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REZULTATE CHESTIONAR 

SATISFACȚIE ADRESAT ELEVILOR 

BENEFICIARI AI PROIECTULUI  

„PROFESIONIȘTII VIITORULUI” 

   AN ȘCOLAR 2021-2022 

▪ Totalul eșantionului: 

La completarea chestionarului de satisfacție în urma participării la Programul de consiliere în 

carieră „Profesioniștii viitorului” au răspuns un număr de 895 elevi. 

Chestionarul a fost completat online în perioada ianuarie - februarie 2022.  

Completarea chestionarului a fost opțională. 

 

Analiza intemilor chestionarului: 

 

 

Interpretare cantitativă:  

Un procent semnificativ de 40,2% dintre elevi sunt mulțumiți de eficiența programului, considerând 

că acesta a contribuit într-o măsură mare (30,3% -271 elevi din totalul de 895) și  foarte mare (9,9%)  în 

alegerea opțiunii școlare. Semnificativ este şi procentul elevilor (40,4,%) care consideră că programul 

a avut o contribuție de nivel mediu privind alegerea opțiunii școlare. 

Un număr mic dintre elevii chestionaţi (13,6%)  consideră că eficiența programului este scăzută şi 

doar un procent de 5,7% dintre elevi consideră că programul nu a contribuit deloc în luarea decizie 

privind alegerea liceului.  

Interpretare calitativă:  
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Mai mult de jumătate dintre dintre elevii respondenți consideră că programul este eficient și 

contribuie într-o mare măsură la luarea  deciziei privind  opțiunea școlară după finalul clasei a VIII - a. 

 

Trebuie menţionat faptul că, deşi elevii recunosc importanţa Programului Profesioniştii viitorului 

în identificarea  profilului vocațional și orientarea în carieră, ei sunt de asemenea conştienţi că luarea 

decizie de carieră este influenţată  şi de o serie de factori externi care țin de rigorile sistemului de 

învățământ (media la evaluarea naţională, prestigiul şcolii etc.).  
 

 

În ceea ce priveşte ierarhizarea activităţilor din cadrul Programului profesioniştii 

viitorului elevii au surprins următoarele aspecte: 

- Activitățile de consiliere în carieră la nivel colectiv: Majoritatea respondenților, 512 elevi, 

consideră că aceste activități au avut o eficiență mare (334 elevi) și foarte mare (178 elevii); 

iar un număr de 286 elevi consideră că aceste activități au avut o eficiență medie.  

Un segment de 92 elevi, din totalul de 895 elevi chestionaţi consideră că activitățile de 

consiliere în carieră la nivel colectiv au avut o eficiență mică sau nu au fost eficiente deloc. 

- Activitățile de consiliere în carieră la nivel individual (copilul însoțit de către un părinte): 

Semnificat este şi numărul elevilor (418) care consideră că activităţile de consiliere individuală 

au avut o eficiență mare (253 elevi) și foarte mare (165 elevi), un număr de 224 elevi 

evaluează eficiența acestor activități ca fiind medie.  

Puţini elevi (142) consideră că  aceste activități au avut o eficiență mică sau nu au fost 

eficiente. 

- Activitățile de testare computerizată a elevilor cu Testul Toolkit (platforma AMN Insight.ro, 

Sibiu) și generarea unui raport individual în urma testării pentru fiecare elev:  

Observăm că un procent de 571 elevi consideră că testarea elevilor a avut o foarte mare (288 

elevi) şi mare (283 elevi) eficienţă. Un număr de 209 de eelvi consideră că testarea elevilor a 

avut o eficiență medie şi un număr mic de elevi  (96)  consideră că eficiența testării a fost mică 

sau că testarea nu a fost eficientă. 
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Interpretare calitativă:  

Pentru toate cele trei activități de bază din cadrul programului, mai mult de jumătate dintre 

elevi consideră că acestea au fost eficiente.   

Activitatea considerată ca fiind cea mai eficientă de către elevi este testarea elevilor cu testul 

Toolkit. 

Cu privire la consilierea individuală (părinte - copil), trebuie specificate următoarele aspecte: 

- Situația epidemiologică nu a permis ca toate aceste activități să se desfășoare față în față la 

cabinetul școlar de consiliere: 402 elevi și părinți au participat față în față, iar 319 au 

participat online; 

- Până în luna ianuarie 2022 au primit invitația pentru programarea la o ședință de consiliere în 

carieră la nivel individual: un număr de 629 elevi și părinții acestora. Au răspuns invitației și 

au participat la aceste activități de consiliere individual (copil însoțit de către un părinte), 

un număr de: 527 ELEVI și 460 PĂRINȚI.  

- Până la finalul anului școlar 2021 - 2022, respectiv până în luna iunie 2022, elevii și părinții 

înscriși în program mai au șansa pentru a beneficia de activitățile de consiliere în carieră la nivel 

individual. 

 

În urma analizei rezultatelor la chestionarele de feedback putem cu tărie afirma faptul că Programul 

de consiliere în carieră Profesioniştii viitorului are un impact deosebit asupra beneficiarilor dovedindu-

se a fi util în cunoaştrea profilului vocaţional al elevilor şi alegerea motivată a liceului. 

 

 
Întocmit,   

ECHIPA DE PROIECT „Profesioniștii viitorului”: 

 

▪ Coordonator proiect, 

Prof. Consilier școlar, ADINA EMILIA MESAROS 

▪ Responsabil implementare /monitorizare, 

Prof. Consilier școlar, ANCA CORINA DRAGOȘ 

▪ Responsabili supervizare: 

Prof. Consilier școlar, dr. MELANIA MARIA GÂRDAN 

Prof. Consilier școlar, ZAMFIRA CRISTINA CÂMPEAN 
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