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1. Ce urmărește cercetarea ? 

La nivelul  CJRAE Sibiu ne-am  propus să realizăm o cercetare care să sondeze  

opţiunile şcolare ale elevilor claselor a-VIII-a, din școlile din jud. Sibiu, având ca scop  

sprijinirea fundamentării planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019.  

Mai mult, ne-am propus să identificăm cele mai solicitate licee/profile  din jud. Sibiu, 

pornind de la opţiunile şcolare ale elevilor. Ne-am dorit, de asemenea, să aflăm care sunt 

filierele, profilurile, specializările și calificările pentru care opteză cei mai mulţi dintre elevii 

claselor a-VIII-a din şcolile.  

Pentru aceasta, am conceput și am realizat un chestionar, prin care să culegem  datele 

de care avem nevoie, să le analizăm şi  apoi să le prelucrăm prin proceduri  sociologice. Ca 

operatori de anchetă, am utilizat colegii profesori consilieri şcolari din reţea şi profesorii 

diriginţi. Pe baza datelor furnizate de prezenta cercetare, atât profesorii consilieri școlari cât şi 

diriginţii, au posibilitatea de a a-şi focusa atenția asupra acelor aspecte ale orientării școlare și 

profesionale, care vin în întâmpinarea nevoilor nemijlocite ale  elevilor. 
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2. Aspecte teoretice 

 Fără îndoială, orientarea  școlară și profesională   are o contribuție  activă/majoră în 

ceea ce privește  armonizarea  aspirațiilor și intereselor individuale cu realitatea de pe piața 

muncii  si schimbarile care se produc la nivelul  societății. 

Orientarea școlară și profesională evidențiază relația directă dintre disciplinele școlare 

și anumite profesii meserii și funcții. Prin mijlocirea activităţilor  de orientare şcolară elevii 

fac legătura dintre  performanțele școlare la  anumite discipline  şi anumite meserii și profesii. 

Cunoşterea şi valorificarea acestor cunoştinţe poate facilita viitorilor absolvenţi  reuşita/ 

succesul în carieră. Cunoştinţele  însușite, competenţele dobândite  de către elevi pe parcursul 

școlarității trebuie să-i ghideze în alegerea liceului. Dacă alegerea a fost făcută corect, cu 

siguranță va  facilita drumul elevului spre integrarea în viața profesională și socială. 

   Pe măsură ce  orientarea școlară  și profesională dobândește un statut din ce în ce 

mai hotărât/ferm în cadrul şcolii, elevilor le este mai ușor să-şi cunoască propriile interese şi 

aptitudini, să-și formeze atitudini corecte de înțelegere  a mediului socio-economic, să devină 

actori  activi în conturarea  propriului traseu educațional. 

Specialiştii  subliniază importanţa  activităţilor de orientare școlară și profesională şi 

recomandă implementarea unor programe adecvate fiecărui nivel de învăţământ subliniind 

avantajele acestora. ,,Experienţa ţărilor  în care s-au realizat astfel de programe sugerează 

faptul că cea mai eficientă formă de implementare a Educaţiei pentru carieră este forma  

curriculumului  inclus, orice asociere cu alte forme de implementare fiind, de asemenea, 

benefică. Rezulatele obţinute în urma implementării unor programe  comprehensive de 

educaţie pentru carieră susţin importanţa acestor demersuri, atît în plan personal, cât şi la 

nivelul instituţiilor.  Se obţin : 

a) rezultate şcolare mai bune; 

b) climat şcolar constructiv; 

c) vehicularea unei cantităţi mai mari de informaţii despre carieră; 

d) o relaţie mult mai bună între elevi şi profesori; 

e) creşterea motivaţiei pentu învăţare 
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f) creşterea satisfacţiei faţă de calitatea procesului educaţional în şcoală; 

g) obţineea unor scoruri mai mari la testele naţionale de cunoştinţe) Gysbers şi 

Lapan, 2001) (pag. 12). 

Activitățile de consiliere școlară vin în sprijinul tinerilor, punându-le în față  

numeroase alternative decizionale, criterii de selecție,  ce pot fi adaptate propriului profil de 

personalitate,  și  sprijină totodată societatea să  optimizeze resursele umane în acord cu 

direcțiile dezvoltării sale socio-economice locale și naționale.   

Diseminarea și punerea rapidă în practică noilor idei economice si manageriale, 

dezvoltarea rapidă in plan tehnologic, solicită din partea școlii o mai mare flexibilitate si 

capacitate de adaptare. Școala  trebuie să fie pregătită să asigure elevilor un  nivel  ridicat de 

educatie si calificare profesională pentru ca acestia, după absolvire, să devină o forță  rapid 

angajabilă si productivă. Creşterea gradului de calificare a forţei de muncă conduce la 

sporirea sansei de a gasi un loc de muncă in domeniul in care absolventul s-a pregatit sau în 

domenii conexe. 

Elevii trebuie sprijiniți sa cunoască cât mai multe lucruri din lumea profesiilor,  despre 

conținutul muncii, pentru  nu face  alegeri gresite, care să-I conducă spre eşecuri, insatisfacţii 

și  frecvente schimbari ale locurilor de muncă,  somaj și descurajare. Modul in care elevii sunt 

ajutați să își contureze imaginea de sine,  pornind nu numai de la aspirațiile proprii, ci și de la 

preferințele pentru anumite discipline scolare, reprezintă  o adevărată artă a profesorului. 

Consideram important sa  subliniem că disciplinele scolare  la care  elevii obţin notele 

cele mai bune, împreună cu valorificarea eficientă a  ce le place  sa facă  in timpul liber pot fi 

considerate temelia pe care se poate construi o viitoare carieră profesională.. Vedem astfel, 

către ce tind tinerii, care sunt  interesele  şi opţiunile lor şi implicit cum putem interveni  

pentru a-i sprijini eficient în alegerile pe care aceştia le fac. 

Chestionarele care vizează opţiunile şcolare ale elevilor, cele de aptitudini şi interese, 

împreună cu activităţile propriu-zise  de consiliere şi orientare școlară și profesională, 

constituie mijloace de intervenție  prin care elevul  poate să aleagă liceul și profilul  dorit în 

cunoştinţă de cauză. Elevii devin capabili să motiveze alegerile făcute, și în timp, să devină 

participanți activi la inițierea și derularea propriilor trasee de învățare pentru atingerea 

scopurilor profesionale propuse. 
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 Pentru societate, orientarea școlară și profesională poate fi tratată ca o resursă  a unei 

bune utilizări a resurselor umane de care dispune o comunitate locală.  Dacă însă, se 

neglijează importanţa acesteia, pe baza oscilaţiilor personale ale elevului, corelate cu nivelul 

insuficient al maturizarii sale psihologice, se poate ajunge la luarea unor decizii/alegeri 

arbitrare. ,,Nu de putine ori, in alegerea scolii  și a unei profesii, un rol de luat in seamă il are 

întamplarea șansa sau coincidența fericită”  M. Jigău ( coord.)(pag. 9). Acolo unde putem 

interveni, este de dorit să excludem arbitrariul, în beneficiul elevilor, al şcolii şi al societăţii în 

general. 

Succesul in alegerea carierei se dobândește prin interiorizarea corespunzatoare a 

valorilor culturale  ale societății,  a conduitelor  sociale  adecvate,  armonizate cu  dorinţa de 

succes   a  celui care se pregătește să  intre intr-o meserie\profesie. 

Implicarea membrilor comunitati în consilierea derulată în şcoală, în primul rând a 

părinților elevilor, se dovedeste a fi benefică şi instructivă. Mai mult, pentru absolvenţii  unei 

etape de şcolarizare, contactul cu angajatorii diferitelor domenii profesionale, cu patronii unor 

firme, sunt fără îndoială  benefice şi motivante. Elevii vor putea întelege semnificația muncii 

și totodată ce inseamna să existe  anumite conflicte de interese si valori. Investiția afectivă 

operată prin eforturi proprii  si rezistenţa la obstacolele externe si interne aparute in drumul 

atingerii obiectivului propus reprezintă esența strădaniei  fiecărui tânăr care-și dorește o 

carieră. 

3. Studiu exploratoriu 

 Studiul  nostru exploratoriu s-a bazat  pe a aplicarea unui  chestionar, (anexa1), prin 

care li s- cerut elevilor să-și exprime preferințele legate de liceul pe care ar vrea să-l urmeze, 

mai precis filierele, profilurile, specializările și calificările  acestuia. Subiecţilor li s-a solicitat 

totodată să arate care sunt motivele pentru care au optat pentru o anumită şcoală.   

Obiective: 

1. Identificarea opţiunilor şcolare ale elevilor în vederea stabilirii planului de 

şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019; 

2. Culegerea, prelucrarea, analiza şi interpretarea opţiunilor şcolare în 

vederea adaptării planului de şcolarizare; 

3. Obţinerea unui feed-back la acţiunile întreprinse de toţi factorii 

educaţionali implicaţi în activitatea de orientare şcolară şi profesională; 
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4. Identificarea gradului de cunoaştere de către elevi a ofertei şcolare 

raportate la acţiunile specifice orientării şcolare şi profesionale. 

 Rezultatele centralizate  sunt în măsură să ofere o imagine de panoramică asupra 

intenţiilor  şi intereselor educaţionale ale elevilor, fără  însă să ne poată arăta  în ce măsură 

acestea  sunt în acord cu cu aptitudinile  lor. Aceasta cercetare vizează intenția respondenților 

la momentul  aplicării chestionarului, nu  alegerea propriu-zisă. 

Motivatia aspirațiilor si opţiunilor elevilor reprezintă un alt aspect căruia considerăm 

că trebuie să-I acordăm importanţa cuvenită. De ce? Aceasta  poate fi strâns legată de 

preferinţa pentru anumite discipline şcolare, de anumite preocupari extrașcolare  sau de  

profesia părintilor dar şi de alţi factori. 

 

4. Instrumente 

În general, anchetele sociologice au rolul scoate la lumină o paletă largă de 

probleme și aspecte ale vieții sociale, motiv pentru care ele sunt utilizate frecvent într-

o multitudine de domenii.  

 Menirea instrumentelor de cercetare sociologică, cum este chestionarul este aceea de 

a evidenția interesele, comportamentele, preocupările, atitudinile, opiniile, sau convingerile 

oamenilor din domenii diverse  precum  cel economic, politic, petrecerea timpului liber, stil 

de viață ș.a. 

Chestionarul este o tehnică şi totodată un instrument de investigare ce constă într-

un ansamblu  de  întrebări  scrise, ordonate  logic  şi  psihologic  care  prin  administrarea  

de  către operatorii de anchetă, determină din partea celor anchetaţi răspunsuri ce urmează a 

fi înregistrate în scris. (Chelcea, S.1975).   

Chestionarul poate fi construit doar în momentul în care se cunoaşte  în detaliu care 

este problema care urmează să fie studiată. Din cauza complexităţii realităţii sociale, trebuie 

să descompunem problemele pe care ne propunem să le studiem în diferite dimensiuni. Astfel   

putem selecta corect aspectele care pot intra în câmpul nostru de cercetare.  

Fiecare dimensiune trebuie, la rândul ei, să fie descompusă în indicatori. Doar ca 

urmare a acestei operaţionalizări putem ajunge la măsurare. În momentul în care ştim ce vrem 
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să măsurăm, vom traduce indicatorii în întrebările care alcătuiesc un  chestionar. Mai mult, în 

alcătuirea chestionarului  criteriile rigurozităţii şi obiectivităţii  sunt foarte importante. 

Un chestionar bine realizat se bazează pe  o cunoaştere cât mai bună a temei ce 

urmează a fi cercetată şi a subiecţilor cărora li se adresează.  

Există câteva cerinţe de bază în alcătuirea unui chestionar. Dintre acestea,  pe primul 

loc se situează folosirea unui limbaj accesibil, deoarece chestionarul trebuie să fie cât mai 

uşor de înţeles de către cei care urmează să-l completeze. Felul în care am construit întrebările 

și felul cum le-am  aranjat în pagină a urmărit îndeplinirea criteriilor enunţate anterior.  

Acesta nu trebuie să devină prea lung, deoarece obosește atât subiecții cât şi operatorii. 

Având în vedere vârsta subiecților cercetării,  în cazul nostru elevi de 14-15 ani, ne-a 

preocupat rapiditatea cu care acesta urmează să fie completat. Cu cât întrebările sunt mai 

complexe, cu atât timpul de completare creşte.  Pentru cercetarea pe care ne-am propus s-o 

realizăm am alcătuit un chestionar scurtformat din șase întrebări, respectiv întrebări de 

identificare, întrebări închise (precodificate) şi deschise. Una dintre întrebări solicită  elevului 

să motiveze alegerea liceului şi a specializării respective. 

      O întrebare închisă este aceea în care există variante de răspuns, care sunt oferite 

subiectului sau în care operatorul va încerca să încadreze răspunsul liber primit. N-am apelat 

la o metodă clasica de eșantionare întrucât am vrut să  fie cuprinși în cercetarea noastră toți 

elevii din clasele a-VIII-a din județul Sibiu. 

 

5. Metodologia cercetării 

 Pentru cercetarea noastră, operatori de anchetă au fost profesorii consilieri şcolari și 

profesorii diriginți, cărora li s-a cerut să aplice chestionarul privind opțiunile școlare ale 

elevilor, elaborat la nivelul CJRAE Sibiu. Aşa cum afirmam în secţiunea anterioară, 

chestionarul trebuie  să fie într-o strânsă relaţie cu schemă explicativă a fenomenului ce 

urmează a fi studiat, şi cu particularităţile populaţiei care va fi chestionată dar şi cu 

necesitatea stăpânirii tehnicii de construcţie a acestui instrument de investigare.   

In următoarea etapă, s-a trecut la verificarea chestionarelor din perspectiva 

completitudinii şi exactităţii datelor pe care le conţin. Completitudinea se referă la faptul că, 

fiecare întrebare trebuie să primească un răspuns, iar în cazul apariţiei nonrăspunsurilor 

trebuie analizată cauza lor. În cazul cercetării noastre, nu ne-am confruntat cu această 

problemă datorită faptului că profesorii, -operatori de anchetă-, au monitorizat atent  felul 
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cum elevii au completat chestionarele. Odată completate, s-a trecut la operaționalizarea lor 

prin încadrarea răspunsurilor date de elevi în scale de răspunsuri. 

Scopul prelucrării sumare a datelor este acela de a obţine primele informaţii cu 

privire la tema studiată şi de a prefigura pistele de analiză ulterioară şi de mai mare 

adâncime a datelor. În plus ne oferă informaţii cu privire la calitatea muncii de culegere a 

datelor. 

Prelucrarea   propriu-zisă   se   referă în   primul   rând la realizarea   tabelelor 

unidimensionale. Ele ne arată dacă cercetarea a fost corect construită, structura întrebărilor 

a fost bine realizată, iar răspunsurile au o dispersie suficient de mare. In plus,  se 

analizează consistenţa datelor  obţinute, respectiv  validitatea  instrumentului  şi  

corectitudinea  muncii  celor  care  s-au ocupat de colectarea datelor în teren. 

Odată realizate tabele unidimensionale cu răspunsurile oferite la fiecare întrebare, 

exprimate în frecvenţe absolute, acestea  au fost transmise   la CJAP/CJRAE Sibiu unde s-a 

realizat  prelucrarea datelor transmise de către consilierii școlari și a fost întocmit proiectul 

psihoeducațional. 

 Fără îndoială, scopul prelucrării sumare a datelor este acela de a obţine primele 

informaţii cu privire la tema studiată şi de a prefigura pistele de analiză ulterioară şi de mai 

mare adâncime a datelor. În plus, ne oferă informaţii cu privire la calitatea muncii de 

culegere a datelor. Această operaţie a fost completată cu întocmirea unor tabele 

multidimensionale. Ele au rolul de a evidenţia  în paralel răspunsurile la mai multe 

întrebări  şi de face comparaţii între răspunsurile oferite de elevii din din diferite zone, 

medii etc. 

Ulterior  am construit forme grafice care să  ilustreze clar răspunsurile  oferite la 

întrebările  de bază ale temei studiate. Acestea ne ajută  să  observăm anumite structuri, 

tendinţe şi  relaţii între  opțiuni și să ne ajută să desprindem concluzii  pertinente. 

 

6. Rezultate preliminare 

 Tabelele de frecvențe pe care le-am realizat într-o primă etapă ne-au pus la 

dispoziție  primele date  referitoare la  structura participanților la cercetare, opțiunile 

acestora,  precum și la motivația alegerilor făcute. 

 

Chestionarul de orientare școlară pe care l-am realizat, a fost aplicat, la nivelul 
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județului Sibiu, unui număr de 2926  de elevi,  de la toate unitățile de învățământ care au 

elevi de clasa a- VIII-a.  Așa cum ne  arată  graficul de mai jos, lotul  de participanți la 

cercetare este format dintr-un număr apropiat de băieți și fete, respectiv 1465 băieți și 1461 

fete.  

  

 

 

  Un număr de 2055 participanții la cercetare provin  din  mediul urban, iar 871 elevi  

provin din mediul rural. Graficul următor  arată că există o diferență semnificativă  între 

numărul elevilor  de clasa a-VIII-a care provin din mediul urban și cel al elevilor care  provin 

din mediul rural. 
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Tot în categoria datelor preliminare includem  informațiile referitoare la numărul total 

al elevilor înscriși în clasa a-VIII-a, al celor care au completat chestionarul precum și al celor 

care, deși au completat parțial chestionarul sunt încă indeciși cu privire la 

specialitatea/calificarea pe care ar dori s-o urmeze după terminarea școlii gimnaziale. 351 de 

elevi  de clasa a-VIII-a  nu au participat la completarea chestionarului din diverse motive. 

 

 

 

Graficul următor  ne prezintă  opțiunile elevilor pe liceu  și școală profesională. 

Procentual 80% dintre elevii participanți la cercetare vor să urmeze liceul la zi și 20% dintre 

elevi ar dori să urmeze o școală profesională. 
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7. Analiza și interpretarea datelor 

 La filiera teoretică,  în procente,  distribuția opțiunilor este următoarea: 10 % dintre 

elevii vor să studieze științele sociale, 24% sunt interesați de filologie, 36%  vor să 

aprofundeze matematica și informatica, iar 30% științele naturii. Observăm că există  o 

diferență de doar 6 procente între  specializările  matematică –informatică și științele naturii. 

 

 

Graficul  de mai jos ne atrage atenția asupra faptului că  tot mat mai puțini elevi  sunt 

interesați de  specializări precum: chimie industrială, producție media și construcții, instalații  

și lucrări publice. Acesta însemnă că oferta de școlarizare trebuie să fie sensibilă la 

schimbările socio-economice și să se adapteze acesteia. Un indicator al capacității de 

autoreglare a pieții muncii este reprezentat în același grafic. Dacă pentru chimie industrială, 

producție media și construcții instalații lucrări publice sunt puține solicitări,  pentru 

specializările  mecanic și electric sunt solicitări semnificativ mai mari.  Elevii au probabil 

semnale că pe aceste domenii există suficientă cerere de forță de muncă. 
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La profilul servicii, viitorii absolvenți ai școlilor gimnaziale par  mai interesați de 

domeniile economic și turism și alimentație,  în timp ce comerțul  și  estetica și igiena 

corpului omenesc prezintă  și ele un grad destul de ridiat de atractivitate.  La specializarea 

economic înregistrăm procentul cel mai ridicat, respectiv 44% din totalul opțiunilor din cadrul 

profilului.   

 

 

 

0 10 20 30 40 50

mecanic

industrie textilă și pielărie 

construcții, instalații, lucrări publice 

mecanic electric
electro

mecanic

industri
e textilă 

și 
pielărie 

elctroni
c-

automa
tizări

fabricar
ea

produse
lor din
lemn

constru
cții, 

instalați
i, lucrări 
publice 

producți
e media 

chimie-
industri

ală

Series1 46 34 24 24 19 13 4 4 2

1.6. Grafic reprezentând  opțiunile 
elevilor pe specializări din cadrul 

profilului tehnic, filiera tehnologică  

0

50

100

150

economic turism și 
alimentație 

comerț estetica și 
igiena 

corpului 
omenesc 

Series1 137 90 45 41

A
xi

s 
Ti

tl
e

 

1.7. Grafic reprezentând opțiunile elevilor 
pe specializările din cadrul profilului 

servicii, filiera tehnologică 



13 
 

Pentru  specializările  profilului  resurse naturale și protecția mediului  am înregistrat 

în tabelul de frecvențe următoarele valori  din care au rezultat procentele de mai jos: 

agricultură industrie alimentară silvicultură 

30 12 11 

56% 23% 21% 

 Ne reține atenția interesul pentru agricultură  al elevilor. El este de două ori mai 

crescut comparativ cu celelalte două specializări ale profilului: industrie alimentară și  

silvicultură și reprezintă un semnal al interesului pentru dezvoltarea în domeniul agricol 

zonal. 

 

 

La profilul artistic poziția de top este ocupată de artele vizuale. Ea se află la o distanță 

semnificativă față de celelalte două specializări. 
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1.9.  Grafic reprezentând numărul opţiunilor   
pentru profilul artistic  
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În graficul 1.10  se observă  o diferență mică între opțiunile pentru  domeniul sportiv și 

cel pedagogic. Nuputem neglija atenția acordată de  104 elevi  specializării pedagogie, în 

condițiile în care, azi,  munca la catedră nu prezintă  o mare atractivitate sub aspect financiar. 

 

 

Școala profesională 

 Pentru început observăm un număr mare de opțiuni pentru calificările: tinichigiu-

vopsitor auto 188,  sculer matrițer 188 și  mecanic auto 170, ceea ce ne determină să credem 

că piața  muncii este pregătită  să asimileze forță de muncă pregătită în aceste domenii. Există 

apoi, o diferență semnificativă  între numerele menționate mai sus și cele  din  graficul de mai 

jos care  prezintă celelalte calificări ale domeniului.  Așa cum vedem în numeroase alte 

grafice, în interiorul unui domeniu pot fi multe opțiuni pentru o anumită specializare și foarte 

puține pentru altele. 
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1.10.  Grafic reprezentând  numărul opţiunilor 
pentru filiera vocaţională 
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Potrivit  graficului următor, numărul elevilor sunt interesați de  meseriile de  

electromecanic și utilaje şi instalaţii  industriale și electronist aparate şi echipamente este mic. 

( am înregistrat câte 6 opțiuni). 

 

 

Așa cum ne arată graficul următor, elevii manifestă un interes relativ scăzut pentru 

domeniile construcții și lucrări publice, cu toate că pe piață există cerere de forță de muncă în 

aceste domenii 

tinichigiu-vopsitor auto
sculer-matriţer

mecanic auto

mecanic  utilaje şi instalaţii
lăcătuş c-ţii metalice şi utilaj tehno.

operat. la maşini cu comandă numerică

operator la extracţia, tratarea, transportul şi…
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8 
1 

1 

1 

1.11. Grafic reprezentând numărul elevilor care au 
optat pentru  domeniul mecanic  
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1. 12. Grafic reprezentând nr. elevilor 
care au optat pentru domeniile 
electromecanică/electronică şi 

automatizări  

electromec. utilaje şi
instalaţii  industriale.
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Comparativ cu graficul anterior  observăm, în cele ce urmează,  valori mai ridicate ale   

interesului l elevilor de clasa a VIII-a pentru meseriile de ospătar, bucătar și cofetar, respectiv. 

În cifre absolute   avem următoarele opțiuni: 79 ospătari, 41 bucătari, 32 comercianți  

vânzători și  16 cofetari. 
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1.13. Grafic reprezentând nr. elevilor 
care au optat pentru domeniile  

construcții, instalații și lucrări publice   
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12 elevi din totalul celor chestionați și-au exprimat intenția de a deveni brutari-patiseri, 

în timp ce doar 2 vor să devină preparatori de produse din carne și pește. Procentual aceasta 

înseamnă că: 

 

 

Un  interes scăzut  la respondenților se înregistrează și pentru domeniul industriei 

textile. Dacă în urmă cu 15-20 de ani industria textilă locală era foarte dezvotată și  angajatorii  

ofereau contracte atractive elevilor, chiar dacă aceștia erau încă pe băncile școlilor, situația s-a 

schimbat  astăzi dramatic. Astfel, doar 2 elevi ar vrea să devină  acum țesători, 2 elevi doresc 

să devină confecționeri de produse textile și  doar unul ar vrea să fie confecționer 

îmbrăcăminte. Procentual,  situația se prezintă astfel: 
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1.15. Grafic reprezentând opţiunile elevilor 
pentru domeniul  industrie alimentară      
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În privința motivației care stă la baza alegerii liceului am constatat că elevii au invocat 

motive  foarte variate. Formulând  în acest scop o întrebare deschisă, elevii au avut 

posibilitatea să enunțe numeroase  motive  pentru  alegererea liceului dorit.  Interpretarea 

rezultatelor  ne-a ajutat să realizăm o ierarhie a motivației. 

 Așa cum ne arată și graficul de mai jos, cei mai mulți elevi pretind că și-au ales un 

anumit liceu pentru că le place.  La o diferența  destul de mare, dar cu numeroase alegeri din 

partea elevilor se află alegerea liceului pe baza prestigiului de care acesta se bucură. Pe locul 

trei se situează preocuparea  elevilor pentru  un anumit domeniu cum este sportul, 

informatica,  mecanica, artele plastice, bucătăria, științele, limbile străine etc. sau pentru 

anumite discipline școlare.  

194 dintre respondenți afirmă că sunt preocupați  să-și asigure prin viitoarea 

profesie/meserie,  propriul viitor. Asta înseamnă fie că vor să aibă un loc de muncă sigur/ 

stabil,  fie  să le asigure un anumit  confort financiar. Pe locul cinci sunt incluși elevii care se 

declară pasionați de ceva anume: fotbal, muzică, motoare/mașini, gătit, fashion, estetica 

corpului omenesc etc. și apreciază  că au, nu doar preocupări în domeniul respectiv, ci și 

aptitudini care le susțin  aceste preocupări.  

Pe locul următor  se află alegerea liceului pe criteriul apropierii de casă, mai cu seamă 

în cazul elevilor care, pentru a urma un  liceu, înseamnă să facă naveta. Fără îndoială, acesta 

nu este un crieteriu obiectiv de alegere a liceului, dar probabil,  problemele 

familiale/financiare sunt cauza unor astfel de alegeri. 

Respondenții  își aleg liceul,  influențați fiind de diferite persoane din proximitatea lor, 

altele decât părinții. Aici includem prietenii în primul rând, frații, verii etc. Pe locul următor 

se se situează alegerea  pe criteriul cunoașterii limbii germane, altfel spus elevii care au urmat 

în școala gimnazială secția germană, doresc să-și continue studiile tot în limba germană. 

82  de subiecții susțin că și-au ales liceul  la sugestia părinților. Aceștia consideră, 

după cum ne dăm seama,  că este oportun  să ia  decizii în locul propriilor  lor copii. 

 Neîncrezători în forțele proprii, 44 de  elevi cred că liceul trebuie ales în funcție de 

nivelul de accesibilitate. Punând în balanță rezultatele școlare pe care elevii le obțin, pe de o 

parte, și mediile de admitere la un anumit liceu, determinăm  acest criteriul de alegere. El nu 

constituie  un factor motivator și mobilizator pentru elevul aflat în pagul trecerii de la școala 

gimnazială la liceu.    
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 Un număr de 25 de respondenți și-au stabilit drept criteriu de alegere perspectiva 

financiară. Aceștia sunt de părere că viitoarea profesie/meserie trebuie să le aducă un câștig 

financiar consistent. 10 elevi vor să urmeze liceul pe care l-au frecventat  cândva și părinții lor 

(de exemplu Colegiul Național ,,G. Lazăr” Sibiu. 167 de subiecți susțin că  nu știu cum să 

motiveze alegerea liceului. Probabil este o motivație în spatele lui ,,nu știu” care nu a fost 

formulată în chestionare. 
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Graficul următor face o ierarhie a liceelor din municipiul Sibiu ăn funcție de alegerile 

subiecților cercetării noastre. Față de ceea ce este reprezentat pe grafic există și o opțiune 

pentru Liceul Teologic Baptist ,,Betania” Sibiu și 2 opțiuni pentru Liceul Tehnologic 

,,Transcom  Sibiu care nu apar în grafic din motive tehnice. 

 

Colegiul Naţional  ,,.Goga” Sibiu 

Liceul Teoretic  ,,O. Ghibu” Sibiu 

Colegiul Naţional  ,,Gh. Lazar” Sibiu 

Colegiul Economic ,,G. Baritiu"Sibiu

Colegiul Nat. ,,S. von Brukenthal" Sibiu

Colegiul Naţional ,,A. Şaguna” Sibiu 

Liceul de Arta Sibiu,

Lic. Teoretic ,,C. Noica,, Sibiu

Colegiul Tehnic “Cibinium” Sibiu 

Colegiul Tehnic Energetic Sibiu,

Colegiul Agricol ,,D.P.Barcianu” Sibiu 

Liceul Tehnologic ,,A. Iancu,, Sibiu

Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură 
,,Carol I’ Sibiu 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară  
,,Terezianum” Sibiu, 

Liceul Tehnologic “H. Coanda” Sibiu, 

Colegiul Tehnnic ,,Independenta" Sibiu
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1. 18. Grafic reprezentând opţiunile elevilor  
pentru liceele din Sibiu ( inv. de zi)   
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În  municipiul Sibiu, în topul preferințelor elevilor care au completat chestionarul se 

află  Colegiul Naţional  ,,O.Goga”  urmat de Liceul Teoretic  ,,O. Ghibu”  și de Colegiul 

Naţional  ,,Gh. Lazar”. 597 de elevi ar dori să devină, începând din anul școlar 2018-2019, 

elevi ai acestor licee.  

 Sub 20 de elevi vor să învețe  în fiecare dintre liceele: Liceul Tehnologic ,,A. Iancu”, 

Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură ,,Carol I”, Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară  ,,Terezianum”, Liceul Tehnologic “H. Coanda” , Colegiul Tehnnic 

,,Independenta" . Dacă aceste unități școlare își pierd atractivitatea pentru învățământul de zi, 

în compensație ele tind să se dezvolte pe zona școlilor profesionale, a învățământulul  cu 

frecvență redusă, seral sau postliceal. Prelucrarea și analiza datelor  ne-a ajutat să realizăm 

această ierarhie a liceelor din municipiul Sibiu, din județul Sibiu și a școlilor profesionale 

care-i interesează pe elevi.  

Datele obținute   de noi  crede că pot sprijini unitățile de învățământ să găsească soluții 

pentru a se adapta la nevoile de pregătire ala elevilor și de a explora corespunzător  nevoia de 

forță de muncă la nivel local. Corelarea  corectă a cererii cu oferta de pregătire profesională 

aduce beneficii viitorilor absolvenți și poate contribui, așa cum am arătat în partea teoretică a 

lucrării, la dezvoltarea  socio-economică locală  și pe scară mai largă la dezvoltarea națională.  

Efortul concertat al responsabililor din instituțiile   care hotărăsc direcțiile dezvoltării 

locale poate contribui la dezvoltarea unei anumite unități administrativ teritoriale. Acțiunile 

acestor factori trebuie să pornească de la cunoașterea și valorificarea  resurselor locale, a 

potențialului de dezvoltare, pentru ca rezultatul   final să fie chiar, dezvoltarea. 

Numărul subiecților cercetării care au optat pentru un anumit liceu este de 1844, iar 

numărul celor care au indicat școala profesională pe care ar vrea s-o urmeze este de 486.  

Numărul elevilor care nu  au completat chestionarul, acolo unde li se cerea să precizeze liceul 

pe care ar vrea să-l urmeze este de 596, ceea ce înseamnă că încă nu s-au hotărât sau poate, 

unii dintre ei se gândesc să renunțe la școală.  

Am pledat în partea teoretică a lucrării  pentru necesitatea desfășurării în școlile 

gimnaziale, dar și în licee, a unor activități de orientare  școlară și profesională, cu scopul de a  

arăta că elevii  au nevoie să fie informați cu privire la oportunitățile de pregătire  școlară și 

profesională. Aceste cunoștințe   pot contura motivația pentru ca unii elevi să-și continuae 

studiile. În lipsa unor cunoștințe referitoare la resursele proprii, la oferta de școlarizare locală 
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în primul rând, unii elevii pot alege să abandoneze școala. Abandonarea timpurie a școlii 

îngreunează, în viitor,  viață   indivizilor și împovărează societatea care, trebuie să intervină 

prin sprijinirea celor care nu se pot descurca prin forțe proprii . 

Graficul 1. 19 atrage atenția  prin numărul mare de elevi care optează pentru licee din 

alte județe.  În aceste cazuri fie elevii domiciliază mai aprope de un liceu dintr-un județ 

limitrof, fie  vor să urmeze un profil al unui liceu care nu există în județul Sibiu (ex. Liceul 

Militar, Liceul Silvic. etc. Putem avea de-a face cu  o concordanţă sau o  neconcordanță între 

aspiratiile școlare profesionale ale elevilor  și ofertele de școlarizare locale. 
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Datele  ne arată că pentru învățămăntul profesional, la nivelul județului Sibiu, există 

un interes   crescut al elevilor pentru: Colegiul Tehnnic ,,Independenta", Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară  ,,Terezianum” Sibiu, Colegiul Tehnic Cibinium Sibiu, Liceul 

Tehnologic,,I. Macelariu" Miercurea Sibiului, Liceul Tehnologic ,,Automecanica" Medias, 

Liceul Tehnic ,,Mediensis”  Mediaş, Lic. Tehnic pentru Transport Rutier Târnava etc. 

Numărul opțiunilor din graficul ce urmează certifică tendința de dezvoltare a învățământului 

profesional în Colegiile tehnice și în Liceele tehnologice. 
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Observăm că  există un interes evident al elevilor  pentru meserii precum: bucătar, 

ospătar, vînzător, mecanic auto, manichiuristă, frizer. Chestionarele ne-au  arătat interesul 

unor  elevi pentru  calificării  dobândite într-un timp scurt, care să le aducă câștiguri bănești 

mulțumitoare într-o unitate scurtă de timp.   

Societatea  are  propriile pârghii prin care  regleză raportul dintre cerere și ofertă. Așa 

cum am arătat și în  partea teoretică a lucrării și cum reiese dininterpretarea  datelor prezentei 

cercetări, existând cerere de forță de muncă  într-un anumit domeniu, automat se realizează o 

echilibrare a relației cerere-ofertă prin orientarea oamenilor către domeniile   cerute de piața 

muncii. Un exemplu concludent îl reprezintă  meseriile enumerate anterior. Creșterea 

continuă a numărului de mașini din România  a încurajat, așa cum putem observa, interesul  

elevilor pentru meseriile de mecanic auto și tinichigiu-vopsitor auto.  

Observăm, de asemenea, o creștere a cererii de forță de muncă  în zona de comerț, și 

alimentație publică, dublată de un interes al absolvenților clasei a-VIII-a pentru aceste 

calificări. Nu în ultimul rând, remarcăm  dorința elevilor de a se pregăti  în  domeniile 

frizerie, coafură, manichiură, fapt care ne arată că, foarte probabil, în acest moment   piața 

forței de muncă poate absorbi cu succes  acești absolvenți. 

 

8. Concluzii  (limite si bariere)  

  Prezentul studiu aduce un beneficiu în zona de cunoaștere a preferințelor elevilor de 

clasa a-VIII-a în ceea ce privește liceul pe care doresc să-l urmeze și  viitoarea lor 
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profesie/meserie.  Cercetarea propriu-zisă  și-a atins obiectivele propuse pentru că ne-a 

sprijinit în efortul de a realiza o imagine de ansamblu, nu trunchiată asupra  opţiunilor şcolare 

ale elevilor din clasele a-VIII-a, din jud. Sibiu.  Pe lângă datele prezentate anterior, putem să 

menționăm și specializările, calificările pentru care am înregistrat cele mai multe, respectiv 

cele mai puține opțiuni. 

Astfel cele mai multe opțiuni ale elevilor pentru filiera teoretică sunt pentru 

următoarele specializări/domenii: 

 

Cele mai multe opțiuni ale elevilor pentru filiera tehnologică, conform graficului 

următor,  sunt pentru următoarele specializări/domenii: 
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mate-info

filologie
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2.1. Grafic reprezentând specializările 
cu cele mai multe opțiuni la filiera 

teoretică  

Series1



26 
 

 

Opțiunile elevilor  reflectă  zonele economice, care în   momentul de față preiau cel 

mai bine forța de muncă.  

Cele mai multe opțiuni ale elevilor pentru filiera vocațională sunt pentru următoarele 

specializări/domenii: 

 

La școala profesională observăm că, pentru domeniul estetica și igiena corpului 

omenesc,  specializarea frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist am înregistrat un nr. de 91 de 

opțiuni, iar dintre cei care vor să urmeze învătământul de zi, 41 de elevi  își manifestă 
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interesul pentru  estetica și igiena corpului omenesc. Asta înseamnă că 4,51% dintre 

respondenți sunt interesați de acest domeniu. 

Analizând opțiunile elevilor care vor să urmeze școala profesională, observăm că 

elevii sunt interesați mai mult de următoarele specializări/calificări profesionale : 

 

 

 

 

 

 Conform graficelor de mai sus, valorile înregistrate la filierele/profilurile/domeniile  

menționate, ne îndreptățesc să concluzinăm că elevii de clasa a VIII-a ar vrea  să se 
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pregătească în domenii care le asigură, azi,  fie accesul rapid pe piața forței  de muncă, fie o 

pregătire teoretică temeinică pentru accesul în învățământul superior. Gradul de interes față de 

anumite domenii/ discipline școlare trasează jaloanele  orientarii școlare viitoare a elevilor. 

Studiul  realizat a evidențiat totodată specializări/calificări care prezintă un interes 

scăzut pentru elevi.  Astfel, la învățământul de zi putem menționa specializările: chimie 

industrială, producție media și construcții instalații lucrări publice. La școala profesională  

foarte puțini elevi au optat pentru: operator la mașini cu comandă numerică, operator la 

extracția, tratarea, transportul  și distribuția gazelor, instalator instalații tehnico-sanitare și 

gaze, confecționer îmbrăcăminte după comandă,  confecționer articole din piele și înlocuitor. 

Dintr-un total de 2926  de elevi care au completat chestionarul,  144 de elevi care vor 

să urmeze învățământul de zi nu și-au ales încă  profilul/specializarea, respectiv 15,55%. 

Dintre cei care ar vrea să urmeze școala prof., 2,11%  nu au optat încă pentru o anumită 

calificare. Este important să subliniem că rolul  activităților de orientare școlară și 

profesională, desfășurate sistematic în școală, și mai ales reușita acestora, constă în  realizarea 

unei corelații optime între aspirațiile elevilor, aptitudinile  şi interesele acestora.  

În ceea ce privește motivația alegerii unui anumit liceu/profil, tabelele de frecvență ne 

arată că  cei mai mulți respondenți consideră că optează pentru un anumit liceu pentru că le 

place un anumit profil al acestuia. Pe locul doi în alegerea opțiunii, la o diferență 

semnificativă față de celelalte opțiuni se situează  prestigiul școlii, care înseamnă fie  

renumele pe care acesta și l-a dobândit  de-a lungul timpului,  fie dotarea acestuia, fie 

renumele profesorilor care predau în acea școală. Pe locul trei  în privința opțiunilor se află 

interesul elevilor pentru anumite domenii cunoscându-și deja aptitudinile proprii. O parte 

dintre viitorii liceeni știu încă de acum  ce meserie/profesie ar dori să îmbrățișeze.   

La finalul lucrării afirmăm că, elevul trebuie pus sa aleagă între diferite alternative , să 

selecteze, sa compare, si să decidă asumat propriul viitor. De aceea, insistăm asupra 

necesității derularii unor programe de orientare școlară și profesională, prin care  elevii să 

devină capabili să-și stabilescă propriul traseu educațional, să  știe unde și cum trebuie căutat 

un loc de muncă, cum se alcătuiește un CV, o scrisoare de intenție  etc. 

 Proiectând imaginar propria  carieră, viitorul angajat se poate  delimita de  

stereotipurile legate de muncă, de lipsa de încredere în forțele proprii și se poate implica activ 

în construirea propriului viitor profesional. Trebuința de autoafirmare, de acțiune,  de 
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compensare,  de success,   de independență  și de autonomie  trebuie să aibă ca punct central  

orientarea școlară și profesională. Elevul care devine activ intr-o retea de parteneriat social 

exprimă/arată un anumit nivel al maturizarii sale sociale în raport cu adulții din cadrul 

comunitatii. 

Aprecierea calităţii, metodelor  şi tehnicilor aplicate în cadrul studiului, a mijloacelor   

şi materialelor utilizate trebuie făcută, deoarece a asigurat reușita cercetării realizate  în cadrul 

CJRAE Sibiu. 

 Pentru factorii decizionali este important să cunoască scopurile educaționale ale 

elevilor și să poată să le coreleze cu  reţeaua şcolară  din judeţul Sibiu, pentru a putea defini şi 

aplica politici educaţionale  corespunzătoare concluziilor extrase din prezenta cercetare. Este 

important ca școala, la rândul ei,  să-și coreleze structurile, conținuturile și funcțiile pentru ca 

absolvenților să li se asigure o cât mai rapidă intergrare pe piața forței de muncă. 

Pe baza concluziilor desprinse, cu siguranță, consilieri şcolari și profesorii diriginți vor 

putea să-și adapteze  strategiile de consiliere  nevoilor concrete ale elevilor, eficientizându-și 

munca, prin stimularea intelectuală a elevilor, a sistemului lor aptitudinal, în vederea trecerii 

spre lumea muncii și a vieții sociale adulte. Decidenții, la rândul lor,  au posibilitatea de a 

identifica nevoile elevilor, așteptările acestora  și pot interveni  alături de alți factori de 

decizie locali la corelarea opțiunilor elevilor cu nevoile dezvoltării economice locale și 

regionale. 

Putem considera orientarea şcolară şi profesională o premisă şi totodată o resursă 

importantă în asigurarea unei formări profesionale de calitate, care să le asigure viitorilor 

angajați, pe lângă mijloace de subzistență și satisfacția alegerii meseriei/profesiei potrivite. 

Mai mult, prin orientarea şcolară şi profesională școala reușește să-și sporească eficiența 

întrucât  sprijină elevii să-și  continue școala pe niveluri și trepte superioare. 

Consilierii școlari și profesorii diriginți prin informațiile pe care le pun la dispoziția 

elevilor, prin experiențele  și stilul personal,  pot îmbogăți cunoștințele elevilor despre lumea 

profesiilor. Aceștia au un rol important în formarea la elevi a unor atitudini de acceptare a 

schimbărior din mediul social, economic, cultural etc. în care viitorul absolvent își va 

desfășura activitatea. Preocuparea sistematică a cadrelor didactice  pentru o orientare 

științifică, consecventă și profesionistă  va avea, fără îndoială,  un efect benefic asupra 

viitorilor absolvenți. 
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 Nu am întâmpinat bariere  în realizarea  prezentei cercetări  și apreciem efortul 

cadrelor  didactice care au participat la culegerea datelor de la elevii  din școlile sibiene. 

Apreciem  că lucrarea de față   și-a atins  scopul și  obiectivele pe care şi le-a propus. În  viitor 

vom putea analiza şi corela  rezultatele prezentei cercetări  cu rezultatele altor cercetări care 

vizează domeniul orientării şcolare şi profesionale, urmărind dinamica opțiunilor și intereselor 

elevilor de clasa a-VIII-a. 

 Lucrarea de față poate constitui baza pentru cercetări ulterioare. Ni se confirmă încă odată că 

o cercetare aplicativă, capabilă să evidențieze  relația de determinare  între  motivație, 

rezultatele școlare si  orientarea scolară și-ar dovedi eficiența practica, deoarece ar putea pune 

accentul sferele de interes  ale elevilor. In acest temei, sferele de interes  ne pot arăta care sunt 

așteptarile noii generații de la școala, cum s-ar putea realiza o concordanta între cele două 

componente. Putem porni  in acest demers de cunoaștere prin mijlocirea ( intermediul)  unui 

studiu pilot,  care sa evidențieze  care  sunt disciplinele  școlare  care li se par interesante 

elevilor , motivele care-I determină pe elevi să se implice în diferite acțiuni și interesele lor 

particulare. 

Sperăm ca prezentul studiu să poată fi o bază de date complexă, utilizabilă pentru 

fundamentarea cifrei de şcolarizare, să arate profesorilor consilieri școlari și profesorilor 

diriginți dacă elevii și-au ales pe baze realiste liceul pe care ar dori să-l urmeze, să arate că 

educaţia şi formarea profesională reprezintă baza dezvoltării economice regionale şi naţionale.  
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