege o singură variantă):
a. Să continui studiile în România
b. Să continui studiile în străinătate
c. Să iniţiezi o afacere (antreprenoriat)
d. Să găseşti un loc de muncă pe măsura studiilor, abilităţilor, intereselor tale
e. Să-ţi continui studiile şi totodată să lucrezi
f. Să participi la activităţi de internship (practică în cadrul diferitelor organizaţii, companii)
g. Încă nu te-ai gândit
12. În opinia ta, cel mai important aspect pentru a reuşi în carieră este (alege cel mult trei
variante):
a. O bună pregătirea teoretică
b. O bună pregătirea practică
c. Disciplina (respectarea regulilor, normelor)
d. Competenţele personale
e. Aptitudinile/pasiunile
f. Seriozitatea
g. Consecvenţa/ perseverenţa
h. Încrederea în sine
i. Capacitatea de a lua decizii
j. Abilitatea de a lucra în echipă
k. Abilitatea de a comunica
l. Rezultatele foarte bune la învăţătură/ performanţele şcolare
m. Rezistenţa la efort
n. Capacitatea de a face faţă situaţiilor stresante
o. Altele; care?
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13. Care sunt principalii factori care te determină să obţii rezultate bune la învăţătură?
Încercuieşte maxim trei variante de răspuns:
a. Motivaţia pentru învăţare
b. Suportul emoţional oferit de părinţi pe parcursul şcolarităţii
c. Baza materială a şcolii (săli de clasă amenajate modern, terenuri de sport, laboratoare pentru
disciplinele de studiu, aparatură de specialitate etc.)
d. O bună relaţie cu profesorii clasei
e. Dorinţa de afirmare
f. Dorinţa de a-ţi mulţumi părinţii
g. Calitatea actului didactic (activitatea desfăşurată la clasă de către profesori)
h. Stilul didactic şi personalitatea profesorului
i. Atractivitatea disciplinelor de studiu
j. Climatul educaţional stimulativ
14. În ce măsură crezi că vei reuşi să fii admis la liceul pe care l-ai ales? Încercuieşte o singură
variantă de răspuns:
a. În foarte mare măsură
b. În mare măsură
c. În mică măsură
d. În foarte mică măsură
e. Deloc
f. Nu ştiu
15. În ce măsură crezi că vei reuşi să ai cariera pe care o doreşti? Încercuieşte o singură variantă de
răspuns:
a. În foarte mare măsură
b. În mare măsură
c. În mică măsură
d. În foarte mică măsură
e. Deloc
f. Nu ştiu
16. În ce măsură eşti dispus să depui efort pentru a-ţi construi cariera dorită? Încercuieşte o
singură variantă de răspuns:
a. În foarte mare măsură
b. În mare măsură
c. În mică măsură
d. În foarte mică măsură
e. Deloc
f. Nu ştiu
17. În ce măsură crezi că piaţa muncii îţi va oferi posibilitatea de a practica meseria/profesia
dorită? Încercuieşte o singură variantă de răspuns:
a. În foarte mare măsură
b. În mare măsură
c. În mică măsură
d. În foarte mică măsură
e. Deloc
f. Nu ştiu
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18. Bifează în caseta corespunzătoare care este media claselor V-VII pe care ai obţinut-o.
Media claselor V-VII se calculează astfel:
media generală a clasei aV-a + media generală a clasei aVI-a+media generală a claseiaVII-a
3
De exemplu, dacă media claselor V-VII este 5,85 bifează în intervalul 5-5,99; dacă media este 6,50
bifează în intervalul 6-6,99 etc.
Media claselor
V-VII

5- 5,99

6- 6,99

7- 7,99

8- 8,99

9- 9,99/ 10.00

Sectorul…………...........................................
Şcoala..............................................................
Clasa……........................................................
Genul: □ M □ F
Mulţumim pentru timpul acordat! Succes!
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CHESTIONAR PRIVIND OPŢIUNILE ŞCOLARE
ALE ELEVILOR DIN CLASELE a VIII-a
Octombrie 2013
Anexa 2.2 Chestionar adresat profesorilor diriginţi
1.În opinia dvs., spre ce filiera de învăţământ consideraţi că se orientează, cu precădere, elevii dvs.
după terminarea clasei a VIII-a? Alegeţi o singură variantă de răspuns:
a) Liceu teoretic
b) Liceu vocaţional
c) Liceu tehnologic
d) Nu ştiu
2. Cât de bine consideraţi că sunt informaţi elevii dvs. despre unităţile şcolare post-gimnaziale
(filieră, profil, specializare, adresă, prestigiu, etc.)? Încercuiţi o singură variantă de răspuns:
a) foarte bine informat(ă)
b) bine informat(ă)
c) puţin informat(ă)
d) deloc informat(ă)
e) nu ştiu
3. Cât de bine consideraţi că sunteţi informat despre piaţa muncii (oportunităţi pentru diferite
meserii-meserii solicitate, meserii saturate, meserii mai puţin sau deloc solicitate)? Încercuiţi o
singură variantă de răspuns din cele de mai jos:
a. foarte bine informat(ă)
b. bine informat(ă)
c. puţin informat(ă)
d. deloc informat(ă)
e. nu ştiu
4. În ce domeniu de activitate credeţi că ar prefera să lucreze elevii dvs.? Încercuiţi trei variante
de răspuns:
a) justiţie
b) artă
c) agricultură
d) economie
e) turism
f) armată
g) mass-media
h) educaţie/învăţământ
i) tehnic
j) medicină
k) teologie
infomatică
l) altele; care?
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5. Citiţi cu atenţie tabelul de mai jos. Încercuiţi profilul pe care credeţi că doresc să-l urmeze cei
mai mulţi dintre elevii dvs. Este important să faceţi o singură alegere:
FILIERĂ
LICEU – FILIERA TEORETICĂ

Nr. crt.
1.

Real

2.

Uman

LICEU – FILIERA TEHNOLOGICĂ

1.
2.
3.

Servicii
Resurse naturale şi protecţia mediului
Tehnic

LICEU – FILIERA VOCAŢIONALĂ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teologic
Pedagogic
Muzică
Coregrafie
Teatru
Arte vizuale
Waldorf
Militar
Sportiv

PROFIL

6. Care sunt motivele care consideraţi că-i determină pe elevii dvs. să se orienteze către profilul
menţionat la întrebarea anterioară? Citiţi variantele de mai jos şi alegeţi trei dintre acestea:
a) Profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe care doresc să o urmeze
b) Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu îi facilitează accesul spre profilul dorit
c) Aptitudinile personale ale elevilor
d) Prietenii, anturajul acestora
e) Influenţa şi experienţele profesionale ale părinţilor, familiei
f) Sugestiile/recomandările dirigintelui
g) Sugestiile/recomandarile profesorului consilier şcolar
h) Perspectiva financiară
i) Profilul ales îi va ajuta să practice o meserie cerută pe piaţa muncii
j) Apropierea de casă a unităţii şcolare alese
k) Prestigiul unităţii şcolare
l) Altele; care?
7. Scrieţi numele a trei licee pe care credeţi că elevii din clasa dvs. şi-ar dori cel mai mult să le
urmeze după finalizarea clasei a VIII-a:
1............................................................................................................................................
2............................................................................................................................................
3............................................................................................................................................
8. Care credeţi că sunt factorii care îi determină pe elevii dvs. să opteze pentru un liceu
anume? Alegeţi trei variante din cele prezentate mai jos:
a) Apropierea de casă a unităţii şcolare alese
b) Prestigiul unităţii şcolare
c) Prieteni/cunoştinţe care învaţă în cadrul liceului ales
d) Pregătirea profesională a cadrelor didactice
e) Recomandarea părinţilor
f) Rezultatele elevilor la învăţătură
g). Altele; care?
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9. Cum credeţi că i-ar putea sprijini şcoala pe elevii claselor a VIII-a şi pe părinţii acestora în
procesul de luare a unei decizii şcolare şi profesionale? Alegeţi trei variante din cele prezentate mai
jos:
a) Furnizarea mai multor informaţii despre opţiunile şcolare la finalul clasei a VIII-a, din partea
profesorului diriginte
b) Desfăşurarea unui program de pregătire suplimentară în şcoală la disciplinele unde elevii
întâmpină dificultăţi
c) Identificarea aptitudinilor elevilor prin intermediul unor instrumente psihoeducaţionale, în vederea
alegerii liceului potrivit
d) Informarea şi consilierea în carieră oferite de către profesorul consilier şcolar
e) Organizarea unor vizite de studiu de informare în licee
f) Acordarea sprijinului material - burse de studii, resurse financiare oferite elevilor cu situaţie
materială precară pentru continuarea studiilor
g) Altfel; cum?
10. Cum consideraţi că îi poate sprijini familia pe elevii dvs. în alegerea pe care o vor face
la sfârşitul clasei a VIII-a? Alegeţi două din variantele prezentate mai jos:
a. Colaborare cu dirigintele clasei
b. Colaborare cu profesorul consilier şcolar
c. Program suplimentar de pregătire la disciplinele la care elevii întâmpină dificultăţi de învăţare
d. Suport emoţional
e.. Altfel; cum?
11. În opinia dvs, ce credeţi că îşi propun elevii dvs., după finalizarea liceului? (alegeţi o singură
variantă de răspuns)
a) Să continue studiile în România
b) Să continue studiile în străinătate
c) Să iniţieze o afacere (antreprenoriat)
d) Să găsească un loc de muncă pe măsura studiilor, abilităţilor, intereselor lor
e) Să-şi continue studiile şi totodată să lucreze
f) Să participe la activităţi de internship (practică în cadrul diferitelor organizaţii, companii)
g) Încă nu s-au gândit
12. În opinia dvs., cel mai important aspect pentru a reuşi în carieră este (alegeţi trei variante):
a) O bună pregătire teoretică
b) O bună pregătire practică
c) Disciplina (respectarea regulilor, normelor)
d) Competenţele personale
e) Aptitudinile/pasiunile
f) Seriozitatea
g) Consecvenţa/ perseverenţa
h) Încrederea în sine
i) Capacitatea de a lua decizii
j) Abilitatea de a lucra înechipă
k) Abilitatea de a comunica
l) Rezultatele foarte bune la învăţătură/ performanţele şcolare
m) Rezistenţa la efort
n) Capacitatea de a face faţă situaţiilor stresante
o) Altele; care?
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13. Care sunt principalii factori care îi pot determina pe elevii dvs. să obţină rezultate bune la
învăţătură? Încercuiţi trei variante de răspuns:
a) Motivaţia pentru învăţare
b) Suportul emoţional oferit de părinţi pe parcursul şcolarităţii
c) Baza materială a şcolii (săli de clasă amenajate modern, terenuri de sport, laboratoare pentru
disciplinele de studiu, aparatură de specialitate etc.)
d) O bună relaţie cu profesorii clasei
e) Dorinţa de afirmare
f) Dorinţa lor de a-şi mulţumi părinţii
g) Calitatea actului didactic (activitatea desfăşurată la clasă de către profesori)
h) Stilul didactic şi personalitatea profesorului
i) Atractivitatea disciplinelor de studiu
j) Climatul educaţional stimulativ
14. În ce măsură credeţi că vor reuşi elevii dvs. să fie admişi la liceul pe care l-au ales? Încercuiţi o
singură variantă de răspuns:
a) În foarte mare măsură
b) În mare măsură
c) În mică măsură
d) În foarte mică măsură
e) Deloc
f) Nu ştiu
15. În ce măsură credeţi că vor reuşi elevii dvs. să aibă cariera pe care o doresc? Încercuiţi o
singură variantă de răspuns:
a) În foarte mare măsură
b) În mare măsură
c) În mică măsură
d) În foarte mică măsură
e) Deloc
f) Nu ştiu
16. În ce măsură credeţi că sunt dispuşi elevii dvs. să depună efort pentru a-şi construi cariera
dorită? Încercuiţi o singură variantă de răspuns:
a) În foarte mare măsură
b) În mare măsură
c) În mică măsură
d) În foarte mică măsură
e) Deloc
f) Nu ştiu
17. În ce măsură credeţi că piaţa muncii le va oferi elevilor dvs. posibilitatea de a practica
meseria/profesia dorită? Încercuiţi o singură variantă de răspuns:
a) În foarte mare măsură
b) În mare măsură
c) În mică măsură
d) În foarte mică măsură
e) Deloc
f) Nu ştiu
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Sectorul.................................................................
Şcoala...................................................................
Genul: M / F
Vârsta (bifaţi în intervalul corespunzător vârstei dvs.):
30-40 ani
40-50 ani
50-60 ani

60-70 ani

Vă mulţumim pentru timpul acordat!
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CHESTIONAR PRIVIND OPŢIUNILE ŞCOLARE
ALE ELEVILOR DIN CLASELE a VIII-a
Anexa 2.3. Chestionar adresat părinţilor
Octombrie 2013
Stimaţi părinţi, vă propunem o serie de întrebări privind opţiunea şcolară pe care o aveţi pentru
copilul dvs. la sfârşitul clasei a VIII-a. Chestionarul cuprinde filierele şi profilurile prevăzute pentru anul
şcolar următor. Vă rugăm să citiţi cu atenţie întrebările şi să răspundeţi sincer la acestea.
1. Care este filiera de învăţământ pe care doriţi să o urmeze copilul dvs. după terminarea
clasei a VIII-a? Încercuiţi o singură variantă de răspuns:
a) Teoretică
b) Tehnologică
c) Vocaţională
d) Nu ştiu / Nu m-am hotărât
2. Cât de bine consideraţi că este informat copilul dvs. despre unităţile şcolare post-gimnaziale
(filieră, profil, specializare, adresă, prestigiu, etc)? Încercuiţi o singură variantă de răspuns:
a) foarte bine informat
b) bine informat
c) puţin informat
d) deloc informat
e) nu ştiu
3. Cât de bine consideraţi că este informat copilul dvs. despre piaţa muncii (oportunităţi pentru
diferite meserii-meserii solicitate, meserii saturate, meserii mai puţin sau deloc solicitate)?
Încercuiţi o singură variantă de răspuns:
a) foarte bine informat
b) bine informat
c) puţin informat
d) deloc informat
e) nu ştiu
4. În ce domeniu de activitate aţi prefera să lucreze copilul dvs.? Încercuiţi trei variante de răspuns:
a) justiţie
b) artă
c) agricultură
d) economie
e) turism
f) armată
g) mass-media
h) educaţie/învăţământ
i) artistic
j) medicină
k) teologie
l) altele; care?
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5. Citiţi cu atenţie tabelul de mai jos. Încercuiţi profilul pe care doriţi să il urmeze copilul dvs.
după absolvirea clasei aVIII-a. Este important să faceţi o singură alegere:
FILIERĂ

Nr.
crt.
1.

Real

2.

Uman

LICEU – FILIERA
TEHNOLOGICĂ

1.
2.
3.

Servicii
Resurse naturale şi protecţia mediului
Tehnic

LICEU – FILIERA
VOCAŢIONALĂ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teologic
Pedagogic
Muzică
Coregrafie
Teatru
Arte vizuale
Waldorf
Militar
Sportiv

LICEU – FILIERA
TEORETICĂ

PROFIL

6. Care sunt factorii care v-au determinat să alegeţi pentru copilul dvs. profilul de la întrebarea
anterioară? Citiţi variantele de mai jos şi alegeţi trei dintre acestea:
a) Profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe care o doreşte copilul dvs.
b) Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu îi facilitează accesul spre profilul dorit
c) Aptitudinile personale ale copilului dvs.
d) Prietenii, anturajul acestuia
e) Influenţa familiei şi experienţa dvs. profesională
f) Sugestiile dirigintelui
g) Recomandarea profesorului consilier şcolar
h) Perspectiva financiară
i) Profilul ales îl va ajuta să practice o meserie cerută pe piaţa muncii
j) Apropierea de casă a unităţii şcolare alese
k) Prestigiul unităţii şcolare
l) Altele; care?
7. Scrieţi numele a trei licee pe care v-aţi dori să le urmeze copilul dvs. după finalizarea clasei a
VIII-a:
1............................................................................................................................................
2............................................................................................................................................
3............................................................................................................................................
8. Care sunt motivele care v-au determinat să alegeţi liceele menţionate la întrebarea anterioară?
Alegeţi trei motive din cele prezentate mai jos:
a) Apropierea de casă a unităţii şcolare alese
b) Prestigiul unităţii şcolare
c) Prieteni/cunoştinţe care învaţă în cadrul liceului ales
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d)
e)
f)
g)
h)

Pregătirea profesională a cadrelor didactice
Experienţa profesională a familiei şi a părinţilor
Recomandarea noastră, ca părinţi
Rezultatele copilului dvs. la învăţătură
Altele; care?

9. Cum credeţi că vă poate sprijini şcoala în alegerea pe care o va face copilul dvs. la sfârşitul
clasei a VIII-a?Alegeţi trei din variantele prezentate mai jos:
a) Furnizarea mai multor informaţii despre opţiunile şcolare la finalul clasei a VIII-a, din partea
profesorului diriginte
b) Desfăşurarea unui program de pregătire suplimentară în şcoală la disciplinele unde elevii
întâmpină dificultăţi
c) Identificarea aptitudinilor copilului dvs. prin intermediul unor instrumente psihoeducaţionale,
în vederea alegerii liceului potrivit
d) Informarea şi consilierea în carieră oferite de către profesorul consilier şcolar
e) Organizarea unor întâlniri cu elevii de liceu care urmează diferite profiluri
f) Organizarea unor vizite de informare în licee
g) Acordarea de către şcoală a unui sprijin material - burse de studii, resurse financiare oferite
elevilor cu situaţie materială precară pentru continuarea studiilor
h) Altfel; cum?
10. Cum credeţi că îl puteţi sprijini, ca familie, pe copilul dvs. în decizia pe care o va lua la sfârşitul
clasei a VIII-a? Alegeţi două variante din cele prezentate mai jos:
a) Colaborare cu dirigintele clasei
b) Colaborare cu profesorul consilier al şcolii
c) Program suplimentar de pregătire la disciplinele unde copilul dvs. întâmpină dificultăţi
de învăţare
d) Suport emoţional
e) Altfel; cum?
11. În opinia dvs, ce credeţi că îşi propune copilul dvs., după finalizarea liceului? (încercuiţi o
singură variantă de răspuns):
a) Să continue studiile în România
b) Să continue studiile în străinătate
c) Să iniţieze o afacere (antreprenoriat)
d) Să găsească un loc de muncă pe măsura studiilor, abilităţilor, intereselor sale
e) Să-şi continue studiile şi totodată să lucreze
f) Să participe la activităţi de internship (practică în cadrul diferitelor organizaţii, companii)
g) Încă nu s-a gândit
12. În opinia dvs., cel mai important aspect pentru a reuşi în carieră este (alegeţi cel mult trei
variante):
a) O bună pregătire teoretică
b) O bună pregătire practică
c) Disciplina (respectarea regulilor, normelor)
d) Competenţele personale
e) Aptitudinile/pasiunile
f) Seriozitatea
g) Consecvenţa/ perseverenţa
h) Încrederea în sine
i) Capacitatea de a lua decizii
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j)
k)
l)
m)
n)
o)

Abilitatea de a lucra înechipă
Abilitatea de a comunica
Rezultatele foarte bune la învăţătură/ performanţele şcolare
Rezistenţa la efort
Capacitatea de a face faţă situaţiilor stresante
Altele, care?

13. Care sunt principalii factori care îl pot determina pe copilul dvs. să obţină rezultate bune la
învăţătură? Încercuiţi trei variante de răspuns:
a) Motivaţia pentru învăţare
b) Suportul emoţional oferit de părinţi pe parcursul şcolarităţii
c) Baza materială a şcolii (săli de clasă amenajate modern, terenuri de sport, laboratoare pentru
disciplinele de studiu, aparatură de specialitate etc.)
d) O bună relaţie cu profesorii clasei
e) Dorinţa de afirmare
f) Dorinţa lor de a-şi mulţumi părinţii
g) Calitatea actului didactic (activitatea desfăşurată la clasă de către profesori)
h) Stilul didactic şi personalitatea profesorului
i) Atractivitatea disciplinelor de studiu
j) Climatul educaţional stimulativ
14. În ce măsură credeţi că va reuşi copilul dvs.să fie admis la liceul pe care l-a ales? Încercuiţi o
singură variantă de răspuns:
a) În foarte mare măsură
b) În mare măsură
c) În mică măsură
d) În foarte mică măsură
e) Deloc
f) Nu ştiu
15. În ce măsură credeţi că va reuşi copilul dvs. să aibă cariera pe care o doreşte? Încercuiţi o
singură variantă de răspuns:
a) În foarte mare măsură
b) În mare măsură
c) În mică măsură
d) În foarte mică măsură
e) Deloc
f) Nu ştiu
16. În ce măsură credeţi că este dispus copilul dvs. să depună efort pentru a-şi construi cariera
dorită? Încercuiţi o singură variantă de răspuns:
a) În foarte mare măsură
b) În mare măsură
c) În mică măsură
d) În foarte mică măsură
f) Deloc
g) Nu ştiu
17. În ce măsură credeţi că piaţa muncii îi va oferi copilului dvs. posibilitatea de a practica
meseria/profesia dorită? Încercuiţi o singură variantă de răspuns:
a) În foarte mare măsură
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b)
c)
d)
e)
f)

În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură
Deloc
Nu ştiu

Sectorul.................................................................
Şcoala...................................................................
Genul: M / F
Domeniul profesional (al părintelui)
a. justiţie
b. artă
c. agricultură
d. economie
e. turism
f. armată
g. mass-media
h. educaţie/învăţământ
i. medicină
j. teologie
k. tehnic
l. sport
m. informatică
n. altele; care?
Nivelul studiilor (bifaţi în caseta corespunzătoare studiilor dvs.):
□ medii
□ superioare
Vârsta (bifaţi în intervalul corespunzător vârstei dvs.):
30-40 ani

40-50 ani

50-60 ani

60-70 ani

Vă mulţumim pentru timpul acordat! Succes!
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