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SCOPUL STUDIULUI 

 
 

- identificarea  opțiunilor școlare/profesionale ale 
elevilor din clasele finale ale ciclului gimnazial ; 
 

- constituirea unui sprijin real în fundamentarea 
proiectului planului de școlarizare pentru anul 
școlar 2017 – 2018. 
 



ETAPELE STUDIULUI 

      

 

 prima etapă a urmărit centralizarea opțiunilor 
pentru a veni în sprijinul elaborării proiectului 
planului de școlarizare; 
 

 a doua etapă va viza sinteza opțiunilor în vederea 
realizării Ghidului absolventului distribuit cu 
prilejul Târgului Educațional care se va organiza 
spre finele anului școlar. 
 



VARIABILELE STUDIULUI  

                Variabilele dependente de elevi: nevoile, dorinţele, aspiraţiil concepţiile, 
prejudecăţile, reprezentările, interesul pentru şcoală, motivaţia; diverse influenţe: 
consecinţe ale frecvenţei/absenteismului şcolar, efectele educaţiei asupra unor aspecte ale 
vieţii sociale: comunitate locală, factori economici, culturali, politici, management 
educaţional etc.; membrii unei populaţii pot să difere în funcţie de multe variabile: grupul 
de elevi, de exemplu, conţine băieţi şi fete, având fiecare educaţii diferite şi provenind din 
medii diferite, prezentând diferite capacităţi etc. 
                   Variabile dependente de valorile structurale, funcţionale şi de proces ale 
sistemului de învăţământ: accesul la educaţie: număr, procent, categorii de elevi, 
frecvența cu  care beneficiază de servicii specializate de consiliere și orientare școlară și 
profesională, pe diferite niveluri de învăţământ, evaluabile în termenii raportului 
managerial intrare-ieşire, servicii de specialitate existente sau disponibile; relevanţa, 
importanţa, necesitatea dimensiunii structurale a procesului de învăţământ (calitatea şi 
cantitatea resurselor umane - consilieri școlari, diriginți - existente, informaţionale, 
raporturi stabilite de şcoală cu comunitatea educativă locală şi teritorială); calitatea 
climatului educativ și a serviciilor de specialitate la care sunt supuşi elevii; timpul alocat 
consilierii și orientării școlare și profesionale (timp şcolar – extraşcolar). 

 



IPOTEZELE DE STUDIU  

 
 
1. Dacă  elevii absolvenți de gimnaziu optează pentru licee din județul Ilfov, atunci 

planul de școlarizare  al Inspectoratului Școlar Județean Ilfov pentru anul școlar 
2017-2018 se va modifica; 
 

 
2. Se presupune că elevii aleg licee din București, dacă la liceele din apropierea casei 

nu găsesc specializările dorite de ei; 
 
 

3. Dacă  apropierea de domiciliu este importantă pentru elevi, atunci aceștia aleg  
licee din județul Ilfov; 

 



 
 Identificarea măsurii în care se regăsește intenţia de continuare a studiilor 
după finalizarea ciclului de învățământ gimnazial; 
 
Cunoașterea distribuţiei opţiunilor şcolare pe filiere şi profiluri; 
 
Identificarea factorilor motivaționali determinanți ai opţiunilor şcolare 
exprimate;  
 
Nivelul de cristalizare a opțiunilor școlare ale elevilor din clasa a VIII-a și 
concordanța cu profesia dorită; 
 
Stabilirea principalilor factori de influență în alegerea viitoarei profesii;  

 
Facilitarea elaborării, pe baza concluziilor obţinute, a planului de școlarizare 
pentru anul școlar următor 

 
 

OBIECTIVELE STUDIULUI  



 
 Populația investigată:  
                                elevi ai claselor a VIII-a din unitățile școlare din Județul Ilfov 
Unități de eșantionare: 
                                                 unități școlare: 40, dintre care: 
                 - 9 în mediul urban și  
                  - 31  în mediul rural 
 
Volumul eșantionului:  1410 elevi 
 
Tipul eșantionului: eșantionare neprobabilistică, prin stratificare simplă, pe 
bază de raționament 
 
  Eșantionul este reprezentativ – aproximativ 75% din totalul absolvenților 
clasei a VIII-a.   
 Pentru a respecta criteriul distribuirii omogene a celor cuprinși în eșantion s-a 
optat pentru selectarea acestora în zonele din jurul localităților urbane. 
  

 Studiul se bazează pe rezultatele machetelor furnizate Centrului 
Județean de Asistență Psihopedagogică Ilfov de către Cabinetele 
Școlare și Interșcolare de Asistență Psihopedagogică din județ. 

 



INSTRUMENTE DE 
CERCETARE 

Ca principal mijloc de 
investigare s-a aplicat 
CHESTIONARUL, constituit din 13  
itemi (cu raspunsuri închise, 
deschise și scalate). 

 

La studiu au participat 1410 din 
elevii claselor a VIII-a (68%) din 
totalul de 2079 de elevi, din care 
50,25% fete și 49,75% băieți 

BAIETI

FETE



INSTRUMENTE DE 
CERCETARE 

 
 
 

Elevii participanti 
provin atât din mediul 
urban (37%), cât și din 
mediul rural (63%) și au 
vârste cuprinse intre 14-
16 ani. 

 
 

URBAN
36,72%

RURAL
63,28%

Elevii participanti provin atât din mediul urban (37%), cât și din mediul rural (63%) și au vârste cuprinse intre 14-16 ani. 



INSTRUMENTE DE 
CERCETARE 

 
 
 

 Elevii participanți au 
vârste cuprinse intre 14-
16 ani. 

 
 

13 ani

14 ani

15 ani

15 ani

Elevii participanti provin atât din mediul urban (37%), cât și din mediul rural (63%) și au vârste cuprinse intre 14-16 ani. 



Cunoști reţeaua liceelor din care poţi alege forma studiilor pe 
care le vei urma? 
 

DA

NU



Ce formă de învăţămant liceal doreşti să urmezi după absolvirea 
clasei a VIII- a?  
 

LICEAL ZI -89,93 %

LICEAL SERAL - 2,55 %

LICEAL FR - 1,28 %

SCOALA
PROFESIONALA -
6,24%



Ce filieră doreşti să urmezi? 
 

FILIERA TEORETICA

FILIERA
TEHNOLOGICA

FILIERA
VOCATIONALA



 Ce profil și specializare alegi? 
                                                              REAL  
 

MATE-INFO

STIINTE ALE  NATURII



 Ce profil și specializare alegi? 
                                                              UMAN  
 

FILOLOGIE

LIMBI STRAINE

STIINTE SOCIALE



 Ce profil și specializare alegi? 
                                                              SERVICII  
 

COMERT

CONTABILITATE

ACTIVITATI
ECONOMICE

TURISM

ALIMENTATIE



 Ce profil și specializare alegi? 
                                                                
 

COMERT

CONTABILITATE

ACTIVITATI
ECONOMICE

TURISM

ALIMENTATIE



 Ce profil și specializare alegi? 
                          Profil  resurse  naturale  și  protecţia  mediului  

 

tehnician veterinar

tehnician în silvicultură

tehnician în agroturism

tehnician agronom

tehnician cadastru
funciar-topograf

controlul calității 

produselor alimentare 



 Ce profil și specializare alegi? 
                          ProfiL VOCATIONAL  

 

sportiv 9,45 %

militar - 2,88%

teologic - 0,82 %

arte - 4,79%



 Ce profil și specializare alegi? 
                          ProfiL tehnologic  

 

      mecanic

      electro-mecanic

      desenator  în
construcţii şi instalaţii

      mecatronică

      operator tehnici de
calcul

      instalaţii electrice



Alege  trei motive din cele de mai jos pentru  
alegerea liceului/colegiului : 
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Doreşti să urmezi cursurile unui liceu din: 
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La care dintre liceele din judeţul Ilfov doreşti să te înscrii? (dacă optezi pentru județul 
Ilfov) 

Sales 
Lic teo “Ioan Petruş” – Otopeni 

Lic teo “Mihail Kogălniceanu” – Snagov 

Lic teh “D. D. – Buftea 

Lic teh“NicBălcescu” – Voluntari 

Lic teo“Traian Lalescu”- Brăneşti 

Lic teh “Cezar Nicolau” – Brăneşti 

Lic teh“Pamfil Şeicaru” – Ciorogârla 

Lic teh “Barbu A. Ştirbey” –Buftea 

Lic teo “Horia Hulubei”- Măgurele 

Lic cu program sportiv - Clinceni

Lic teo NR. 1  - Periş

Lic teo ”Radu Popescu” -  Popeşti  
Leordeni 



CONCLUZII 
 Învăţământul profesional este slab reprezentat în judeţul Ilfov, deşi elevii își 

exprimă din ce în ce mai mult intenția de a învăţa o meserie care să le asigure 
inserţia pe piaţa muncii. 

 Există  la nivelul județului, licee care își realizează din ce în ce mai greu 
planul de școlarizare, de aceea, organizarea activităţilor de promovare a 
ofertelor educaționale este tot mai importantă. 

 Filiera, profilul şi specializarea pentru care optează elevii nu se regăsesc în 
oferta educațională a unităților de învățământ din zona  în care învaţă 
aceștia, fapt pentru care se orientează către liceele din București. 

 Părinţii au încă o mare influenţă decizională asupra elevilor, orientându-i astfel, 
spre ceea ce cred ei că este mai bine, ignorând opțiunile elevilor. 

 De asemenea, trebuie să evidențiem și influența caracteristicilor psihologice 
specifice vârstei ( nevoia de independenţă, de lărgire a orizontului de 
cunoaştere, de apartenență la grupul de prieteni, de cunoaștere a unor locuri 
noi) care influențează decizia privind opţiunile şcolare. 
 



RECOMANDĂRI  
  Corelarea ofertei liceelor și școlilor profesionale cu oferta de pe 

piaţa muncii; realizarea unei prognoze de dezvoltare socială şi 
economică de către comunitatea locală/AJOFM; 

  Elaborarea unor programe de consiliere şi orientare coerente, 
destinate pregătirii elevilor din clasele a VIII-a în vederea realizării 
unor opţiuni cât mai realiste. 

  Includerea a cât mai multor activităţi de consiliere şi orientare în 
programul şcolar, cu accent pe familiarizarea elevilor, dar şi a 
părinţilor, cu oferta educaţională a liceelor și a școlilor profesionale 

 Organizarea caravanelor de promovare a liceelor în unităţile de 
învăţământ gimnazial aflate în apropierea  acestora; 

 Organizarea Târgului ofertei educaţionale a liceelor din judeţul Ilfov 
care să permită o mai mare vizibilitate în Municipiul Bucureşti. 

 
 




