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1. Ce urmareste cercetarea?

Acest studiu are ca principală țintă, sondarea opţiunilor şcolare ale elevilor claselor a

VIII-a din şcolile din judeţul Sibiu, în care își desfășoară activitatea profesorii consilieri școlari.

Mai precis, ne propunem să evidențiem numărul de opțiuni ale elevilor pe fiecare liceu în parte,

dar și pe filierele şi profilurile acestora. Studiul își îndreaptă atenția asupra motivației care stă la

baza opțiunilor făcute și își propune să evidențieze care sunt principalii factori care îi

influențează pe elevi, în alegerea meswriei/profesiei asupra căreia și-au îndreptat atenția.

2. Considerații teoretice

Așa cum știm, orientarea şcolară şi profesională are menirea de a conecta interesul

elevilor față de anumite discipline şcolare cu unele profesii și meserii. Responsabilitatea

majoră a școlii, în general și a consilierii și orientării şcolare şi profesionale în special, este

aceea de modelelare a tinerilor, pentru integrarea optimă pe piața muncii, în condițiile impuse

de noua realitate a economiilor lumii.

Orientarea şcolară şi profesională are o contribuţie majoră, în ceea ce priveşte

armonizarea aspiraţiilor şi intereselor individuale cu realitățile de pe piaţa muncii şi schimbările

care se produc la nivelul întregii societăţi.

Prin intermediul activităţilor de orientare şcolară și de consiliere a carierei, elevii fac

legătura dintre preferințele lor, performanţele şcolare la anumite discipline şi diferite profesii şi

meserii. Valorificarea cunoştinţelor dobândite în cadrul unor experiențe și aplicații practice,

poate facilita viitorilor absolvenţi reuşita/succesul în carieră. Cunoştinţele însuşite, competenţele

dobândite de către elevi pe parcursul şcolarităţii, trebuie să-i ghideze, într-o primă etapă spre

alegerea liceului. Dacă alegerea a fost făcută corect, este mai ușoară integrarea lor în viaţa

profesională şi socială.

Dacă orientarea şcolară şi profesională dobândeşte o poziție privilegiată în cadrul şcolii

depinde doar de sistemul de învățământ. Prin consolidarea poziției sale, elevii pot să-și cunoască

mult mai ușor propriile interese şi aptitudini și pot să-şi formeze atitudini corecte față de

situațiile concrete pe care le vor întâlni în viață. Înţelegerea mediului socio-economic, dar și

exersarea de abilități de viață diverse, contribuie la integrarea socio-profesională a elevilor.
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Specialiştii subliniază importanţa activităţilor de orientare şcolară şi profesională şi

recomandă implementarea unor programe adecvate fiecărui nivel de învăţământ, subliniind

avantajele acestora. „Experienţa țărilor 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. Beneficiile

constau în: obținerea unor rezultate şcolare mai bune de către elevi, crearea unui climat şcolar

constructiv; vehicularea unei cantităţi mai mari de informaţii despre carieră, crearea unei relaţii

mai bune între elevi şi profesori, creşterea motivaţiei şcolare, creşterea satisfacţiei faţă de

calitatea procesului educaţional în şcoală, obţinerea unor scoruri mai mari la testele naţionale de

cunoştinţe.” (Gysbers şi Lapan, 2001 p. 12).

Activităţile de consiliere şcolară și a carierei, vin în sprijinul copiilor/tinerilor, punându-le

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

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

direcţiile de dezvoltare socio-economică locală şi naţională și internaţională.

De bună seamă, disciplinele şcolare la care elevii obţin notele cele mai bune, împreună cu

valorificarea eficientă a ce le știu și place să facă în timpul liber, pot fi considerate temelia pe

care se poate constitui structura construcției viitoarei cariere profesionale. Analizăm astfel, care

sunt punctele lor forte, care sunt calitățile pe care le au, precum și potențialul lor de dezvoltare.

Atașând acestor aspecte, interesele şi opţiunile elevilor, stabilim cum putem interveni pentru a-i

sprijini eficient în alegerile pe care aceştia le fac.

Activităţile propriu-zise de consiliere şi orientare şcolară şi profesională, vizează dobândirea

unor competențe, iar acestea facilitează oricărui elev aleagerea corectă a liceului și a traseului

educațional. În sfera OSP, elevii pot dobândi competențe în următoarele direcții: identificarea

intereselor personale și a ocupațiilor care corespund acestora, identificarea aptitudinilor și

realizărilor personale, dezvoltarea abilitatii de a identifica si evalua scopurile personale,

informarea privind reteaua scolară din județ, identificarea modalităților de a accesa informații

despre job-uri și detalii referitoare la diverse profesii și meserii. Orientarea şcolară şi

profesională realizată în școli, dezvoltă responsabilitatea elevului față de propria persoană și

capacitatea acestuia de a lua decizii și îl pregătește să devină rezilient în situații de eșec.
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Chestionarele de aptitudini şi interese sunt instrumente care pot demonstra măsura în care

aceste competențe au fost dobândite, sau nu, dar și dacă acestea au fost integrate în unitățile de

competență corespunzătoare.

Dacă într-adevăr competențele au fost dobândite, elevii devin capabili să motiveze alegerile

făcute, şi în timp, să devină participanţi activi la iniţierea şi derularea propriilor trasee de învăţare,

pentru atingerea scopurilor profesionale propuse. În timp, prin acțiuni și alegeri corecte, tineri

experimentează succesul și devin autonomi. Pentru o comunitate, orientarea şcolară şi

profesională trebuie tratată ca o resursă importantă a unei bune utilizări a resurselor umane.

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. 2000, p.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. Referitor la importanța valorilor în formarea

unui tânăr (M. Jigău coord. 2000, p.9).) afirma: ,,Inteiorizarea sistemului actual de valori

culturale, a conduitelor social dezirabile și trebuința de succes duc la conturarea anumitor

aspirații profesionale, înțelese ca o aderare la o stare internă de tensiune psihoafectivă, orientată

spre atingerea unui statut sau rol profesional și angrenând și alte aspecte ale vieții psihice”.

Experiența personală pozitivă de muncă a părinţilor, consensul acestora în privința orientării

copilului, sunt benefice şi instructive pentru acesta, în etapa în care ,,trebuie să-și aleagă drumul

în viață”. Modelele comportamentale pozitive din familie precum și atitudinea corectă față de

muncă a membrilor familiei, își pun amprenta asupra opțiunilor școlare ale copiilor lor.

Dimpotrivă, aspirațiile nerealizate sau nerealiste ale părinților sau lipsa de implicare a

acestora, pot genera conflicte cu proprii copii, și în multe cazuri duc la alegerea unui traseu

educațional greșit de către copii. Supraaprecierea copilului și ,,împingerea” lui spre

profesia/meseria care nu i se potrivește, sunt păguboase deoarece au drept consecințe, rezultate

școlare mediocre, eșecuri repetate și puternice sentimente de insatisfacție.
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Atragem atenția asupra faptului că, pentru elevii aflați într-o anumită etapă de şcolarizare,

(spre exemplu: clasa a-VIII-a, școala profesională, clasa a-XI-a a-XII-a, contactul cu angajatorii

diferitelor domenii profesionale, cu patronii unor firme, cu diverși specialiști și antreprenori, sunt

deopotrivă benefice şi motivante. Elevii pot înţelege mai bine semnificaţia muncii, importanța

motivației, a efortului și a perseverenței în muncă. 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 solidă.

Elevii/tinerii trebuie sprijiniţi să cunoască cât mai multe lucruri din lumea profesiilor și

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

frecvente schimbări ale locurilor de muncă. 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 consilier școlar, a

profesorului diriginte sau a oricărui alt profesor.

Conform Ordinului 5555/2011, cabinetele de asistență psihopedagogică din unitățile de

învățământ asigură în permanență informarea, cunoașterea și consilierea psihopedagogică a

preșcolarilor/elevilor, prin consultații individuale și colective, acțiuni de îndrumare a părinților și

a cadrelor didactice și de colaborare cu comunitățile locale, în scopul orientării școlare

profesionale și a carierei elevilor. Orientarea şcolară și profesională, precum și alte activități

desfășurate în cadrul CJAP și în cabinetele de asistență psihopedagogică, se realizează prin

intervenție asistență psihologică, metode psihopedagogice și de consiliere în carieră.

Programa școlară pentru disciplina consiliere şi dezvoltare personală pntru clasele a V-a – a

VIII-a, ghidează dezvoltarea competențelor din profilul de formare al elevului de gimnaziu, în

următoarele direcții: formarea competenței de a învăța să înveți, prin aprecierea calităţilor

personale în vederea autocunoaşterii și alegerii carierei; dezvoltarea spiritului de inițiativă și a

antreprenoriatul; dezvoltarea competențelor sociale şi civice, prin manifestarea disponibilităţii

pentru participare civică şi pentru valorizarea diversităţii și luarea deciziilor legate de

continuarea studiilor şi carieră, prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații.

În România, învățământul profesional a beneficiat și beneficiază în continuare de sprijin

european, prin programe de ucenicie de calitate și eficace. Câteva dintre acestea sunt: Cadrul

strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale ET 2020,

Cadrul european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace, Cadrul european al
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calificarilor EQF, Cadrul comun de referință pentru asigurarea calității în educație și formare

profesională din Europa EQAVET, Cadrul comun european de referință pentru limbi, Cadrul

european de referință al competențelor cheie, Sistemul european de credit pentru educație și

formare profesională ECVET, Noua Agendă pentru competențe în Europa.

În ,,Curriculum în învățământul profesional și tehnic (2019)” se precizează că: în Uniunea

Europeană organizarea sistemelor de educație și formare profesională și conținutul programelor

de studiu sunt responsabilitatea statelor membre. Conform principiului subsidiarității, UE poate

susține și completa acțiunea statelor membre în anumite domenii ale educației și formării, în care

poate promova calitatea acestora prin generarea ,, valorii europene adăugate”.

Unii dintre antreprenorii locali sau naționali, intervin activ, solicitând școlilor calificarea

elevilor în anumite specializări. Aceștia acordă facilități și sprijin elevilor pe perioada calificării,

conform unui contract încheiat între părți. Elevii din învăţământul profesional/învățământul

profesional dual beneficiază de susţinere financiară și de la stat, de 200 lei pe lună, prin

Programul naţional de protecţie socială "Bursa profesională”

Așa cum este cunoscut, învățământul profesional se organizează după finalizarea clasei a

VIII-a, pentru calificări de nivel trei, al Cadrului național al calificărilor din Registrul național al

calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de

planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale.

,,Învățământul dual este o nouă formă de organizare a învățământului profesional și tehnic

introdusă începând cu anul școlar 2017-2018. Învățământul dual se aplică în anul școlar 2020-

2021 ca formă de organizare a învățământului profesional, cu durata de 3 ani, având următoarele

caracteristici specifice:

a) este organizat la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate

(cum ar fi camere de comerţ, asociaţii patronale de ramură, cluster), în calitate de potenţiali

angajatori şi parteneri de practică;

b) asigură o rută alternativă de educaţie şi formare profesională, organizată pe bază de

parteneriat şi conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate;

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă cel puțin la nivelul celei

acordate din fonduri publice pentru învăţământul profesional și alte cheltuieli pentru formarea de

calitate a elevilor;
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d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unităţile de învăţământ

partenere, autorităţile publice centrale şi locale şi mediul economic şi asociativ.”(sursa:

www.isjsb.ro/index.php/admitere-in-liceu

Implicarea membrilor comunităţii, prin promovarea și popularizarea în cadrul activităților de

consiliere și orientare școlară derulate în şcoală, a unor modele profesionale de succes, aduce

exemple concrete celor care urmează să-și definească propriul traseu educațional.

Şcoala trebuie să facă eforturi susținute, să asigure elevilor/tinerilor, un nivel ridicat de

educaţie şi calificare profesională, pentru ca după absolvire, aceștia să devină o forţă, ce poate fi

absorbită de piața muncii. Creşterea gradului de calificare a forţei de muncă, mărește şansele

viitorului absolvent de găsire a unui loc de muncă, într-un anumit domeniul, sau în domenii

conexe.

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

în ritm alert a tehnologiilor, desfășurarea cursuilor on-line, reprezintă provocări care solicită

şcolii o mai mare flexibilitate şi capacitate de adaptare.

Noul context epidemiologic a determinat schimbări la nivelul economiilor mondiale. În

prezent, statele lumii se confruntă o puternică criză economică. Unele domenii economice fac cu

greu față situației nou-create. Mase mari de oameni intră în șomaj și sunt în căutare de noi locuri

de muncă.

3. Pregătirea și organizarea investigației

Și în acest an, la CJRAE Sibiu s-a realizat studiul care sondează opţiunile şcolare ale

elevilor claselor a VIII-a, din şcolile din judeţul Sibiu. Pentru început s-a realizat designul

cercetării. A fost conceput şi realizat un chestionar pentru culegerea datelor, s-a organizat

cercetarea în teren, au fost aplicate chestionarele pe clase, apoi au fost verificate și validate

datele culese.

Operatorii de anchetă au fost colegii profesori consilieri şcolari din reţea, care, după

aplicarea chestionarelor elevilor, au realizat prelucrarea primară a datelor și postcodificarea.

Ulterior, s-a procedat la prelucrarea și valorificarea rezultatelor prin proceduri sociologice și la

redactarea raportului de cercetare, la Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Sibiu.

http://www.isjsb.ro/index.php/admitere-in-liceu
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Studiul exploratoriu, s-a bazat pe aplicarea unui chestionar, 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. Respondenților li s-a solicitat totodată, să arate care sunt motivele pentru

care au optat pentru un anumit liceu.

Teoria ne arată că, ipotezele pe care se întemeiază orice cercetare, se referă la verificarea

unor relații care se stabilesc între două variabile. Acesta ne permite sa spunem că, ipoteza

respectivă conține o posibila soluție la problema aflată în studiu. Pentru a fi corecte, ipotezele de

cercetare trebuie sa fie: operaționale, riguroase, să presupună un grad de originalitate și sa fie

verificabile.

Ipoteza de lucru în acest demers de cercetare este aceea că, opțiunile școlare ale elevilor

reflectă interesul informat pentru anumite licee, filiere și profiluri.

Obiectivele studiului sunt: Identificarea distribuţiei opţiunilor şcolare pe licee, filiere şi

profiluri; stabilirea motivelor care stau la baza opţiunilor şcolare exprimate; ierarhizarea liceelor

în funcție de opțiunile elevilor enunțarea principalilor factori de influenţă în alegerea viitoarei

profesii.

Rezultatele centralizate ale aplicării chestionarelor, 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. Specialiștii pot

corela ulterior rezultatele prezentului studiu, cu direcțiile de dezvoltare regională.

De-a lungul timpului, am remarcat că sunt unități de învățământ care se acreditează pe

specializări noi, acordate la cerințele de pe piața muncii. Am observat însă că, sunt și școli care

oferă specializări învechite, care nu se regăsesc în preferințele elevilor.

Motivaţia aspiraţiilor şi opţiunilor elevilor reprezintă un aspect sensibil, căruia considerăm

că trebuie să-i acordăm importanţa cuvenită, deoarece poate fi strâns legată de preferinţa pentru

anumite discipline şcolare, de prestigiul școlii, de anumite preocupări extraşcolare, de profesia

părinţilor sau de alţi factori.
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4. Instrumente

Conform definiției reputatului sociolog român Septimiu Chelcea, 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 este o metoda frecvent utilizată în știintele sociale pentru obiectivitatea

rezultatelor, pentru că se poate aplica unui numar mare de subiecți, pentru că se pot obține multe

informatii într-un timp relativ scurt, și pentru că informațiile care se obțin sunt doar cele

anticipate de cel care a construit chestionarul. În construcția chestionarului pe care l-am realizat,

am ținut cont de obiectivele studiului, pe care le-am definit în ,,Pregătirea și organizarea

investigației” .

Chestionarul este o metoda eficientă de culegere de date și este des folosită în multe

domenii de activitate. Dintre avantajelele acestei metode de cercetare sociologică amintim: costul

redus al aplicării ei, faptul că se poate asigura anonimatul subiecților și pot fi eliminate

influențele perturbatoare ale operatororilor de anchetă.
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5. Studiu exploratoriu

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, opţiunile acestora, precum şi

motivaţia alegerilor făcute. În anul școlar 2020-2021, în cercetare au fost cuprinse 52 de unităţi

de învăţământ de nivel gimnazial, din care 38 din mediul urban şi 14 din mediul rural.

1. Grafic reprezentând distribuția unităţilor şcolare participante la studiu, în funcție de
mediul de proveniență

Tabelul 1: Şcolile participante la studiu

Unitatea de învățământ Nr. elevi care au
răspuns la chestionar

1. Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Sibiu 109

2. Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu 42

3. Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu 37

4. Şcoala Gimnazială Nr.13 Sibiu 56
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5. Şcoala Gimnazială „Herman Oberth” Mediaş 35

6. Liceul Teoretic "Gheorghe Lazăr" Avrig 27

7. Şcoala Gimnazială Avrig 23

8. Liceul Tehnologic Mîrşa 8

9. Școala Gimnazială „I. Slavici” Sibiu 31

10. Școala Gimnazială nr. 8 Sibiu 21

11. Școala Gimnazială ”Cireșarii” Mediaș 15

12. Școala Gimnazială ”Constantin Ioan Motaș” Mediaș 38

13. Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Mediaș 41

14. Colegiul Naţional "Samuel von Brukenthal" Sibiu 73

15. Şcoala Gimnaziala „Mihai Viteazu” Şelimbăr 14

16. Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni 42

17. Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita 15

18. Şcoala Gimnazială Bîrghiş 4

19. Şcoala Gimnazială "G.D.Teutsch" Agnita 27

20. Liceul Tehnologic Iacobeni 25

21. Școala Gimnazială nr. 25 Sibiu 29

22. Școala Gimnazială Poplaca 13

23. Liceul Teoretic „G. Gundisch” Cisnădie 34

24. Şcoala Gimnazială nr. 3 Cisnădie 16

25. Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu 24

26. Şcoala Gimnazială Nr. 2 Cisnădie 22

27. Liceul Tehnologic ,,Ioan Lupaș" Săliște 44

28. Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică 36

29. Școala Gimnazială „George Popa” Mediaș 16

30. Şcoala Gimnazială Nr. 4 Sibiu 41
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31. Şcoala Gimnazială Nr. 7 Mediaş 62

32. Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu 46

33. Colegiul Naţional "Gh. Lazăr " Sibiu 59

34. Liceul de Artă Sibiu 29

35. Şcoala Gimnazială Ighişu Nou 12

36. Şcoala Gimnazială Nr. 21 Sibiu 28

37. Şcoala Gimnazială Alămor 6

38. Şcoala Gimnazială Loamneş 6

39. Şcoala Gimnazială Ocna Sibiului 26

40. Şcoala Gimnazială Şura Mică 11

41. Liceul Tehnologic „J. Lebel” Tălmaciu 56

42. Şcoala Gimnazială Tălmăcel 8

43. Şcoala Gimnazială Şeica Mare 24

44. Şcoala Gimnazială „I.L. Caragiale” Sibiu 30

45. Şcoala Gimnazială Nr. 18 Sibiu 61

46. Şcoala Gimnazială Nr. 23 Sibiu 10

47. Şcoala Gimnazială „O. Goga” Răşinari 15

48. Şcoala Gimnazială „S.P. Barcianu” Răşinari 13

49. Şcoala Gimnazială „A.Decei” Orlat 9

50. Colegiul Naţional "O. Goga" Sibiu 79

51. Colegiul Naţional Pedagogic „A. Şaguna” Sibiu 43

52. Şcoala Gimnazială Roşia 29

Total 1620

Chestionarul a fost aplicat unui număr de 1620 elevi, respectiv 781 băieţi şi 839 fete, din 52 de

unități de învățământ preuniversitar din județul Sibiu.
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2.Grafic reprezentând distribuția respondenților pe sexe

În anul şcolar 2020 – 2021, în unităţile de învăţământ cu nivel gimnazial din judeţul Sibiu,

sunt înscrişi în clasa a VIII-a 3080 elevi. Chestionarul care investighează opţiunile şcolare ale

elevilor de clasa a VIII-a, a fost adresat unui număr de 1620 elevi, reprezentând 52,60% din

totalul populaţiei şcolare circumscrise clasei a VIII-a din județul Sibiu.

Din totalul celor 1620 de respondenţi la chestionar, 189 (11,67%) dintre ei provin din

mediul rural, iar 1431 (88,33%) din mediul urban. Graficul următor arată că, există o diferenţă

semnificativă între numărul respondenților de clasa a VIII-a care provin din mediul urban şi cel

al elevilor care provin din mediul rural. Rezultatele studiului sunt influențate cu siguranță de

această distribuție.

3. Distribuţia respondenţilor în funcţie de mediul de rezidenţă



14

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,

89% dintre participanţii la cercetare vor să urmeze un liceu la zi şi doar 11% dintre elevi vor să

urmeze cursurile unei şcoli profesionale.

4. Grafic reprezentând opţiunile elevilor pentru liceu și şcoală profesională

Dintre cei 1441 elevi care optează pentru continuarea studiilor într-un liceu, 908 (63%)

intenţionează să urmeze filiera teoretică, 162 (11,2%) filiera tehnologică şi 261 (18,2%) filiera

vocaţională, în timp ce 110 (7,6%) elevi nu sunt încă hotărâţi. Se constată o diferenţa numerică

semnificativă între opţiunile elevilor care doresc să urmeze filiera teoretică şi filierele

tehnologice şi vocaţionale. În prezenta analiză trebuie să ținem cont de faptul că lotul de elevi

chestionați reprezintă 53,67% din totalul elevilor di clasa a-VIII-a din județul Sibiu.
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5.Grafic reprezentând opţiunile elevilor de clasa a VIII-a, pe filiere

La filiera teoretică, în procente, distribuţia opţiunilor este următoarea: 30,7% dintre elevi

vor să urmeze filologia, 12,5% sunt interesaţi de ştiinţele sociale, 26,3% vor să studieze

matematica-informatica, iar 30,5% ştiinţele naturii. Constatăm în graficul următor o oarecare

diferenţă între procentul elevilor care doresc să urmeze filiera reală, și cei care intenţionează să

urmeze filiera umană a unui liceu teoretic. Diferența este dată de traseul pe care dorește să și-l

urmeze fiecare din subiecții chestionarului. Se observă în acest an un interes mai scăzut pentru

domeniul științele sociale.

6. Grafic reprezentând opţiunile elevilor pentru liceu, pe filiera teoretică
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Pentru filiera tehnologică, opţiunile elevilor sunt distribuite astfel: 26,5% dintre elevii

care doresc să urmeze filiera tehnologică au optat pentru domeniul tehnic, 62,3% pentru

domeniul servicii, iar 11,2% pentru domeniul resurse naturale şi protecţia mediului. Se remarcă

preferinţa elevilor pentru specializările din domeniul servicii, în detrimentul celor din domeniul

tehnic sau resurse naturale şi protecţia mediului. Manifestarea interesului elevilor pentru

domeniul servicii s-a observat și anii precedenți. De subliniat este, menținerea interesului elevilor

pentru acest domeniu în noul context epidemiologic.

7. Grafic reprezentând opţiunile elevilor pentru liceu, filiera tehnologică

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

de specializarea: fabricarea produselor din lemn,. Asta ne arată că, oferta de şcolarizare trebuie

să fie sensibilă la schimbările de pe piața muncii şi că trebuie să se adapteze acesteia. Dacă

pentru, fabricarea produselor din lemn nu sunt anul acesta solicitări, pentru specializările

mecanic şi electromecanic, sunt solicitări semnificativ mai mari, an de an. Cu siguranță, pentru

aceste specializări există o cerere de forţă de muncă suficient de mare.

8. Grafic reprezentând opţiunile elevilor pentru specializările din domeniul tehnic
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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

electronică și automatizări prezintă un grad mai scăzut de atractivitate. La specializarea

economic, înregistrăm procentul cel mai ridicat, respectiv 55,4% din totalul opţiunilor din cadrul

profilului. Estetica şi igiena corpului omenesc se bucura, anii precedenți, de un interes mult mai

mare din partea absolvenților de clasa a VIII-a.

9. Grafic reprezentând opţiunile elevilor pentru specializările din domeniul serviciilor

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

interesul elevilor pentru specializările agricultură şi silvicultură, întrucât 44% dintre elevii au

ales aceste specializări.

10. Grafic reprezentând opţiunile elevilor pentru specializările din domeniul
resurse naturale şi protecţia mediului
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În ceea ce priveşte filiera vocaţională, constatăm, faţă de anii precedenţi, că pe primul loc,

în sfera interesului elevilor se află, domeniul artistic (32,9%), urmat de domeniile sportiv (26,8%)

şi pedagogic (26,1%). De remarcat este şi interesul elevilor pentru domeniul militar (12,3%),

ţinând cont că în judeţul Sibiu nu există un liceu cu profil militar, cel mai apropiat fiind cel de la

Alba Iulia. Este cunocut faptul că, domeniul militar oferă o serie de avantaje suplimentare celor

care doresc să lucreze în cadrul său. La fel ca anii trecuți, semnificativ de neatractiv pentru elevi,

este domeniul teologic (1,9%).

11. Grafic reprezentând opţiunile elevilor pentru liceu, filiera vocaţională

12. Grafic reprezentând opţiunile elevilor pentru profilul artistic

Opțiunile elevilor pentru profilul artistic se distribuie astfel:
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Dintre cei care vor să urmeze cursurile unui liceu la zi, 110 încă nu s-au hotărât pe care

să-l urmeze. Procentul acestora, este de 7,6%.

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

profesională, observăm, în mod constant, un interes crescut pentru domeniul turism și alimentație

29,6%, apoi pentru domeniul mecanic, în special pentru calificarea mecanic auto, deoarece

21,2% dintre elevii chestionați intenţionează să urmeze o şcoală profesională în această direcție.

Un alt domeniu către care își îndreaptă atenția elevii claselor a-VIII-a, îl reprezintă comerțul

deoarece 20,1% dintre elevii care au optat pentru şcoala profesională și-au exprimat preferința

pentru acesta. Pentru calificarea în domeniul esteticii şi igienii corpului omenesc optează (12,3%)

dintre respondenți. În ceea ce priveşte domeniul esteticii şi igienei corpului omenesc, meseriile

specifice de frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist sunt mai atractive pentru elevi.

13.Grafic reprezentând opţiunile elevilor pentru domeniile/calificările
şcolilor profesionale
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Avem ocazia să constatăm că, în interiorul unui domeniu există diferenţe semnificative

de opțiuni. De exemplu, pentru domeniul mecanic, dacă pentru specializarea, mecanic auto au

optat 87% dintre respondenți, pentru specializarea tinichigiu-vopsitor auto nu s-a înregistrat

nicio opţiune. Nu prezintă un mare interes pentru elevi, nici specializarea operator în extracția,

transportul și distribuția gazelor (5%).

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

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 mai

pronunțat pentru meseria de instalator instalații tehnico-sanitare și gaze.

20% dntre elevii care au optat pentru școlala profesională au ales domeniul pregătirii de bază

zidar-pietrar- tencuitor. Pentru zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar și instalator de rețele de

distribuire gazenu amavut nicio opțiune.
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15. Grafic reprezentând numărul elevilor care au optat pentru o specializare a şcolilor
profesionale din domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice

În domeniul profesional al turismului și alimentaţiei se constată un interes crescut al

elevilor pentru meseriile de ospătar( chelner) vânzător în unități de alimentație (66%), bucătar

(26%), și mai puțin pentru meseriile de cofetar-patiser, lucrător hotelier, aşa cum reiese din

graficul următor.
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16. Grafic reprezentând numărul elevilor care au optat pentru o specializare a şcolilor
profesionale din domeniul turism și alimentaţie

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

mai bucură de interes pentru viitorii absolvenţi de clasa a VIII-a, ca anii trecuți, motiv pentru

care ar fi bine să se ia o serie de măsuri ameliorative.

În domeniul industriei alimentare, pentru meseria brutar-patiser-preparator produse

făinoase am înregistrat un procent de 0,55%, iar pentru preparator produse din carne şi peşte nu

am avut nici o opțiune.

Pentru meseria de de confecționer produse textile am înregistrat o singură opțiune iar

pentru cea de confecționer articole din piele și înlocuitori nu a optat nici unul dintre participanții

la studiu.

Pentru specializarea frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist din cadrul domeniului de

bază estetica şi igiena corpului uman au optat 12,29% dintre elevi. Iar pentru meseria de

comerciant -vânzător au optat 20,11% dintre elevii chestionați.

O parte a prezentului studiu este dedicată motivelor care stau la baza alegerii viitoarei

rute educaţionale de către elevi, 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 pe care o putem

considera pragmatică, pentru că se referă la „apropierea şcolii de casă”. Putem constata astfel că



23

pentru 38% dintre respondenţii din cadrul acestui studiu, aptitudinile personale, reprezintă

factorul considerat dominant în alegerea liceului. Pentru 18% dintre elevi este foarte important

prestigiul instituției de învățământ.

Din perspectiva unui proiect de viaţă stabilit pe termen lung, un procent de 10,4% dintre

elevi consideră că, viitoarea meserie/profesie o să le aducă un câştig financiar consistent.

Prestigiul şcolii se situează pe locul al doilea între motivele care stau la baza alegerii liceului.

Aproximativ11% dintre subiecți îşi aleg liceul, influenţaţi fiind de diferite persoane din

proximitatea lor – părinţi, prieteni, rude etc. Aceste trei criterii influențează decisiv alegerea unui

anumit liceu de către elevi.

Am identificat un procent de 6,3% dintre respondenţi, care aleg liceul pe criteriul predării

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

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

Într-un procent mai redus, 3,5% 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, ar putea ascunde probleme de natură familială și/sau

financiară ale elevilor.

Neîncrezători probabil în forţele proprii, 3.3% 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 unele

licee, pe de altă parte. El constituie un factor care-i ghidează pe unii elevi, în trecerea de la şcoala

gimnazială la liceu. Am înregistrat un număr de 103 de respondenţi, care nu răspund la această

întrebare sau susţin că nu ştiu cum să motiveze alegerea liceului.

17. Grafic reprezentând motivația alegerii liceului de către elevii de clasa a-VIII-a
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Tabelul următor face o ierarhie a liceelor în funcţie de alegerile făcute de respondenți.

Facem mențiunea că, ierarhizarea liceelor este cu siguranță influențată de numărul prea mic al

subiecților care au completat chestionarul. Creșterea numărului de respondenți, ar modifica cu

siguranță ierarhia.

Tabelul 2. Opţiunile elevilor pentru un anumit liceu

Nr.
crt.

Unitatea de învățământ Număr de
opţiuni

1. Colegiul Naţional „O. Goga” Sibiu 257

2. Liceul Teoretic „O. Ghibu” Sibiu 145

3. Colegiul Naţional „G. Lazăr” Sibiu 119

4. Colegiul Naţional „S. von Brukenthal” Sibiu 119

5. Colegiul Naţional Pedagogic „A. Şaguna” Sibiu 84

6. Liceul de Artă Sibiu 67

7. Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaş 58

8. Liceul Tehnologic „SNG” Mediaş 58

9. Liceul Tehnologic „Independenţa” Sibiu 38

10. Colegiul Economic „G. Bariţiu” Sibiu 35

11. Colegiul Tehnic „A.T. Laurian” Agnita 33

12. Liceul Teoretic „S.L. Roth” Mediaş 32

13. Liceul Teoretic „G. Gundisch” Cisnădie 31

14. Liceul Tehnologic „I. Lupaş” Sălişte 29

15. Liceul Tehnologic Iacobeni 25

16. Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu 26
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17. Liceul „T. Cipariu” Dumbrăveni 16

18. Colegiul Tehnic Energetic Sibiu 13

19. Colegiul Tehnic „N. Teclu” Copşa Mică 15

20. Liceul Tehnologic „J. Lebel” Tălmaciu 14

21. Colegiul Agricol „D.P. Barcianu” Sibiu 12

22. Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu 12

23. Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaş 12

24. Liceul Teoretic „G. Lazăr” Avrig 11

25. Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaş 11

26. Liceul Tehnologic de Construcţii şi Arhitectură „Carol I” Sibiu 7

27. Liceul Tehnologic „A. Iancu” Sibiu 6

28. Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu 4

29. Liceul Tehnologic pentru Transport Rutier Tîrnava 4

30. Liceul Tehnologic „H. Coandă” Sibiu 2

31. Liceul Tehnologic Mîrşa 1

32. Liceul Tehnologic Cisnădie 0

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

34. Alte judeţe 35

35. Nu ştiu/nu răspund 289

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

C.N. „O. Goga” Sibiu, urmat de L.T. „O. Ghibu” Sibiu, de C.N. „Gh. Lazăr” Sibiu şi C.N. „S.

von Brukenthal” Sibiu şi, 720 dintre cei care au răspuns la chestionar, ar dori să devină, începând

cu anul şcolar următor, elevii acestor licee. Sub 10 elevi, vor să înveţe într-unul dintre liceele:

Liceul Tehnologic „A. Iancu” Sibiu, Liceul Tehnologic „H. Coandă” Sibiu, Liceul Tehnologic de
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Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu, Liceul Tehnologic de Construcţii şi Arhitectură „Carol

I” Sibiu, Liceul Tehnologic pentru Transport Rutier Tîrnava şi Liceul Tehnologic Mîrşa.

În municipiul Mediaş, ca și în anii anteriori, Liceul Teoretic „A. Sever” Mediaş şi

Liceul Tehnologic „SNG” Mediaş ocupă primele locuri ceea ce privește opțiunile elevilor.

Acestea sunt urmate de Liceul Teoretic „S.L. Roth” Mediaş, Liceul Tehnologic „Mediensis”

Mediaş şi Liceul Tehnologic Automecanica Mediaş. Considerăm că este important să subliniem

faptul că au completat chestonarul OSP în acest an școlar doar 53% dintre elevii claselor a-VIII-

a din județul Sibiu. Probabil că dacă am fi avut la dispoziție răspunsurile tuturor elevilor din

județ, ierarhia ar fi fost alta.

Datele pe care le-am prelucrat și le-am analizat, credem că pot sprijini unităţile de

învăţământ liceal să găsească soluţii de adaptare la nevoile actuale de pregătire ale elevilor.

Odată ce economia românească, precum și cele europene și mondiale se vor relansa după

această pandemie, se vor găși soluții noi de calificare și absorbire a forței de muncă.

Corelarea optimă a cererii cu oferta de pregătire profesională și profesional duală aduce

beneficii viitorilor absolvenţi şi poate contribui la dezvoltarea socio-economică locală, națională

și internaţională. Accesarea programelor educaționale europene și schimburile de experiență

sunt surse de modernizare și dezvoltare a școlii românești.

Am constatat că, un număr de 289 de elevi 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.

Poate unii dintre ei se gândesc să renunţe la şcoală. Sistemul educațional, cu toate provocările

căruia trebuie să-i facă față în prezent, trebuie să găsească soluții pentru a preveni abandonul

școlar.

Am accentuat în partea teoretică a lucrării, importanța desfăşurării în şcolile gimnaziale,

dar şi în licee, a unor programe 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. Am

arătat că există și un cadru legislativ solid pentru OSP. Cunoştinţele dobândite pot contura

motivaţia pentru ca unii elevi să-şi continue studiile.

În lipsa unor cunoştinţe referitoare la potențialul și 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
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intervină pentru sprijinirea celor care nu se pot descurca prin forţe proprii. Munca profesorilor

consilierilor școlari pe această direcție, este susținută și de un real folos.

La învățământul liceal, cele mai multe opțiuni sunt pentru următoarele specializări/

calificări profesionale: mecanic, electromecanic, economic, turism și alimentație, protecția

mediului, agricultură și silvicultură. În domeniul vocațional ( artistic) elevii optează în special

pentru artele vizuale.

La școala profesională sunt peferate de elevi umătoarele meserii: mecanic auto,

instalator instalații tehnico-sanitare și gaze, ospătar ( chelner), vânzător în unități alimentare.

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.

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 în acest

sens, îl reprezintă meseriile enumerate anterior.

Creşterea numărului de maşini în România a încurajat, aşa cum am putut observa,

interesul elevilor pentru meseria de mecanic auto. Observam, până la apariția pandemiei o

creştere a cererii de forţă de muncă în zona de turism și alimentație. De observat că această

tendință se menține, chiar dacă industria ospitalității este acum într-o situație de criză.

7. Analiza si interpretarea informatiilor

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 cuprinși

în eșantion. 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

(89%); filiera teoretică este preferată de 63% dintre elevi, în timp ce 29,4% doresc să urmeze

cursurile unui liceu tehnologic sau vocaţional; mai mult de jumătate dintre elevii care au ales
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filiera teoretică preferă profilul real (56,8%), ceea ce susține tendințele internaționale de

promovare a STEM (Science, Technology, Engineering, Math) și a noilor tehnologii din

perspectiva meseriilor inedite pe care le vor practica în viitorul apropiat; cele mai căutate

specializări ale liceelor tehnologice sunt cele din profilul servicii și economic.

Învățământul profesional (11%) nu prezintă încă un interes vizibil în cadrul opțiunilor

elevilor, deși s-au făcut investiții importante în primovarea și dezvoltarea acestui domeniu

( învățământul dual). Acest lucru poate fi consecința unei promovări 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 (poate că nu sunt adaptate noilor

tehnologii), a etichetării negative a statutului absolventului de învățământ profesional. Probabil

sunt și antreprenori care preferă și califice angajații la locul de muncă, reducând astfel o parte

dintre cheltuielile de formare.

Procentul elevilor indeciși nu este foarte mare, 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 elevilor cu privire la motivația alegerii traseului lor educațional, se concentrează în

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

sine, 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 aspect

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. Contează, de asemenea, influenţa diferitelor persoane

aflate în proximitatea elevilor – părinţi, rude, colegi, vecini, prieteni etc. și perspectiva

viitorului/financiară pe care o poate oferi o anumită profesie/meserie.

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 Liceul

Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu (liceu care are în oferta educaţională clase cu profil vocaţional –

sportiv şi teatru, specializări pentru care au optat un număr semnificativ de elevi). Pentru liceele
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tehnologice, cele mai multe opțiuni le-am înregistrat la Liceul Tehnologic „Independenţa” Sibiu

Colegiului Economic ”George Barițiu” Sibiu, ambele cu filieră/ profil servicii. 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 ia decizii informate, 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 traseu profesional. Trebuinţa de autoafirmare, de acţiune, de compensare, de succes,

de independenţă şi de autonomie, trebuie să aibă ca punct central orientarea şcolară şi

profesională. Elevul/tânărul care devine activ într-o reţea de parteneriat social, arată un anumit

nivel al maturizării sale sociale în raport cu adulţii din cadrul comunităţii.

Pe baza rezultatelor obţinute în cadrul acestui studiu, cu siguranţă, profesorii consilieri

şcolari şi profesorii diriginţi vor putea să-şi adapteze strategile de consiliere, nevoilor concrete

ale elevilor. Eficientizându-şi munca, aceștia contribuie la stimularea intelectuală a elevilor, a

sistemului lor aptitudinal, care facillitează trecerea lor spre lumea muncii şi cea a vieţii sociale

de adult. 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.

Factorii decizionali au posibilitatea să cunoască scopurile educaţionale ale elevilor şi să le

coreleze cu reţeaua şcolară din judeţul Sibiu, pentru a defini şi aplica politici educaţionale

corespunzătoare. Este important ca şcoala, chiar dacă travesează o perioadă dificilă, prin

intermediul unor proiecte și parteneriate, să-şi modernizeze structurile, conţinuturile şi funcţiile,

pentru a oferi o cât mai rapidă integrare pe piaţa forţei de muncă, a absolvenţilor săi.

Putem concluziona că orientarea şcolară şi profesională o premisă şi totodată o resursă

importantă în asigurarea unei formări profesionale de calitate, care le asigură viitorilor angajaţi,
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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.

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.

8. Importanța cercetarii

Acest studiu vine cu răspunsuri următoarelor întrebări: pentru ce licee, filiere şi

profiluri opteză elevii claselor a-VIII-a?, care sunt motivele care stau la baza acestor opţiuni?

Prin intermediul său, s-a putut realiza o ierarhizare a liceelor. Mai mult, s-a făcut un inventar al

principalilor factori care influenţează opțiunile elevilor.

Sperăm ca prezentul studiu să poată reprezenta, o bază de date de referință în viitor. El

arată, care a fost structura opțiunilor elevilor în anul 2020, iar studiile anilor următori vor

înregistra alte opțiuni, probabil influențate de schimbările majore produse la nivelul

economiilor lumii.

Profesorilor consilieri școlari, profesorilor diriginți și celorlalți profesori, datele culese

și sintetizate, le arată dacă elevii și-au ales, pe baze realiste liceul pe care doresc să-l urmeze și

ce activități trebuie să desfășoare în continuare.

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, tehnologic și 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.

Studiul realizat, 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
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temei, cunoașterea sferelor de interes ale elevilor, ne poate arăta care sunt așteptările noilor

generații de la școală, cum s-ar putea realiza armonizarea celor două componente.

Aceste tipuri de studii au un caracter practic, deoarece ne arată ce tipuri de relații există

între educație, formarea profesională și piața forței de muncă. Ele ne arătă totodată, încotro

trebuie să-și îndrepte atenția factorii de decizie din cadrul școlii și din afara ei.

9. Concluzii (limite si bariere)

Rezultatele cercetărilor sociologice comprehensive nu pot fi generalizate, fără a avea la

bază elemente de fundamentare științifică. De aceea, nu încercăm să extrapolăm rezultatele

obținute la nivelul întregului județ. Rezultatele studiillor OSP realizate la CJRAE Sibiu de-a

lungul anilor, ne arată care este tendința de evoluție a opțiunilor elevilor de clasa a VIII-a. Ceea

ce am inclus în cuprinsul prezentei lucrări ne arată că, opțiunile școlare ale elevilor reflectă

interesul lor propriu pentru anumite filiere și profiluri și licee.

Considerăm că, rezultatele obținute în prezentul studiu sunt orientative, dar necesare,

pentru a avea o imagine mai largă asupra dispersiei opțiunilor elevilor pe licee, filiere și profiluri.

Limitele studiului sunt date de numărul prea mic al elevilor chestionați, care reprezintă 52,59%

din totalul elevilor de clasa a-VIII-a, din județul Sibiu. Chestionarele au fost aplicate elevilor

online de catre profesorii consilieri școlari din cadrul CJRAE Sibiu.

Chestionarul a fost aplicat unui număr de 1620 elevi, respectiv 781 băieţi şi 839 fete. În

aceste condiții, selecția subiecților nu s-a făcut printr-o procedură specială, probabilistică.

Profesorii consilieri școlari fiind cei care au aplicat chestionarele elevilor din școlile în care își

desfășoară activitatea și apoi au făcut precodificarea lor primară.

Imposibilitatea de a chestiona toți elevii din clasa a-VIII-a, sau de a aplica un anumit tip

de eșantionare, pot fi considerate bariere în obținerea unor rezultate mai concludente, privitoare

la opțiunile școlare și profesionale ale elevilor. O a doua barieră întâmpinată, poate fi

reprezentată de faptul că, elevii poate nu s-au decis, până la momentul culegerii datelor, care vor

fi opțiunile lor școlare și profesionale la sfârșitul clasei a VIII-a. Nu am întâmpinat bariere în
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organizarea și realizarea prezentei cercetări și apreciem efortul consilierilor școlari, care s-au

ocupat de culegerea datelor de la elevi și de prelucrarea lor primară.

Apreciem de asemenea 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.

Comparând datele prezentului studiu cu cele obținute anul trecut că, am constatat că, în

general nu sunt diferențe foarte mari între el, deși ne-am fi aștepat să observăm diferențe

importante. Asamblând toate datele avute la dispoziție, putem susține următoarea concluzie ,,pe

baza observației obiective, utilizându-se metode adecvate, sunt obținute rezultate empirice cu

valoare de adevăr” (S. Chelcea 2001, p.9).

Avem convingerea că, resetarea economiilor lumii, care se va produce într-un viitor

apropiat, va influența major piața forței de muncă, a capitalul și conținutul muncii. Producția de

bunuri, serviciile oferite, tehnologiile, relațiile de muncă, antreprenoriatul, aspectele juridice ale

muncii ș.a. se vor reformata potrivit noilor realități generate de pandemie. Învățământul se

reformează și el.

Școala, chiar dacă funcționează după modelul binecunocut sau în variantă on-line trebuie

să asigure elevilor o educație de calitate, care să optimizeze sfera intereselor profesionale cu

piața forței de muncă. Există, așa cum am arătat, o relație indisolubilă între educația și formarea

profesională și realitățile de pe piața muncii și ambianța economică internă și internațională.


