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1. Aspecte teoretice 

 

Fără îndoială, orientarea şcolară şi profesională are o contribuţie majoră în ceea ce 

priveşte armonizarea aspiraţiilor şi intereselor individuale cu realitatea de pe piaţa muncii 

şi schimbările care se produc la nivelul societăţii. 

Orientarea şcolară şi profesională evidenţiează relaţia directă dintre disciplinele 

şcolare şi anumite profesii, meserii şi funcţii. Prin mijlocirea activităţilor de orientare 

şcolară, elevii fac legătura dintre performanţele şcolare la anumite discipline şi anumite 

profesii şi meserii. Cunoaşterea şi valorificarea acestor cunoştinţe poate facilita viitorilor 

absolvenţi reuşita/succesul în carieră. Cunoştinţele însuşite, competenţele dobândite de 

către elevi pe parcursul şcolarităţii trebuie să-i ghideze în alegerea liceului. Dacă alegerea 

a fost făcută corect, cu siguranţă va facilita drumul elevului spre integrarea în viaţa 

profesională şi socială.  

Pe măsură ce orientarea şcolară şi profesională dobândeşte un statut din ce în ce mai 

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

aptitudini, să-şi formeze atitudini corecte de înţelegere a mediului socio-economic, să 

devină actori activi în conturarea propriului traseu educaţional.  

Specialiştii subliniază importanţa activităţilor de orientare şcolară şi profesională şi 

recomandă implementarea unor programe adecvate fiecărui nivel de învăţământ 

subliniind avantajele acestora. „Experienţa tărilor 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. Rezultatele obţinute în urma implementării unor programe 

comprehensive de educaţie pentru carieră susţin importanţa acestor demersuri, atât 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 mai bună între elevi şi profesori; 
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e. creşterea motivaţiei şcolare; 

f. creşterea satisfacţiei faţă de calitatea procesului educaţional în şcoală; 

g. obţinerea unor scoruri mai mari la testele naţionale de cunoştinţe.” (Gysbers şi 

Lapan, 2001) (pag. 12). 

Activităţile de consiliere şcolară vin în sprijinul tinerilor, punându-le în faţă 

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

de personalitate şi sprijină totodată societatea să optimizeze resursele umane în acord cu 

direcţiile dezvoltării sale socio-economice locale şi naţionale. 

Diseminarea şi punerea rapidă în practică a noilor idei economice şi manageriale, 

dezvoltarea rapidă în plan tehnologic, solicită din partea şcolii o mai mare flexibilitate şi 

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

de educaţie şi calificare profesională pentru ca aceştia, după absolvire, să devină o forţă 

rapid angajabilă şi productivă. Creşterea gradului de calificare a forţei de muncă conduce 

la sporirea şansei de a găsi un loc de muncă în domeniul în care absolventul s-a pregătit 

sau în domenii conexe.  

Elevii trebuie sprijiniţi să cunoască cât mai multe lucruri din lumea profesiilor, despre 

conţinutul muncii, pentru a nu face alegeri greşite care să-i conducă spre eşecuri, 

insatisfacţii şi frecvente schimbări ale locurilor de muncă, şomaj şi descurajare. Modul în 

care elevii sunt ajutaţi să îşi contureze imaginea de sine, pornind nu numai de la 

aspiraţiile proprii, ci şi de la preferinţele pentru anumite discipline şcolare, reprezintă o 

adevărată artă a profesorului. 

Considerăm important să subliniem că disciplinele şcolare la care elevii obţin notele 

cele mai bune, împreună cu valorificarea eficientă a ce le place să facă în 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 şcolară şi profesională, 

constituie mijloace de intervenţie prin care elevul poate să aleagă liceul şi profilul dorit în 

cunoştinţă de cauză. Elevii devin capabili să motiveze alegerile făcute, şi în timp, să 
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devină participanţi activi la iniţierea şi derularea propriilor trasee de învăţare pentru 

atingerea scopurilor profesionale propuse. 

Pentru societate, orientarea şcolară şi 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 maturizării sale psihologice, se poate ajunge la luarea unor 

decizii/alegeri arbitrare. „Nu de puţine ori, în alegerea şcolii şi a unei profesii, un rol de 

luat în seamă îl are întâmplarea, şansa sau coincidenţa fericită.” (M. Jigău coord.) (pag.9). 

Acolo unde putem interveni, este de dorit să excludem arbitrariul, în benficiul elevului, al 

şcolii şi al societăţii în general. 

Succesul în alegerea carierei se dobândeşte prin interiorizarea corespunzătoare a 

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

succes a celui care se pregăteşte să intre într-o meserie/profesie. 

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

părinţilor elevilor, se dovedeşte a fi benefică şi instructivă. Mai mult, pentru absolvenţii 

unei etape de şcolarizare, contactul cu angajatorii diferitelor domenii profesionale, cu 

patronii unor firme, cu profesionişti sunt fără îndoială benefice şi motivante. Elevii vor 

putea înţelege semnificaţia muncii şi totodată ce înseamnă să existe anumite conflicte de 

interese şi valori. Investiţia afectivă operată prin eforturi proprii şi rezistenţa la 

obstacolele externe şi interne apărute în drumul atingerii obiectivului propus reprezintă 

esenţa strădaniei fiecărui tânăr care-şi doreşte o carieră.  

 

2. Studiu exploratoriu 

 

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

opţiunile şcolare ale elevilor claselor a VIII-a din şcolile din judeţul Sibiu. Pentru aceasta, 

am conceput şi 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, care au aplicat 

chestionarul elevilor din clasele a VIII-a din şcolile în care îşi desfăşoară activitatea. 
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Studiul nostru exploratoriu s-a bazat pe aplicarea acestui chestionar (anexa 1), prin 

care li s-a cerut elevilor să-şi exprime preferinţele legate de liceul pe care ar vrea să-l 

urmeze, mai precis filierele, profilurile şi calificările acestuia. Subiecţilor li s-a solicitat 

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

 

Obiectivele studiului: 

1. Identificarea opţiunilor şcolare ale elevilor, după finalizarea clasei a VIII-a; 

2. Identificarea distribuţiei opţiunilor şcolare pe filiere şi profiluri; 

3. Stabilirea motivelor care stau la baza opţiunilor şcolare exprimate; 

4. Ierarhizarea opţiunilor elevilor pentru liceele pe care şi-ar dori să le urmeze după 

finalizarea clasei a VIII-a; 

5. Stabilirea principalilor factori de influenţă în alegerea viitoarei pofesii; 

6. 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 panoramică asupra 

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

acestea sunt în acord cu aptitudinile lor. Această cercetare vizează intenţia respondenţilor 

la momentul aplicării chestionarului, nu alegerea propriu-zisă. 

Motivaţia aspiraţiilor şi opţiunilor elevilor reprezintă un aspect căruia considerăm că 

trebuie să-i acordăm importanţa cuvenită, deoarece pot fi strâns legate de preferinţa 

pentru anumite discipline şcolare, de anumite preocupări extraşcolare, de profesia 

părinţilor sau de alţi factori. 

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

primele date referitoare la structura participanţilor la cercetare, respectiv elevii claselor a 

VIII-a din unităţile şcolare din judeţul Sibiu în care îşi desfăşoară activitatea profesorii 

consilieri şcolari din reţeaua CJAP Sibiu, opţiunile acestora, precum şi motivaţia 

alegerilor făcute. 

În cercetare au fost cuprinse 51 de unităţi de învăţământ de nivel gimnazial, din care 

41 din mediul urban şi 10 din mediul rural. 
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1. Grafic reprezentând nr. total de unităţi şcolare participante la studiu 

 

Tabelul 1: Şcolile participante la chestionar 

Şcoala Nr. elevi 

participanţi care 

au răspuns la 

chestionar 

Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Sibiu 126 

Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu  28 

Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu  50 

Şcoala Gimnazială nr.13 Sibiu 67 

Şcoala Gimnazială „Herman Oberth” Mediaş 46 

Liceul Teoretic "Gheorghe Lazăr" Avrig 63 

Şcoala Gimnazială Avrig 29 

Liceul Tehnologic Mîrşa 15 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sibiu 19 

Şcoala Gimnazială Cristian 38 

Şcoala Gimnazială Nr. 10 Sibiu 11 

Școala Gimnazială „Regele Ferdinand” Sibiu 49 

Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu 57 

Școala Gimnazială ”Cireșarii” Mediaș 39 

Școala Gimnazială ”Constantin Ioan Motaș” Mediaș 67 

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Mediaș 55 

Colegiul Naţional "Samuel von Brukenthal" Sibiu 91 

Şcoala Gimnaziala „Mihai Viteazu” Şelimbăr 24 

Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni 55 

Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita  21 

Şcoala Gimnazială Bîrghiş                                                   17 

Şcoala Gimnazială „Andrei Șaguna” Şura Mare 16 

Şcoala Gimnazială "G.D.Teutsch" Agnita 43 

Liceul Tehnologic Iacobeni 42 

Școala Gimnazială nr. 25 Sibiu 27 

Școala Gimnazială Poplaca 19 

Liceul Tehnologic Cisnădie 12 

Şcoala Gimnazială nr. 3 Cisnădie 37 

Şcoala Gimnazială „Octavian Goga” Răşinari 34 
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Şcoala Gimnazială „Sava Popovici Barcianu” Răşinari 17 

Şcoala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Orlat 36 

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu 23 

Şcoala Gimnazială nr. 2 Cisnădie 25 

Liceul Teoretic „Gustav Gundisch” Cisnădie 35 

Şcoala Gimnazială nr. 23 Sibiu 15 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu 66 

Colegiul Naţional „Octavian Goga” Sibiu   124 

Şcoala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu 44 

Liceul Tehnologic ,,Ioan Lupaș" Săliște 48 

Şcoala Gimnazială nr. 18 Sibiu 71 

Şcoala Gimnazială nr. 21 Sibiu 77 

Liceul Tehnologic „Johanes Lebel” Tălmaciu 68 

Şcoala Gimnazială nr. 7 Medias 49 

Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică  34 

Școala Gimnazială „George Popa” Mediaș 22 

Şcoala Gimnazială nr. 4 Sibiu  73 

Şcoala Gimnazială nr. 4 Mediaş 33 

Liceul de Artă Sibiu 44 

Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu 44 

Şcoala Gimnazială nr. 8 Sibiu 43 

Școala Gimnazială Roșia 56 

Total 2294 

 

Chestionarul a fost aplicat unui număr de 2294 elevi, respectiv 1212 băieţi şi 1082 

fete. 
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3. Grafic reprezentând nr. total de elevi participanţi la studiu pe sexe 

 

În anul şcolar 2018 – 2019, în unităţile de învăţământ cu nivel gimnazial din judeţul 

Sibiu sunt înscrişi în clasa a VIII-a 3750 elevi. Chestionarul care investighează opţiunile 

şcolare ale elevilor de clasa a VIII-a, a fost adresat unui număr de 2294 elevi, 

reprezentând 61,2% din totalul populaţiei şcolare circumscrise clasei a VIII-a.  
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 Din totalul celor 2294 de respondenţi la chestionar, 299 (13,04%) dintre ei provin 

din mediul rural, iar 1995 (86,96%) din mediul urban. Graficul următor arată că există o 

diferenţă semnificativă între numărul elevilor de clasa a VIII-a care provin din mediul 

urban şi cel al elevilor care provin din mediul rural. 
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4. Distribuţia respondenţilor în funcţie de mediul de rezidenţă 

 

În categoria datelor preliminare includem şi informaţiile referitoare la numărul 

elevilor care au optat pentru liceu sau şcoală profesională, cât şi a celor care încă sunt  

indecişi cu privire la specialitatea/calificarea pe care şi-ar dori să o urmeze după 

terminarea clasei a VIII-a. 

Graficul următor ne prezintă opţiunile elevilor pe liceu şi şcoală profesională. 

Procentual, 81,2% dintre participanţii la cercetare vor să urmeze un liceu la zi, 12% 

dintre elevi vor urma o şcoală profesională, în timp ce 6,8% dintre respondenţi nu ştiu 

încă ce formă de învăţământ vor urma după terminarea clasei a VIII-a. 
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5. Grafic reprezentând opţiunile elevilor pe liceu/şcoală profesională 

 Dintre cei 1862 elevi care optează pentru continuarea studiilor într-un liceu, 1239  

(66,5%) intenţionează să urmeze filiera teoretică, 301 (16,2%) filiera tehnologică şi 322 
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(17,3%) filiera vocaţională. Se constată o diferenţa semnificativă între opţiunile elevilor 

care doresc să urmeze filiera teoretică şi filierele tehnologice şi vocaţionale. 
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5. Grafic reprezentând opţiunile elevilor pe filiere 

 

La filiera teoretică, în procente, distribuţia opţiunilor este următoarea: 25,9% dintre 

elevi vor să urmeze filologia, 9,6% sunt interesaţi de ştiinţele sociale, 30,1% vor să 

studieze matematica-informatica, iar 34,4% ştiinţele naturii. Constatăm o diferenţă 

semnificativă între procentul elevilor care doresc să urmeze filiera reală faţă de ei care 

intenţionează să urmeze filiera umană a unui liceu teoretic. 
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6. Grafic reprezentând opţiunile elevilor pentru liceu pe filiera teoretică 

 

Pentru filiera tehnologică, opţiunile elevilor sunt următoarele: 25,6% dintre elevii 

care doresc să urmeze filiera tehnologică au optat pentru domeniul tehnic, 61,1% pentru 

domeniul servicii, iar 13,3% pentru domeniul resurse naturale şi protecţia mediului. Se 

remarcă o preferinţă a elevilor pentru specializările din domeniul servicii în detrimentul 

celor din domeniul tehnic sau resurse naturale şi protecţia mediului.  
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6. Grafic reprezentând opţiunile elevilor pentru liceu, filiera tehnologică 

 

Graficele următoare ne atrag atenţia asupra faptului că tot mai puţini elevi sunt 

interesaţi de specializări precum: chimie industrială, industria textilă şi pielărie, producţie 

media, fabricarea produselor din lemn. Asta înseamnă că oferta de şcolarizare trebuie să 

fie sensibilă la schimbările socio-economice şi să se adapteze acestora. Dacă pentru 

chimie industrială, industria textilă şi pielărie, producţie media, fabricarea produselor din 

lemn sunt puţine solicitări, pentru specializările mecanic şi electric sunt solicitări 

semnificativ mai mari. Elevii au, probabil, semnale că pentru aceste specializări există 

suficientă cerere de forţă de muncă. 
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7. Grafic reprezentând opţiunile elevilor pentru specializările din domeniul tehnic 

 

La profilul servicii, viitorii absolvenţi ai clasei a VIII-a par mai interesaţi de 

specializăriile din domeniul economic şi din turism şi alimentaţie, în timp ce comerţul şi 

estetica şi igiena corpului omenesc prezintă un grad mai scăzut de atractivitate. La 

specializarea economic înregistrăm procentul cel mai ridicat, respectiv 48,4% din totalul 

opţiunilor din cadrul profilului.  
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8. Grafic reprezentând opţiunile elevilor pentru specializările din domeniul servicii 

 

Pentru specializările din domeniul resurse naturale şi protecţia mediului, ne reţine 

atenţia interesul elevilor pentru specializarea agricultură, 42,5% dintre cei care au ales 

acest domeniu comparativ cu celelalte specializări ale domeniului.  
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9. Grafic reprezentând opţiunile elevilor pentru specializările din domeniul resurse 

naturale şi protecţia mediului 

 

În ceea ce priveşte filiera vocaţională, constatăm interesul elevilor pentru 

specializările din domeniul pedagogic (31,1%), din domeniul artistic (30,7%) şi din 

domeniul sportiv (25,5%). De remarcat este şi interesul elevilor pentru domeniul militar 

(11,5%), ţinând cont că în judeţul Sibiu nu există un liceu cu profil militar, cel mai 

apropiat fiind cel de la Alba Iulia. Semnificativ neatractiv pentru elevi este domeniul 

teologic (1,2%). 
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10. Grafic reprezentând opţiunile elevilor pentru liceu, filiera vocaţională  

 

În ceea ce priveşte intenţia viitorilor absolvenţi de clasa a VIII-a pentru a urma o 

şcoală profesională, observăm un interes crescut pentru domeniul mecanic, în special 

pentru calificarea mecanic auto, 78,8% dintre elevii care intenţionează să urmeze o 

şcoală profesională din domeniul mecanic. Un alt domeniu de interes îl reprezintă 

turismul şi alimentaţia (26,8% dintre elevii care au optat pentru şcoala profesională), cât 

şi calificarea în domeniul esteticii şi igienii corpului omenesc (16,7%). 
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11. Grafic reprezentănd opţiunile elevilor pentru domeniile/calificările 

 şcolilor profesionale 
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Am constata că în interiorul unui domeniu există diferenţe semnificative între 

calificări. De exemplu, pentru domeniul mecanic, specializările lăcătuş construcţii 

metalice şi utilaj tehnologic şi sculer matriţer nu au înregistrat nicio opţiune, la fel şi 

specializările instalator instalaţii de încălzire centrală, instalator reţele de distribuţie 

locale şi magistrale de gaz, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze şi specializările 

preparator produse din carne şi peşte şi confecţioner îmbrăcăminte după comandă. 

Graficele următoare ne prezintă distribuţia opţiunilor elevilor pe diferitele calificări 

din domeniile de pregătire ale şcolilor profesionale. 
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12. Grafic reprezentând numărul elevilor care au optat pentru  

o specializare a şcolilor profesionale din domeniul mecanic  
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13. Grafic reprezentând numărul elevilor care au optat pentru 

o specializare a şcolilor profesionale din domeniul electric 
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 Cu toate că pe piaţa de muncă există cerere de forţă de muncă în domeniul 

construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice, aşa cum arată graficul următor, elevii 

manifestă un interes relativ scăzut pentru calificările din acest domeniu. 
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14. Grafic reprezentând numărul elevilor care au optat pentru o specializare a 

şcolilor profesionale din domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

 

În domeniul turismului, alimentaţiei şi comerţului se constată un interes crescut al 

elevilor pentru meseriile de bucătar, ospătar, cofetar-patiser, lucrător hotelier sau 

vânzător, aşa cum reiese din graficul următor. 
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15. Grafic reprezentând numărul elevilor care au optat pentru o specializare a şcolilor 

profesionale din domeniul turism, alimentaţie şi comerţ 

 

Calificările din domeniiile industriei alimentare şi ale industriei textile şi de pielărie 

nu se bucură de interes pentru viitorii absolvenţi de clasa a VIII-a. Sunt meserii din aceste 

domenii care nu au înregistrat nicio opţiune din partea elevilor, aşa cum arată graficele 

următoare. 
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16. Grafic reprezentând numărul elevilor care au optat pentru o specializare a şcolilor 

profesionale din domeniul industrie alimentară 
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17. Grafic reprezentând numărul elevilor care au optat pentru o specializare a 

şcolilor profesionale din domeniul industrie textilă şi pielărie 

 

 În ceea ce priveşte domeniul esteticii şi igienei corpului omenesc, meseria de 

frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist este foarte atractivă pentru elevi, 46 dintre elevii 

care au ales şcoala profesională ca viitor traseu educaţional, reprezentând 16,7%, şi-au 

manifestat interesul pentru această calificare.  

 

 În cadrul studiului nostru, am dorit să aflăm care sunt motivele care stau la baza 

alegerii viitoarei rute educaţionale după absolvirea învăţământului secundar inferior. În 

demersul de alegere a liceului se pot identifica două dimensiuni din perspectiva efectelor: 

una mai degrabă subiectivă, aşa cum este „Prestigiul şcolii” şi una mai degrabă obiectivă, 

precum „Apropierea şcolii de casă”. Putem constata că pentru 35,8% dintre respondenţii 
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din cadrul acestui studiu aptitudinile personale reprezintă factorul considerat dominant 

în acţiunea de alegere a liceului. Din perspectiva unui proiect de viaţă pe termen lung 

un procent de 11,1% dintre elevi consideră că viitoarea meserie/profesie o să le aducă un 

câştig financiar consistent. Prestigiul şcolii se află pe locul al doilea între motivele care 

stau la baza alegerii liceului, 28% dintre respondenţi au menţionat acest motiv, în timp ce 

13,8% îşi aleg liceul influenţaţi de diferite persoane din proximitatea lor – părinţi, 

prieteni, rude etc.  

 Am identificat un procent de 6,8% dintre respondenţi care aleg liceul pe criteriul 

predării în limba germană. Aceştia sunt elevii care au urmat şcoala gimnazială la secţia 

germană şi doresc să-şi continue studiile tot în limba germană.  

 Într-un procent mai redus, 3,6%, sunt cei care îşi bazează alegerea liceului pe 

apropierea de casă, mai cu seamă în cazul elevilor care, pentru a urma un liceu, 

înseamnă să facă naveta. Acest criteriu obiectiv de alegere a liceului poate fi cauzat de 

probleme familiale sau financiare.  

Neîncrezători în forţele proprii, 1% dintre respondenţi cred că liceul trebuie să fie 

ales în funcţie de nivelul de accesibilitate. Acest criteriu îl putem determina punând în 

balanţă rezultatele şcolare pe care elevii le obţin, pe de o parte, şi mediile de admitere la 

licee, pe de altă parte. El nu constituie un factor motivator şi mobilizator pentru elevul 

aflat în pragul trecerii de la şcoala gimnazială la liceu.  

Am înregistrat 301 de respondenţi care nu răspund la întrebare sau susţin că nu 

ştiu cum să motiveze alegerea liceului.   
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18. Grafic reprezentând motivele care i-au determinat pe elevi să-şi aleagă liceul 
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 Tabelul următor face o ierarhie a liceelor în funcţie de alegerile subiecţilor 

cercetării noastre. 

Tabelul 2. Opţiunile elevilor pentru un anumit liceu 

Nr. 

crt. 

Denumirea liceului Număr de 

opţiuni 

1. Colegiul Naţional „O. Goga” Sibiu 308 

2. Colegiul Naţional „G. Lazăr” Sibiu 238 

3. Liceul Teoretic „O. Ghibu” Sibiu 197 

4. Colegiul Naţional „S. von Brukenthal” Sibiu 144 

5. Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaş 142 

6. Colegiul Naţional Pedagogic „A. Şaguna” Sibiu 103 

7. Colegiul Economic „G. Bariţiu” Sibiu 99 

8. Liceul Tehnologic „SNG” Mediaş 92 

9. Liceul de Artă Sibiu 60 

10. Colegiul Tehnic „Independenţa” Sibiu 48 

11. Colegiul Tehnic „A.T. Laurian” Agnita 47 

12. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu 39 

13. Liceul Teoretic „S.L. Roth” Mediaş 38 

14. Liceul Tehnologic Iacobeni 37 

15. Colegiul Tehnic Energetic Sibiu 35 

16. Liceul Teoretic „G. Gundisch” Cisnădie 32 

17. Liceul Teoretic „C. Noica” Sibiu 29 

18. Colegiul Agricol „D.P. Barcianu” Sibiu 26 

19. Liceul Teoretic „G. Lazăr” Avrig 23 

20. Liceul „T. Cipariu” Dumbrăveni 22 

21. Liceul Tehnologic „I. Lupaş” Sălişte 21 

22. Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu 20 

23. Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaş 19 

24. Colegiul Tehnic „N. Teclu” Copşa Mică 19 

25. Liceul Tehnologic de Construcţii şi Arhitectură „Carol I” Sibiu 17 

26. Liceul Tehnologic „J. Lebel” Tălmaciu 17 

27. Liceul Tehnologic Mîrşa 10 

28. Liceul Tehnologic „A. Iancu” Sibiu 9 

29. Liceul Tehnologic Cisnădie 6 

30. Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaş 4 

31. Liceul Tehnologic pentru Transport Rutier Tîrnava 3 

32. Liceul Tehnologic „H. Coandă” Sibiu 2 

33. Liceul Tehnologic „I. Măcelariu” Miercurea Sibiului 0 

34. Alte judeţe 56 

35. Nu ştiu/nu răspund 332 

 

În municipiul Sibiu, în topul preferinţelor elevilor care au completat chestionarul 

se află C.N. „O. Goga” Sibiu, urmat de C.N. „G. Lazăr” Sibiu şi L.T. „O. Ghibu” Sibiu, 
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743 dintre cei care au răspuns la chestionar, ar dori să devină, începând cu anul şcolar 

următor, elevii acestor licee. Sub 20 de elevi vor să înveţe într-unul dintre liceele: Liceul 

Tehnologic de Construcţii şi Arhitectură „Carol I” Sibiu, Liceul Tehnologic „A. Iancu” 

Sibiu şi Liceul Tehnologic „H. Coandă” Sibiu. 

În municipiul Mediaş, Liceul Teoretic „A. Sever” Mediaş ocupă primul loc în 

preferinţele elevilor, urmat de Liceul Tehnologic „SNG” Mediaş. Mai puţin atractiv 

pentru elevi este Liceul Tehnologic Automecanica Mediaş, doar 4 elevi manifestând 

intenţia de a urma cursurile acestuia. 

Datele obţinute de noi credem că pot sprijini unităţile de învăţământ să găsească 

soluţii pentru a se adapta la nevoile de pregătire ale elevilor şi de a explora corespunzător 

nevoia de forţă de muncă la nivel local. Corelarea corectă a cererii cu oferta de pregătire 

profesională aduce beneficii viitorilor absolvenţi şi poate contribui la dezvoltarea socio-

economică locală şi, pe scară mai largă, la dezvoltarea naţională. 

Am constatat un număr de 332 de elevi care nu au completat chestionarul acolo 

unde li se cerea să precizeze liceul pe care ar vrea să-l urmeze, ceea ce înseamnă că încă 

nu s-au hotărât sau poate, unii dintre ei se gândesc să renunţe la şcoală. 

Am pledat în partea teoretică a lucrării pentru necesitatea desfăşurării în şcolile 

gimnaziale, dar şi în licee, a unor activităţi de orientare şcolară şi profesională, cu scopul 

de a arăta că elevii au nevoie să fie informaţi cu privire la oportunităţile de pregătire 

şcolară şi profesională. Aceste cunoştinţe pot contura motivaţia pentru ca unii elevi să-şi 

continue studiile. În lipsa unor cunoştinţe referitoare la resursele proprii, la oferta de 

şcolarizare locală în primul rând, unii elevi pot alege să abandoneze şcoala. Abandonarea 

timpurie a şcolii îngreunează, în viitor, viaţa indivizilor şi împovărează societatea care 

trebuie să intervină prin sprijinirea celor care nu se pot descurca prin forţe proprii. 

Chestionarele au arătat un interes crescut al elevilor pentru calificările dobândite 

într-un timp scurt care le-ar putea aduce câştiguri băneşti mulţumitoare într-o unitatea 

scurtă de timp, ne referim la meserii precum: frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, 

bucătar, ospătar, mecanic auto, vânzător. Societatea are propriile pârghii prin care 

reglează raportul dintre cerere şi ofertă. Dacă există cerere de forţă de muncă într-un 

anumit domeniu, automat se realizează o echilibrare a relaţiei cerere-ofertă prin 

orientarea către domeniile cerute pe piaţa muncii. Un exemplu concret îl reprezintă 
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meseriile enumerate anterior. Creşterea numărului de maşini în România a încurajat, aşa 

cum am putut observa, interesul elevilor pentru meseria de mecanic auto. Observăm, de 

asemenea, o creştere a cererii de forţă de muncă în zona comerţ şi alimentaţie publică, 

dublată de un interes al absolvenţilor clasei a VIII-a pentru aceste calificări. Nu în ultimul 

rând, remarcăm dorinţa elevilor de a se pregăti în domeniile frizerie, coafură, manichiură, 

pedichiură, fapt care ne arată că, foarte probabil, în acest moment piaţa forţei de muncă 

poate absorbi aceşti absolvenţi. 

 

 3. Concluzii 

  

Prezentul studiu aduce un beneficiu în zona de cunoaştere a preferinţelor elevilor de 

clasa a VIII-a în ceea ce priveşte liceul pe care doresc să-l urmeze şi viitoarea 

profesie/meserie. Cercetarea propriu-zisă şi-a atins obiectivele propuse pentru că ne-a 

sprijinit în efortul de a realiza o imagine de ansamblu asupra opţiunilor şcolare ale 

elevilor din clasele a VIII-a din judeţul Sibiu.  

Astfel, în ceea ce priveşte identificarea opţiunilor şcolare ale elevilor şi a distribuţiei 

pe filiere şi profiluri, am desprins următoarele concluzii: 

- majoritatea viitorilor absolvenţi ai clasei a VIII-a, intenţionează să urmeze 

cursurile unui liceu (81,2%); 

- filiera teoretică este preferată de 66,5% dintre elevi, în timp ce 33,5% doresc să 

urmeze cursurile unui liceu tehnologic sau vocaţional; 

- balanța preferințelor pentru mai mult de jumătate dintre elevii care au ales filiera 

teoretică favorizează profilul real (64,5%), ceea ce susține tendințele 

internaționale de promovare a STEM (Science, Technology, Engineering, Math) 

și a noilor tehnologii din perspectiva meseriilor inedite pe care le vom practica în 

viitorul apropiat; 

- cele mai căutate specializări ale liceelor tehnologice sunt cele din profilul servicii 

(61,1%); 

- profilurile artistic, pedagogic sau sportiv, ale liceelor vocaţionale, sunt preferate 

în opţiunile elevilor; 
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- învățământul profesional (12%) nu prezintă încă un interes vizibil în cadrul 

opțiunilor elevilor, deși cerințele pe piața muncii indică nevoia unui alt tip de 

abordare a domeniului formării profesionale. Acest aspect poate fi consecința unei 

provocări insuficiente a ofertei educaționale din partea liceelor care organizează 

învățământ profesional și profesional dual, a lipsei de atractivitate a locurilor de 

muncă de pe piața muncii, a etichetării negative a statutului absolventului de 

învățământ profesional; 

- dintre calificările oferite de şcolile profesionale, domeniul mecanic auto, urmat de 

calificările din domenile turism şi alimentaţie sunt preferate de elevi; 

- există calificări ale şcolilor profesionale care prezintă un interes foarte scăzut 

pentru elevi, de exemplu, lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, sculer 

matriţer, instalator reţele de distribuţie şi magistrale de gaze, instalator instalaţii 

de încălzire centrală, preparator produse din carne şi peşte, confecţioner 

îmbrăcăminte după comandă, la care nu am înregistrat nicio opţiune; 

- procentul elevilor indeciși este nesemnificativ (6,8%), dar nu lipsit de importanță 

pentru profesorii diriginți și profesorii consilieri școlari care au responsabilitatea 

de a iniția și implementa programe de consiliere a carierei. 

 

Opiniile respondenților cu privire la alegerea traseului educațional se concentrează, în 

primul rând, pe aptitudinile personale, ceea ce arată un nivel semnificativ de înțelegere a 

cunoașterii de sine din partea elevilor în explorarea posibilităților de dezvoltare a carierei. 

Succesul în educație și în carieră este garantat dacă îți cunoști și dezvolți potențialul, 

astfel încât să creezi un echilibru între ceea ce știi că ești, ceea ce-ți place să faci și ceea 

ce vrei să faci. Aptitudinile personale reprezintă un detaliu semnificativ, acea diferență 

specifică între a face lucrurile cu ușurință și a munci cu plăcere față de imperativul 

trebuie. Alți factori care influențează alegerile elevilor, ca și în anii trecuți, sunt:  

prestigiul şcolii, care înseamnă fie renumele pe care şcoala l-a dobândit de-a lungul 

timpului, fie dotarea acestuia, fie renumele profesorilor care predau acolo, influenţa 

diferitelor persoane din proximitatea elevilor – părinţi, rude, prieteni etc., perspectiva 

viitorului/financiară pe care o poate oferi viitoarea profesie/meserie. 
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Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu rămâne pe prima poziție în topul liceelor 

teoretice din municipiul Sibiu, cu cel mai mare număr de opțiuni exprimate, urmat de 

Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” Sibiu și de Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu. 

Pentru liceele tehnologice, cel mai mare număr de opțiuni l-am înregistrat în dreptul 

Colegiului Economic ”George Barițiu” Sibiu, iar pentru filiera vocațională, cele mai 

multe preferințe ale elevilor se îndreaptă către Colegiul Național Pedagogic ”Andrei 

Șaguna” Sibiu. În municipiul Mediaș, Liceul Teoretic ”Axente Sever” Mediaș și Liceul 

Tehnologic ”Școala Națională de Gaz” Mediaș sunt în topul preferințelor elevilor.  

 În final, putem afirma că, elevul trebuie pus să aleagă între alternative, să 

selecteze, să compare şi să decidă asupra propriului viitor. De aceea, insistăm asupra 

necesităţii derulării unor programe de orientare şcolară şi profesională, prin care elevii să 

devină capabili să-şi stabilească propriul traseu educaţional, să ştie unde şi cum trebuie 

căutat un loc de muncă, cum se alcătuieşte un CV, o scrisoare de intenţie etc. 

 Proiectând imaginar propria carieră, viitorul angajat se poate delimita de 

stereotipurile legate de muncă, de lipsa de încredere în forţele proprii şi se poate implica 

activ în construirea propriului viitor profesional. Trebuinţa de autoafirmare, de acţiune, 

de compensare, de succes, de independenţă şi de autoomie trebuie să aibă ca punct central 

orientarea şcolară şi profesională. Elevul care devine activ într-o reţea de parteneriat 

social arată un anumit nivel al maturizării sale sociale în raport cu adulţii din cadrul 

comunităţii. 

  Aprecirea calităţii, metodelor şi tehnicilor aplicate în cadrul studiului, a 

mijloacelor şi materialelor utilizate trebuie făcută, deoarece a asigurat reuşita cercetării 

realizate în cadrul CJRAE Sibiu. 

 Pentru factorii decizionali este important să cunoască scopurile educaţionale ale 

elevilor şi 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 şcoala, la rândul ei, să-şi coreleze structurile, conţinuturile şi 

funcţiile pentru ca absolvenţilor să li se asigure o cât mai rapidă integrare pe piaţa forţei 

de muncă. 

 Pe baza concluziilor obţinute, cu siguranţă, profesorii consilieri şcolari şi 

profesorii diriginţi vor putea să-şi adapteze strategile de consiliere nevoilor concrete ale 
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elevilor, eficientizându-şi munca, prin stimularea intelectuală a elevilor, a sistemului lor 

aptitudinal, în vederea trecerii spre lumea muncii şi a vieţii sociale adulte. Decidenţii, la 

rândul lor, au posibilitatea de a identifica nevoile elevilor, aşteptările acestora şi pot 

interveni, alături de alţi factori de decizie locali, la corelarea opţiunilor elevilor cu nevoile 

dezvoltării economice locale şi 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 

angajaţi, pe lângă mijloacele de subzistenţă şi satisfacţia alegerii profesiei/meseriei 

potrivite. Mai mult, prin orientarea şcolară şi profesională, şcoala reuşeşte să-şi sporească 

eficienţa întrucât sprijină elevii să-şi continue şcoala pe niveluri şi trepte superioare.  

 Consilierii şcolari şi profesorii diriginţi, prin informaţiile pe care le pun la 

dispoziţia elevilor, prin experienţele şi stilul personal, pot îmbogăţi cunoştinţele elevilor 

despre lumea profesiilor. Aceştia au un rol important în formarea la elevi a unor atitudini 

de acceptare a schimbărilor din mediul social, ecomonic, cultural etc. în care viitorii 

absolvenţi îşi vor desfăşura activitatea. Preocuparea sistematică a cadrelor didactice 

pentru o orientare ştiinţifică, consecventă şi profesionistă va avea, fără îndoială, un efect 

benefic asupra viitorilor absolvenţi.  

 Nu am întâmpinat bariere în realizarea prezentei cercetări și apreciem efortul 

consilierilor școlari care au participat la culegerea datelor de la elevi. Apreciem că 

lucrarea de față și-a atins scopul și obiectivele pe care și le-a propus. În viitor vom putea 

analiza și corela rezultatele prezentei cercetări cu rezultatele altor cercetări care vizează 

domeniul orientării școlare și 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 o dată că o cercetare aplicativă, capabilă să evidențieze relația de determinare între 

motivație, rezultatele școlare și orientarea școlară și-ar dovedi eficiența practică, deoarece 

ar putea pune accentul pe sferele de interes ale elevilor. În acest temei, sferele de interes 

ne pot arăta care sunt așteptările noii generații de la școală, cum s-ar putea realiza 

concordanța între cele două componente. Putem porni în acest demers de cunoaștere prin 

intermediul unui studiu pilot, care să evidențieze care sunt disciplinele școlare care li se 
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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 școlarizare, 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 educația și formarea profesională reprezintă baza dezvoltării economice regionale și 

naționale. 

 

 

 

  

 


