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A N A L I Z A 

privind opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor din clasa a VIII – a 

anul şcolar 2015 - 2016 

 
ARGUMENT 

  

Finalizarea clasei a VIII-a impune, în contextul educaţional românesc, necesitatea 

luării unei decizii cu privire la traseul educaţional ulterior gimnaziului. Datorită 

complexităţii tot mai mari a pieţei muncii este necesar ca elevii să ia decizii cât mai 

realiste în legătură cu viitoarele lor studii liceale şi postliceale, şi în perspectivă, şi a 

viitoarei lor cariere. 

Orientarea şcolară şi profesională reprezintă în acest sens un răspuns prin sistemul 

coerent de acţiuni şi măsuri prin care elevii sunt ajutaţi să-şi aleagă şcoala, respectiv 

profesiunea, potrivit atât cu aspiraţiile şi aptitudinile proprii, cât şi cu cerinţele societăţii. 

Orientarea şcolară şi profesională înglobează întregul sistem al acţiunilor educative care 

dezvoltă personalitatea tânărului şi pregătesc integrarea lui socială şi profesională.  

Cunoaşterea opţiunilor şcolare şi profesionale ale elevilor reprezintă în acest 

context un aspect important al activităţii de orientare în carieră a acestora. 

 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Centrul Judeţean de 

Asistenţă Psihopedagogică au realizat sondarea opţiunilor elevilor din clasele a VIII-a, în 

perioada octombrie- noiembrie 2015.  

 

CONSIDERAŢII METODOLOGICE 

 

 În perioada premergătoare aplicării chestionarelor, profesorii consilieri şcolari de 

la C.J.A.P.P. au desfăşurat, în unităţile şcolare din municipiul Iaşi şi din judeţ, o serie de 

activităţi de informare asupra reţelei şcolare, a posibilităţilor de continuare a studiilor, de 

prezentare a Broşurii privind admiterea în învăţământul liceal de stat şi învăţământul 

profesional pentru anul şcolar 2015-2016 şi a Ghidurilor informative de orientare şcolară 

şi profesională, nr. 21/2011, nr. 22/2012,  nr. 23/2013, nr. 24/2014, nr. 25/2015. S-au 

desfăşurat activităţi de instruire a profesorilor responsabili cu activitatea de orientare 

şcolară şi profesională, în care s-au prezentat instrumentele de lucru (chestionarul, ghidul 

de aplicare al chestionarului, modelul de centralizare a datelor).  

În vederea optimizării activităţii de orientare şcolară şi profesională în mediul 

rural, în perioada octombrie 2015, profesorii consilieri şcolari din CJAPP au desfăşurat 

acţiunea Împreună pentru carieră, având ca scop informarea şi consilierea elevilor din 

clasele a VIIIa,  conştientizarea acestora cu privire la cerinţele pieţei muncii şi a 

oportunităţilor pentru carieră şi de continuare a pregătirii prin învăţământul liceal de stat 

sau învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Menţionăm că unităţile 

menţionate au fost selectate datorită numărului mare de absolvenţi de clasa a VIIIa care 

nu s-au înscris în învăţământul liceal sau profesional în anul şcolar 2015- 2016. Acţiunea 

s-a derulat în nouă unităţi şcolare din mediul rural şi având o participare de 261 de elevi 

şi 26 de cadre didactice. 

 Acţiunea de informare a fost urmată de aplicarea de către profesorii consilieri 

şcolari şi diriginţii claselor a VIII-a a chestionarului OSP, elaborat în cadrul C.J.A.P.P. şi 



 4 

centralizarea datelor, la nivelul unităţilor de învăţământ, de către profesorii responsabili 

cu activitatea de orientare şcolară şi profesională. Centralizarea la nivelul judeţului s-a 

realizat de către profesorii consilieri şcolari de la C.J.A.P.P. 

Analiza a cuprins un număr de 6 765 elevi din clasele a VIII-a din totalul de 8 403 

înscrişi, respectiv 80,51 %, din care 2 985 elevi din mediul urban (92,56 % din totalul 

elevilor înscrişi în mediul urban) şi 3 780 elevi din mediul rural (73,01 % din totalul 

elevilor înscrişi în mediul rural). Elevii investigaţi provin din 158 de unităţi şcolare (54 

din mediul urban şi 104 din mediul rural). Facem precizarea că investigaţia a vizat toate 

unităţile cu învăţământ gimnazial din judeţul Iaşi şi menţionăm procentul ridicat de elevi 

cuprinşi în studiu comparativ cu anul şcolar anterior. Există şi un număr de elevi care nu 

au fost cuprinşi în studiu, acest lucru fiind determinat de următoarele motive: au absentat 

motivat sau nemotivat, au refuzat completarea chestionarului, au completat chestionarul 

însă nu au reuşit să-şi contureze în acel moment o opţiune.  

Din totalul respondenţilor (6 765 elevi), un număr de 6 578 elevi şi-au exprimat 

preferinţa pentru unităţi şcolare de stat din judeţul Iaşi, 3 elevi au formulat opţiuni pentru 

învăţământul particular şi 184, respectiv 2,72 % şi-au exprimat opţiunea pentru unităţi 

şcolare din alte judeţe. 

Precizăm faptul că elevii, în chestionare, au fost solicitaţi să-şi exprime o singură 

opţiune privind continuarea studiilor, respectiv prima opţiune pe care ar nota-o pe fişa de 

înscriere. La aceasta, se adaugă şi lipsa – obiectivă – a unor informaţii privind planul de 

şcolarizare pentru anul de învăţământ 2016-2017 (acesta fiind în curs de realizare), mai 

ales în ceea ce priveşte numărul de locuri pentru fiecare tip de clasă, 

specializările/calificările profesionale pe profile şi filiere şi a ultimelor medii de admitere 

din anul şcolar trecut, date care vor fi făcute publice abia odată cu apariţia, la începutul 

lunii mai a..c.,  a broşurii privind admiterea în învăţământul liceal şi profesional. 
 

  

ANALIZA  REZULTATELOR 

 

I. OPŢIUNI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL 

I.1.Distribuţia opţiunilor elevilor pe filiere 
 

Din totalul opţiunilor exprimate pentru unităţi de învăţământ din judeţul Iaşi (6 578 

opţiuni),  5 287 (80,37%) sunt pentru învăţământul liceal iar 1 291 (19,62%) sunt pentru 

învăţământul profesional. 

Din cei 5 287 de elevi care şi-au exprimat o opţiune de continuare a studiilor în unităţile 

de învăţământ liceal de stat din judeţul Iaşi, opţiunile pe filiere s-au repartizat după cum 

urmează:  
 

                                     Opţiuni 

Filiera 

TOTAL 

Nr. % 

Teoretică 2 954 55,87 

Tehnologică 1 672 31,62 

Vocaţională 661 12,51 

TOTAL 5287 100 
Tabel 1. Repartizarea opţiunilor  liceale pe filiere 
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Grafic 1. Repartizarea opţiunilor  liceale pe filiere 

 
   

I.2.Distribuţia comparativă a opţiunilor şcolare pe ultimii 5 ani 

Comparativ, distribuţia opţiunilor pe ultimii cinci ani (2011-2012, 2012-2013, 

2013-2014, 2014-2015 şi 2015-2016) se prezintă astfel: 
 

An şcolar 

Filiera 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Teoretică 40,72 % 45,83 % 44,32 % 54,05 % 55,87% 

Tehnologică 48,00 % 43,19 % 43,19 % 32,72 % 31,62% 

Vocaţională 11,28 % 10,98 % 12,48 % 13,23 % 12,51% 
Tabel 2. Distribuţia comparativă a opţiunilor şcolare  
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Grafic 2. Distribuţia comparativă a opţiunilor şcolare  

 

 În acest an şcolar se observă continuarea creşterii opţiunilor pentru filiera 

teoretică şi o uşoară scădere a preferinţelor elevilor pentru filiera vocaţională. În ceea ce 

priveşte opţiunile pentru filiera tehnologică observăm că acestea scad cu 3,13%. Această 

situaţie apare ca urmare a ofertei şcolilor profesionale. Având în vedere că peste 19,61 % 

dintre elevi şi-au exprimat opţiuni pentru şcoala profesională rezultă că totalul opţiunilor 

pentru învăţământul tehnic şi profesional reprezintă 45% din totalul preferinţelor elevilor.  

  

I.3. Distribuţia opţiunilor pe medii de rezidenţă 

 

Opţiunile respondenţilor în funcţie de mediul de rezidenţă prezintă o serie de 

paticularităţi. 
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Astfel, din totalul de 2 527 de elevi respondenţi din clasa a VIII-a, din unităţile 

şcolare din mediul rural, care şi-au exprimat opţiuni privind continuarea studiilor în 

unităţi din judeţul Iaşi, repartizarea pe filiere este după cum urmează: 

- pentru filiera teoretică = 1 012 de elevi (40,05 %); 

- pentru filiera tehnologică = 1 202 (47,57 %); 

- pentru filiera vocaţională = 313 (12,38 %). 
 

40%

48%

12%

Filiera teoretică Filiera tehnologică Filiera vocaţională

Grafic 3. Distribuţia opţiunilor elevilor din mediul rural pe filiere 
 

 Se constată ponderea semnificativă a opţiunilor elevilor din mediul rural pentru 

filiera tehnologică. 

 În mediul urban, din totalul de 2 760 de elevi respondenţi care şi-au exprimat 

opţiuni privind continuarea studiilor în unităţi din judeţul Iaşi, preferinţele se repartizează 

pe filiere după cum urmează: 

- pentru filiera teoretică = 1 942 de elevi (70,36%); 

- pentru filiera tehnologică = 470 (17,03 %); 

- pentru filiera vocaţională = 348 (12,61 %). 
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 Grafic 4. Distribuţia opţiunilor elevilor din urban pe filiere 

 

Se constată ponderea semnificativă a opţiunilor elevilor din mediul urban pentru 

filiera teoretică. 
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I.4. Distribuţia opţiunilor pe filiere/ specializări/ calificări 

 

În cadrul filierei teoretice, din 2954 opţiuni, 1 837 opţiuni (62,19, %)  sunt pentru 

profilul real şi 1 117 opţiuni, adică 37,81 %  pentru profilul uman. 
 

       

62%

38%

Repartizarea opţiunilor pe profile în cadrul filierei teoretice

real uman

 
Grafic 5. Distribuţia opţiunilor în cadrul filierei teoretice 

 

 

 Situaţia pe categorii de clasă se prezintă astfel: 

- Matematică - informatică = 964 de opţiuni, respectiv 52,48% din totalul                                                 

opţiunilor pentru profilul real (1 837)  

- Ştiinţele naturii = 873 de opţiuni, reprezentând 47,52%, din totalul opţiunilor 

pentru profilul real (1 837)  

- Filologie = 708 de opţiuni, adică 63,38% din totalul opţiunilor pentru profilul                      

uman (1 117) 

- Ştiinţe sociale = 409 de opţiuni, adică 36,62 % din totalul opţiunilor pentru                                

profilul uman (1 117) 
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 Grafic 6. Distribuţia opţiunilor pe categorii de clasă în cadrul filierei teoretice 
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 Grafic 7. Distribuţia opţiunilor în cadrul profilului real 
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 Grafic 8. Distribuţia opţiunilor în cadrul profilului uman 
  
 

 

Repartizarea opţiunilor la nivelul filierei tehnologice şi a domeniilor pregătirii de 

bază este următoarea : 

- profilul tehnic = 442 de opţiuni (26,44%) din totalul opţiunilor exprimate pentru 

filiera tehnologică :  

- mecanică = 193 (43,67 %) din totalul opţiunilor pentru profilul tehnic); 

- electric = 61 (13,80 %); 

- textile-pielărie = 25 (5,66 %); 

- construcţii, instalaţii şi lucrări publice = 55 (12,44 %); 

- electromecanică = 21 (4,75 %) 

- electronică şi automatizări = 63 (14,25 %); 

- fabricarea produselor din lemn = 16 (3,62 %); 

- producţie media = 6 (1,36 %); 

- chimie industrială = 2 (0,45 %); 
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- profilul servicii = 1048 opţiuni (62,68 %) : 

- economic = 375 (35,78%) din totalul opţiunilor pentru profilul servicii); 

- turism şi alimentaţie publică = 382 (36,45 %); 

- comerţ = 162 (15,46 %); 

- estetica şi igiena corpului omenesc = 129 (12,31 %). 

 

- profilul resurse naturale şi protecţia mediului = 182 opţiuni (10,88 %) : 

- industrie alimentară = 61 (33,51 % din totalul opţiunilor pentru acest 

profil); 

- agricultură = 81 (44,51, %); 

- protecţia mediului = 40 (21,98 %). 
                  

30%

59%

11%

tehnic servicii resurse naturale şi protecţia mediului

 
Grafic 9. Distribuţia opţiunilor în cadrul filierei tehnologice 

 

Filiera vocaţională este preferată de către elevi după cum urmează : 

- profilul artistic = 253 opţiuni, reprezentând (39,22 % ) din opţiunile pentru 

această filieră;  

- profilul sportiv = 232 opţiuni (35,96 %); 

- profilul pedagogic = 139 de opţiuni (21,55 %); 

- profilul teologic = 21 de opţiuni (3,26 %); 

 
 

pedagogic
22%

teologic
3%

artistic
39%

sportiv
36%

Grafic 10. Distribuţia opţiunilor în cadrul filierei vocaţionale 

 

Pentru învăţământul alternativ, Liceul Teoretic Waldorf, specializarea  filologie  sunt 

înregistrate un număr de 16 opţiuni (2,42%). 
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II. OPŢIUNI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL 

 

În conformitate cu Ordinul MEN nr. 3136 din 20 februarie 2013, începând cu anul 

şcolar 2014 – 2015, se organizează învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, a propus, pentru anul şcolar în curs, un număr 

de 44 de unităţi şcolare în care să funcţioneze şcoala profesională (26 în mediul rural 

respective 18 în mediul urban). Elevii se pot pregăti în cadrul a 28 de calificări, din 14 

domenii diferite de formare profesională. 

 Din totalul elevilor cuprinşi în studiu, un număr de 1 291, respectiv 19,63 % şi-au 

exprimat dorinţa de a urma o şcoală profesională, repartizarea opţiunilor pentru 

învăţământul profesional de trei ani prezentându-se astfel: 
 

 profilul tehnic 852 opţiuni, din care pentru domeniul:  

 mecanică = 563 

 industrie textilă şi pielărie = 190 

 fabricarea produselor din lemn = 7 

 electromecanică = 2 

 construcţii, instalaţii şi lucrări publice = 51 

 electric = 18 

 chimie industrială = 8 
 

 profilul resurse naturale şi protecţia mediului 198 opţiuni, din care pentru 

domeniul:  

 agricultură = 130 

 industrie alimentară = 68 
 

 profilul servicii 241 opţiuni, din care pentru domeniul:  

 turism şi alimentaţie publică = 82 

 estetica şi igiena corpului omenesc = 123 

 comerţ = 36 
 

Repartizarea opţiunilor pe profile

15% 66%

19%

profilul tehnic profilul resurse naturale şi protecţia mediului profilul servicii

 Grafic 11. Distribuţia opţiunilor pe profile în cadrul învăţământului professional 
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Rezultatele obţinute în urma analizei răspunsurilor elevilor sunt influenţate de o 

multitudine de factori, şcolari şi extraşcolari, decizia privind opţiunea exprimată fiind 

considerată ca definitivă de către  33,48 % dintre respondenţi, de moment de către  55,44 

respectiv incertă de către 11,08 % dintre respondenţi. 

 

CONSIDERAŢII GENERALE 

 

În ceea ce priveşte motivele care fundamentează alegerea profilului, se poate 

sesiza mai degrabă o aşteptare empiric-raţională în raport cu perspectiva inserţiei pe piaţa 

muncii, ca premisă a răspunsurilor elevilor. Acest fapt se reflectă în ponderea opţiunilor 

pentru specializări/ calificări precum: matematică- informatică, tehnician în activităţi 

economice, tehnician în turism şi alimentaţie. În consecinţă, elevii fac alegeri conştiente, 

în acord cu tendinţele de pe piaţa muncii, adecvate valorilor, intereselor, aspiraţiilor lor în 

ceea ce priveşte cariera şi viitorul lor profesional. Nu sunt de neglijat, în opinia elevilor, 

rezultatele obţinute în gimnaziu, care le facilitează accesul la profilul dorit. Prezenţa 

acestui factor pe primele locuri în lista motivelor care influenţează alegerea 

filierei/profilului liceal poate constitui o dovadă de realism din partea elevilor, în măsura 

în care, într-adevăr, rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu sunt un criteriu foarte 

important în alegerea viitorului liceu. Elevii conştientizează deasemeni necesitatea unei 

continuităţi între tipul (filiera, profilul) de liceu absolvit şi profesia/ocupaţia pe care o vor 

practica în viitor. 

 

Reţeaua de relaţii semnificative: influenţa părinţilor, prietenii, anturajul, 

constituie aspecte relevante în alegerea carierei. Prin intermediul acestora, se oferă 

modele educaţionale şi de carieră, prin care elevii sunt ajutaţi să-şi cunoască resursele, să 

planifice, să acţioneze, să ia decizii informate. Părinţii recomandă copiilor lor filiera şi 

profilul liceului în funcţie de următoarele motive: aptitudinile copilului, rezultatele 

şcolare obţinute în gimnaziu, propria experienţă în muncă precum şi experienta în calitate 

de părinţi. Deşi ne-am aştepta, poate, ca influenţa prietenilor, anturajul să aibă o pondere 

importantă printre criteriile care stau la baza alegerii filierei şcolare, rezultatele obţinute 

în urma prelucrării răspunsurilor nu susţin această supoziţie. Elevii afirmă doar în 

proporţie de 12,03% că sunt influenţaţi în alegerea lor de acest factor, în schimb influenţa 

părinţilor şi a cadrelor didactice deţine ponderi mai ridicate. Acest rezultat i-ar putea 

determina pe profesorii diriginţi şi pe părinţi să nu pornească de la premisa (aşa cum se 

întâmplă deseori) că regulile grupului, regulile celorlalţi, primează întodeauna. Copiii, la 

această vârstă, încep să-şi afirme tot mai mult independenţa, propriul mod de a fi, dar, cu 

toate acestea acordă, o importanţă mare implicării părinţilor în procesul decizional 

privind alegerea filierei şi profilului liceal.  

 

Remarcăm o stare de fapt care se constată în acţiunile de informare desfăşurate în 

ultimii ani şi anume: asteptările reciproce dinspre şcoală spre familie şi invers nu sunt 

încă suficient ajustate. Cadrele didactice sesizează necesitatea implicării active a 

părinţilor în informarea şi orientarea în carieră a elevilor. Pe de altă parte părinţii 

consideră că rolul dominant în această acţiune îi revine şcolii. Această pendulare 

permanentă a accentului între şcoală şi familie impune necesitate colaborării active a 

celor doi factori. Spre exemplu, la sfârşitul anului şcolar, consiliile profesorilor clasei, 
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împreună cu profesorii diriginţi, vor avea întâlniri cu părinţii fiecărei clase a VIII-a, 

pentru a prezenta aprecierile cadrelor didactice asupra nivelului de pregătire, motivaţiei 

pentru învăţare şi comportamentului elevilor, oferind astfel părinţilor o bază pentru 

orientarea ulterioară a copiilor. 

 

O orientare în carieră  cât mai eficientă presupune un continuum de activităţi 

desfăşurate de profesorii diriginţi şi de profesorii consilieri şcolari. Aceştia informează 

permanent elevii/părinţii, pe tot parcursul gimnaziului şi cu precădere în clasele a VII-a şi 

a VIII-a, despre studiile liceale (durata, filiere, profiluri, specializări, organizare – trunchi 

comun şi curriculum la decizia şcolii), posibilităţile oferite de fiecare traseu educaţional, 

posibilităţile ulterioare de dezvoltare profesională şi inserţie socială.  

 

Rezultatele acţiunilor desfăşurate în cadrul studiului de faţă, conturează o serie de 

măsuri de îmbunătăţire a activităţii de educare a elevilor privind orientarea în carieră: 

-  informarea elevilor şi a părinţilor privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017, 

structura învăţământului postgimnazial din judeţul Iaşi; 

- diseminarea informaţiilor cuprinse în materialele elaborate de IŞJ Iaşi, 

CJRAE Iaşi/ CJAPP Iaşi de către profesorii responsabili cu activitatea de orientare 

şcolară şi profesională şi de către profesorii diriginţi de la clasele a VIII-a (broşuri, 

pliante, ghiduri informative de orientare şcolară şi profesională etc.); 

- participarea elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice la activităţi pe 

problematica orientării carierei organizate de IŞJ şi CJRAE Iaşi/CJAPP Iaşi (Salonul 

ofertelor educaţionale, Acţiunea Împreună pentru carieră, Caravana OSP, 

Avanpremieră pentru carieră – festivalul filmelor de prezentare a unităţilor liceale); 

- studierea materialelor informative de pe site-ul CJRAE- CJAPP Iaşi; 

      - propunerea spre acreditare, prin organizaţii de formare, a unor cursuri 

Consiliere şi orientare pentru profesorii diriginţi;  
 - participarea cadrelor didactice la activităţi de formare privind orientarea în 

carieră, organizare de CCD Iaşi, CJRAE/CJAPP Iaşi. 

 

  

 

 
  

Director CJRAE,        

Elena Manuela VLASIE                       Coordonator CJAPP, 

          Anca HARDULEA 

 


