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REZUMAT. Lucrarea prezintă un studiu privind necesitatea activitatilor de orientare şi consiliere pentru carieră 
a elevilor de ciclul gimnazial. S-a conceput un chestionar, ce a  fost completat de 41 de elevi de clasa a VIII-a 
de la Şcoala Gimnazială nr. 12 Timişoara. Rezultatele anchetei arată că mai mult de 50% din elevi, ştiu la ce 
liceu îşi vor continua studiile, respectiv au o imagine asupra viitorului. Însă, exista nevoia de consiliere a 
elevilor, deoarece mai mult de 70% din elevi doresc organizarea unor acţiuni suplimentare de orientare şi 
consiliere în carieră: proiecte ”Profesii şi meserii”, vizite la întreprinderi, participarea la Târgul Liceelor, ore 
suplimentare pe tema orientării profesionale. Pe baza nevoilor exprimate de elevi, se va propune conducerii 
scolii organizarea de activităţi ce vor ajuta elevii să-şi aleagă mai bine viitorul profesional. 

Cuvinte cheie: calitate, elevi, educare, opţiuni, OSP (orientare şcolar profesională). 

ABSTRACT. The paper presents a study regarding the necessity of activities for guidance and counseling for 
career of pupils inside the gymnasium cycle. It was created an inquiry questionnaire which was completed by 
41 pupils inside the 8 th grade form the Gymnasium School no.12 in Timişoara. The inquiry results show that 
more than 50% of the pupils know from high school where will they continue their studies and have an image 
about their future. There still is the need of counseling the pupils because more than 70% of them whish for 
supplementary guidance activities for career to be organized: projects like “Professions and jobs”, visits to 
companies, participation to the High schools Fair, extra hours having as main theme the career guidance. 
Based on the expressed needs of the 8 th graders there will be made proposals to the school administration 
for activities made to help the pupils to better chose their professional future. 

Keywords: quality, pupils, education, options, OSP (proffesional school guidance). 

1. INTRODUCERE 

Educarea elevilor în vederea alegerii carierei este, 
în esenţă, un aspect principal al educaţiei generale  
pe care o asigură şcoala. Ea presupune, formarea de 
competente, dezvoltarea unor interese multilaterale şi 
a unor interese profesionale dominante, dezvoltarea 
aptitudinilor generale şi speciale, formarea unor 
atitudini pozitive faţă de muncă, dezvoltarea unei 
motivaţii superioare şi a idealului profesional, forma-
rea unor trăsături pozitive necesare în exercitarea 
diverselor profesiuni pentru care optează elevii. 

În acest scop, în prezent, in scolile de la ciclul 
gimnazial sunt prevazute o serie de activităţi de 
orientare şcolară şi profesională, cum ar fi:  

– lecţii de consiliere şi orientare (dirigenţie) la 
clasele a VIII-a, susţinute de către diriginţii claselor 
respective în colaborare cu profesorul psihopedagog; 

– şedinţe cu părinţii în care este prezentată  
Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii 
în învăţământul liceal, cât şi „Ghidul Admiterea”; 

– vizite la Târgul Liceelor. 
Opţiunea şcolară constituie o problemă de strin-

gentă actualitate a familiei şi a şcolii în acelaşi timp. 
Îndeplinirea sarcinilor ce revin fiecărei părţi impune 

organizarea de activităţi în aşa fel încât să crească 
nivelul de interes al copilului ajuns în acest stadiu de 
dezvoltare. Un prim aspect este determinarea nivelului 
de aspiraţie al copilului şi corelarea lui cu cel al 
părinţilor. În multe cazuri aceste nivele nu se stabilesc, 
nu se suprapun sau alteori nivelele de aspiraţie sunt 
peste performanţele elevului, fiind urmate de eşecuri 
în viaţa copilului. 

În acest scop comisia CEAC (Comisia pentru 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii) a  instituţiei de 
învăţământ, care are ca obiect de activitate instruirea 
şi educaţia, a propus să investigheze  care sunt 
interesele elevilor cât şi  modalităţile de orientare 
şcolar profesională în funcţie de nevoile elevilor. 

Pentru aceasta s-a ajuns la concluzia că este 
necesară aprofundarea unor aspecte (întrebând efectiv 
elevii care le este părere, ce nevoi au, ce-şi doresc să 
ştie) prin derularea şi a altor activităţi, cum ar fi: ore 
suplimentare de orientare şi consiliere şcolară; 
proiecte; vizite la licee; invitarea unor elevi de liceu 
pentru a purta diverse discuţii; consiliere individuală şi 
de grup la solicitarea părinţilor, elevilor şi profesorilor 
în cabinetul de asistenţă psihopdagogică al şcolii. 

Ulterior elaborarea unui plan de activităţi, care să 
vină în sprijinul elevilor, iar orientarea lor spre un 
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liceu să nu se mai realizeze în funcţie de un singur 
criteriu - media de admitere (media V-VIII + media 
de la Evaluarea Naţională/2), ci şi în funcţie de 
dorinţele reale ale candidatului. 

2. MIJOLACE ŞI METODE  
DE INVESTIGAŢIE 

S-a propus un formular de anchetă, pentru a afla 
care sunt probleme cu care se confruntă elevii de 
clasa a VIII-a, într-o serie de situaţii, printre care şi 
alegerea liceului.  

Chestionarul a avut 10 întrebări referitoare la: 
– disciplinele preferate, pentru a vedea dacă 

liceul pentru care doreşte să aplice corespunde cu 
domeniile lor de interes; 

– oferta de licee şi ce tip de învăţământ ar putea 
alege: teoretic, tehnologic, vocaţional 

– decizia asupra liceului pe care il vor urma, de 
unde au avut informaţii despre licee 

– care sunt opiniile despre viitorul lor profesional 
şi personal; 

– ce tipuri de acţiuni ar considera utile pentru a-i 
ajuta în alegerea viitorului liceu şi disponibilitatea 
lor de a participa la acţiunile respective 

S-a ales chestionarul ca şi mijloc de investigaţie 
deoarece informaţiile obtinute pe baza chestionarelor 
sunt de tip cantitativ şi calitativ, putând fi detaliate 
în functie de anumite criterii, astfel încât să permită 
o cunoaştere aprofundată a unor aspecte de interes. 
Totodată, întrebările au fost formulate într-o manieră 
simplă şi uşor de înteles pentru elevi. Chestionarul a 
fost aplicat unui număr de 41 de elevi de clasa 
a VIII-a de la Şcoala Generală nr 12 din Timişoara 
în luna martie 2013. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Una din întrebările de început al chestionarului a 
fost adresată cu scopul de a vedea dacă elevii de 
clasa a VIII-a s-au horărât  ce liceu vor să urmeze după 
terminarea ciclului gimnazial. În urma interpretării 
rezultatelor (fig. 1) se poate observa că 54% din elevi 
şi-au ales liceul la care vor sa-şi continuie studiile, 44% 
nu erau încă hotărâţi, iar 2% nici măcar nu s-au gândit 
la acest aspect. Este adevărat că alegerea efectivă a 
liceului se face doar după ce primesc rezultatele de 
la evaluarea naţională, însă e de remarcat faptul că mai 
bine de jumătate dintre respondenţi şi-au ales deja 
traseul profesional. 

Pentru a vedea ce surse folosesc elevii pentru a se 
informa, aceştia au fost întrebaţi de unde ştiu despre 
liceul la care vor să-şi continuie studiile. Cei mai 
mare parte, adică 44% au răspuns că ştiu informaţii 
despre liceu de la alţi colegi, 22% stiu din alte surse 

(familie, prieteni), iar 18% au aflat despre liceul 
dorit de la vecini (fig. 2). 

 

 
 

Fig. 1. Răspunsuri la întrebarea „Ştii la ce liceu 
îţi vei continua studiile ?” 

 

 
 

Fig. 2.  Surse de unde elevii au aflat de liceul dorit. 
 

În urma acestei interpretări se poate observa 
faptul că lipseşte informarea eleviilor de către 
cadrele didactice din şcoală precum şi prezentarea 
ofertelor de către şcoliile care îşi aşteaptă elevii în 
clasa a IX a. Acest aspect se doreşte a fi remediat în 
cel mai scurt timp posibil, deoarece este important 
pentru oricare elev să poate auzi despre oferta liceală 
direct de la unităţile de învăţământ, iar şcoala trebuie 
să le ofere această oportunitate. 

Pentru a obtine o părere depre viziunea elevilor 
asupra viitorului lor, aceştia au fost întrebaţi cum se 
văd peste 5 ani, cei mai mulţi dintre ei, 44% spunand 
ca vor urma o facultate, 32% se văd doar terminând 
liceul, iar 24 % lucrând (fig. 3). De asemenea, elevii 
au fost întrebaţi cum se văd peste 10 ani, Cei mai 
mulţi dintre ei 50% doresc să termine o facultate şi 
să-şi găsească de lucru în domeniul studiat, 34% 
doresc să aibe un loc de muncă stabil, iar 16 % se 
gândesc la întemeierea unei familii. 

Cel mai important este să observi ceea ce au 
nevoie elevii pentru a-şi alege liceul dorit, şi anume 
să fie întrebaţă despre modalitatea prin care vor să 
afle de liceul preferat. În uma aplicării acestei între-
bări, cei mai mulţi au răspuns că doresc să viziteze o 
întreprindere 19 %, pentru a vedea ce meserii sunt 
cele mai căutate şi cel mai bine plătite, 16 % au 
răspuns că vor să viziteze o facultate pentru a vedea 
dacă găsesc o continuitate a profilului studit în liceu, 
15 % doresc aflarea locurilor de muncă ce sunt libere 
în acest moment, iar 9 % doresc vizitarea unui liceu 
pentru a fii informaţi de profilele fiecărui liceu în 
parte (figura 4). 
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a) Peste 5 ani 

 
 
 
 
 
 

b) Peste 10 ani 
 

Fig. 3. Viziunea eleviilor asupra viitorului. 

Elevii au fost întrebaţi despre utilitatea ca şcoala să 
ofere câteva ore suplimentare de consiliere în alegerea 
liceului. Dintre elevii chestionaţi, 73% au fost de 
părere că orele sunt utile, însă doar 65% au declarat 
că intenţionează să participe la aceste ore (fig. 5). 
Frecvenţa optimă a întâlnirilor suplimentare este 
considerată a fi de 1 dată pe săptămână (fig. 5.b).  

De asemenea, elevii au fost întrebaţi dacă doresc să 
fie implementate în cadrul scolii proiecte cu tematica 
Profesii şi meserii şi dacă ar participa la ceste proiecte 
(figura 6). 

Elevii au fost încântaţi de această idee şi 93% 
consideră că este important să se implementeze aceste 
proiecte în cadrul şcolii, iar cei mai mulţi dintre aceştia, 
şi anume 82% doresc participarea la aceste proiecte. 

 
 

Fig. 4. Etape importante pentru alegerea liceului. 
 

 
 

 

a) Utilitatea orelor suplimentare b) Frecvenţa de desfăşurare a orelor c) Intenţia de participare 
 

Fig. 5.  Necesitatea existenţei unor ore suplimentare de consiliere în alegerea liceului 
 

 
 

a) Utilitatea proiectelor                              b) Intenţia de participare 
 

Fig. 6.  Necesitatea organizării unor proiecte cu tematica „Profesii şi meserii”. 
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Tabelul 1. Activităţi realizate în „Săptămâna altfel” 

Activitatea Denumirea activitaţii Locul de desfăşurare Perioada Număr elevi participanţi 
A 1. Vizite la licee Liceele din Timişoara (ex. CNB) 01-05.04.2013 22 
A 2. Vizionarea site-urilor liceelor Sala CDI a şcolii 15-19.04.2013 42 

A 3. 
Derularea unui proiect cu 
tema: Alegerea profesiei 

Sala media a şcolii 22-26.04.2013 
42 

A 4. Vizită la Târgul Liceelor Iulius Mall luna mai 42 
 

 

4. ACŢIUNI ÎN URMA PRELUCRĂRII 
CHESTIONARELOR   

În urma interpretării răspunsurilor elevilor, s-am 
obervat faptul că elevii de clasa a VIII-a au nevoie 
de consiliere şcolară şi de prezentarea liceelor din 
oraş, atât prin vizite la licee cât şi elevii mai mari de 
la aceste licee să meargă prin şcoli şi să-şi prezinte 
ofertele.  

Rezultatele obţinute au fost discutate cu conduce-
rea şcolii şi s-a conceput un plan de acţiuni ce a ţinut 
cont de sugestiile elevilor. Acţiunile au fost prevăzute 
pentru „Săptămâna altfel”, destinată activităţilor 
extraşcolare cu elevii (tabelul 1).  

5. CONCLUZII 

Scopul orientării şcolare şi profesionale este de 
informare şi consiliere a persoanelor cu privire la 
alegerea rutei şcolare şi profesionale motivat con-
siderată de individ ca optimă pentru sine şi care să-i 
aducă acestuia, prin cariera exercitată, satisfacţie, un 
nivel de trai decent, afirmare personală şi socială, 
performanţă profesională şi participarea la viaţa 
publică.  

Astfel, s-a conceput un chestionar cu 10 întrebări 
cu scopul de a spori capacitatea individului de auto-
decizie, auto-evaluare realistă de sine, iniţiativă, 
flexibilitate în diferite situaţii specifice. 

În urma prelucrării datelor s-a constat că în medie 
50% dintre elevii şcolii ştiu pentru care licee doresc 
să opteze, au o imagine de ansamblu asupra urmă-

torilor 5 ani, respectiv 10 ani din viaţa lor, doresc să 
participe în cadrul unor ore de consiliere şi orientare 
suplimentare la o serie de acţiuni: vizite la licee şi 
invitarea unor elevii din licee pentru discuţii, derula-
rea unor proiecte împreună cu dirigintele, cât şi 
derularea unor acţiuni cu psihopedagogul în cabinetul 
de asitenţă psihopedagogică. 

În urma analizei răspunsurilor elevilor s-au orga-
nizat 4 acţiuni importante pentru a facilita alegerea 
viitoarei şcoli/meserii. La aceste acţiuni au participat 
un număr de  22, respectiv 42 de elevi. 

În anul viitor şcolar, acest chestionar se va aplica 
elevilor de clasa a VIII-a tot în luna martie, cu 
scopul de a realiza un plan de activităţi pe care să-l 
derulăm în luna aprilie, în  cadrul săptămânii „ 
Şcoala altfel”. Acest chestionar îl vom aplica şi elevilor 
de clasa a VII-a, în luna iunie şi ulterior în anul  
şcolar următor tot în luna martie, pentru  a face o 
comparaţie între răspunsuri şi a elabora un program 
de măsuri şi acţiuni, pe care să-l cuprindem în planul 
managerial al şcolii, pentru imbunataţirea calităţii în 
instituţie.  
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