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         ORGANIZAREA CERCETĂRII 

  

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Centrul Judeţean de Asistenţă 

Psihopedagogică au realizat un sondaj al opţiunilor elevilor din clasele a VIII-a, în perioada 22. 10. – 

19. 11. 2014.  

 La chestionar au răspuns un număr de 6 486 elevi din clasele a VIII-a din totalul de  8 656 

înscrişi, respectiv 74,93 %, din care 2 882 elevi din mediul urban şi 3 604 elevi din mediul rural. Elevii 

investigaţi provin din 140 de unităţi şcolare (49 din mediul urban şi 91 din mediul rural). 

Din totalul respondenţilor un număr de 6 329 elevi şi-au exprimat preferinţa pentru unităţi 

şcolare din judeţul Iaşi iar 157, respectiv 2,42 % şi-au exprimat opţiunea pentru unităţi şcolare din alte 

judeţe. 
  

I. OPŢIUNI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL 

 
 

 Din cei 5 290 de elevi care şi-au exprimat o opţiune de continuare a studiilor în unităţile de 

învăţământ liceal de stat din judeţ, opţiunile pe filiere s-au repartizat după cum urmează:  
 

                                     Opţiuni 

Filiera 

TOTAL 

Nr. % 

Teoretică 2859 54,05 

Tehnologică 1731 32,72 

Vocaţională 700 13,23 

TOTAL 5290 100 
Tabel 1. Repartizarea opţiunilor  liceale pe filiere 
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Grafic 1. Repartizarea opţiunilor  liceale pe filiere 

 
   

 Comparativ, distribuţia opţiunilor pe ultimii 3 ani (2012-2013, 2013-2014 şi 2014-2015):   

An şcolar 

Filiera 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Teoretică 45,83 % 44,32 % 54,05 % 

Tehnologică 43,19 % 43,19 % 32,72 % 

Vocaţională 10,98 % 12,48 % 13,23 % 

Tabel 2. Distribuţia comparativă a opţiunilor şcolare  

 Având în vedere că peste 16 % dintre elevi şi-au exprimat opţini pentru şcoala profesională 

rezultă că totalul opţiunilor pentru învăţământul tehnic şi profesional reprezintă 43,97 % din totalul 

preferinţelor elevilor.  
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 În cadrul filierei teoretice, 1 748 opţiuni (61,14 %)  sunt pentru profilul real şi  1 111 opţiuni, 

adică 38,86 %  pentru profilul uman. 
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Grafic 2. Distribuţia pe profile a opţiunilor în cadrul filierei teoretice 

 

 Situaţia pe categorii de clasă se prezintă astfel: 

- Matematică - informatică = 938 opţiuni, 53,66% din opţiunile pentru profilul real (1 748)  

- Ştiinţele naturii = 810 opţiuni, 46,34%, din totalul opţiunilor pentru profilul real (1 748)  

- Filologie = 714 opţiuni, 64,27% din totalul opţiunilor pentru profilul uman (1 111) 

- Ştiinţe sociale = 397 opţiuni, 35,73 % din totalul opţiunilor pentru profilul uman (1 111) 
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 Grafic 3. Distribuţia opţiunilor pe categorii de clasă în cadrul filierei teoretice 

  

 Repartizarea opţiunilor la nivelul filierei tehnologice şi a domeniilor pregătirii de bază: 

 

- profilul tehnic = 524 opţiuni (30,27%) din totalul opţiunilor pentru filiera tehnologică: 

- mecanică = 227 (43,32 % din totalul opţiunilor pentru profilul tehnic); 

- electric = 45 (8,59 %); 

- textile-pielărie = 50 (9,54 %); 

- construcţii, instalaţii şi lucrări publice = 69 (13,17 %); 

- electromecanică = 4 (0,76 %) 

- electronică şi automatizări = 108 (20,61 %); 

- fabricarea produselor din lemn = 9 (1,72 %); 

- producţie media = 9 (1,72 %); 
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- chimie industrială = 3 (0,57 %); 

 

- profilul servicii = 1017 opţiuni (58,75 %) : 

- economic = 371 (36,48 % din totalul opţiunilor pentru profilul servicii); 

- turism şi alimentaţie publică = 342 (33,63 %); 

- comerţ = 167 (16,42 %); 

- estetica şi igiena corpului omenesc = 137 (13,47 %). 

 

- profilul resurse naturale şi protecţia mediului = 190 opţiuni (10,98 %) : 

- industrie alimentară = 82 (43,16 % din totalul opţiunilor pentru acest profil); 

- agricultură = 75 (39,47 %); 

- protecţia mediului = 33 (17,37 %). 
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Grafic 4. Distribuţia opţiunilor în cadrul filierei tehnologice 

 
 Filiera vocaţională este preferată de către elevi după cum urmează : 

- profilul artistic = 292 opţiuni, 41,71 % din opţiunile pentru această filieră;  

- profilul sportiv = 213 opţiuni (30,86 %); 

- profilul pedagogic = 148 de opţiuni (21,14 %); 

- profilul teologic = 44 de opţiuni (6,29 %); 
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Grafic 5. Distribuţia opţiunilor în cadrul filierei vocaţionale 
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II. OPŢIUNI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL 
 

 

 Din totalul elevilor cuprinşi în studiu, un număr de 1 062, respectiv 16,78 % şi-au exprimat 

dorinţa de a urma o şcoală profesională, repartizarea opţiunilor pentru învăţământul profesional 

de trei ani prezentându-se astfel: 
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 Grafic 6. Distribuţia opţiunilor pe profile în cadrul învăţământului professional 

 

 profilul tehnic 710 opţiuni, din care pentru domeniul:  

 mecanică = 367 

 industrie textilă şi pielărie = 179 

 fabricarea produselor din lemn = 50 

 electromecanică = 37 

 construcţii, instalaţii şi lucrări publice = 36 

 electric = 35 

 chimie industrială = 6 

 

 profilul resurse naturale şi protecţia mediului 183 opţiuni, din care pentru domeniul:  

 agricultură = 124 

 industrie alimentară = 59 

 

 profilul servicii 169 opţiuni, din care pentru domeniul:  

 turism şi alimentaţie publică = 67 

 estetica şi igiena corpului omenesc = 63 

 comerţ = 39 

 

 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 =  33,48 % 

 de moment =  55,44 % 
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 incertă =  11,08 % 
 

CONSIDERAŢII  FINALE 
 

 

 Importanţa participării elevilor şi cadrelor didactice la activităţi pe problematica 

orientării carierei organizate de IŞJ şi CJRAE Iaşi/CJAPP Iaşi:  

o  Salonul ofertelor educaţionale 

o  Acţiunea Împreună pentru carieră 

o  Caravana OSP în cadrul Săptămânii Şcoala altfel 

o  Avanpremieră pentru carieră – festivalul filmelor de prezentare a unităţilor liceale 
 

 Importanţa accesării materialelor de pe site-ul CJRAE Iaşi (cjrae-iasi.ro) 

 

 Necesitatea utilizării broşurilor, ghidurilor elaborate de IŞJ Iaşi, CJRAE Iaşi/CJAPP Iaşi de 

către profesorii responsabili cu activitatea de orientare şcolară şi profesională şi de profesorii 

diriginţi de la clasele a VIII-a:  

o  Broşura privind admiterea în învăţământul liceal de stat şi învăţământul profesional 

pentru anul şcolar 2014-2015 

o  Ghidurile informative/ metodologice de orientare şcolară şi profesională  

 

 Asigurarea continuităţii în activitate a profesorilor responsabili cu activitatea de orientare 

şcolară şi profesională, conform Ordinului MEN 3064/2000 

 

 Participarea cadrelor didactice la activităţi de formare privind orientarea în carieră. 
 
 
 
 

 

Director CJRAE,        
Prof. Elena Manuela VLASIE           Coordonator CJAPP, 

      Prof. Anca HARDULEA 
 


