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STUDIU LA NIVEL JUDEŢEAN 

în cadrul Programului de consiliere în carieră  

„Profesioniştii viitorului” - 2021 

 

 
 

1. MOTIVAȚIE 
Consilierea carierei este un proces de abordare globală a individului, sub toate aspectele vieții sale 

personale, profesionale și sociale și are drept conținut acordarea de servicii de informare, consiliere și 

orientare în scopul sprijinirii acestuia - în orice etapă a vieții - pentru dezvoltarea carierei personale prin 

luarea unor decizii potrivite pentru sine în sfera educației, muncii și vieții comunitare (M. Jigău, 2006). 

Orientarea educațională și profesională se realizează în etape și presupune identificarea 

răspunsurilor la următoarele categorii de întrebări: care sunt metodele cu ajutorul cărora ne putem 

cunoaşte aptitudinile/abilitățile/interesele/valorile personale sau cum trebuie să organizăm procesul de 

învăţământ pentru a le dezvolta la maxim; cum putem explora alternativele educaționale/profesionale 

existente la un moment dat, care este tendinţa de dezvoltare a diferitelor ramuri ale economiei și dinamica 

profesiilor; cum putem lua decizii eficiente de carieră, care sunt metodele/mijloacele de promovare 

personală (marketing personal), cum ne planificăm cariera. Rezultatele nu apar imediat, nu pot fi 

garantate ca fiind valide pe perioadă nedeterminată și necesită un efort susținut în timp din partea 

persoanei care accesează serviciile de consiliere în carieră. 

Calitatea serviciului educațional este un aspect complex care depinde de mai mulți factori, precum: 

cadrele didactice, elevii, managementul școlar, metodele educaționale folosite, conținutul programelor 

de studiu, echipamentele educaționale, instrumentele educaționale auxiliare, susținerea familiei. 

 

2.  SCOP 
 Studiul din în cadrul Programului de consiliere în carieră  „Profesioniştii viitorului” își propune 

realizarea unor activități de evaluare a capacităților, a intereselor și trăsăturilor de personalitate ale 

fiecărui elev din grupul țintă, precum și a opțiunilor școlare și profesionale ale acestora, prin intermediul 

unei platforme digitale, în vederea autocunoașterii, dezvoltării personale și orientării optime la nivel 

școlar și profesional, în acord cu resursele personale. 

Informațiile obținute în urma desfășurării acestui studiu vor fi folosite în interesul elevilor, pentru 

o mai bună cunoaștere a opțiunilor viitoare privind școlarizarea, precum și pentru stabilirea posibilităților 

acestora de a-și urmări/dezvolta intențiile educaționale, în conformitate cu profilul vocațional personal, 

în cadrul rețelei de unități școlare disponibile în perioada implementării studiului. 

 

3. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: Mai 2021 - Decembrie 2021 
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4. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 
- testarea elevilor de clasa a VII-a, în vederea identificării profilului vocațional al acestora; 

- identificarea opțiunilor școlare și profesionale ale elevilor, la finalul clasei a VIII-a; 

- consilierea în carieră a elevilor, în vederea optimizării deciziei de carieră; 

- oferirea unei baze de date agentului economic TenarisSilcotub și Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Sălaj, pentru fundamentarea planului de școlarizare. 

 

5. GRUP ȚINTĂ/BENEFICIARII PROIECTULUI: 
- Beneficiari direcți: 1663 elevi din unitățile de învățământ de nivel gimnazial din judeţul Sălaj, 

în care îşi desfăşoară activitatea consilierii şcolari, respectiv părinții acestora. 

- Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt sistemul educațional, precum și mediul socio-economic 

local, respectiv agenții economici. 

 

6. INSTRUMENTE UTILIZATE: 
Instrumentele de evaluare utilizate sunt disponibile pe platforma educațională online AMN 

Insight Education:  

- Testul Toolkit (subteste: Capacitate/aptitudine, Eu la școală și acasă, Orientare școlară și 

consiliere educațională - Modelul Holand); 

- Chestionarul privind opțiunile școlare și profesionale ale elevilor 

Prin intermediul administrării instrumentelor de evaluare accesibile pe platformă au fost urmărite 

aspecte, precum: 

- Obținerea unui profil personal al fiecărui elev (aptitudini individuale, capacități cognitive, 

trăsături de comportament, motivația pentru învățare, relaționare interpersonală, trăsături de 

personalitate);  

- Specializarea sau calificarea profesională pe care elevul intenționează să o urmeze după 

terminarea clasei a VIII-a, cu posibilitatea alegerii unei singure opțiuni de 

filieră/domeniu/profil/specializare de liceu, inclusiv pentru filiera de învățământ special; 

- Liceul pe care elevul intenționează să-l urmeze după terminarea școlii gimnaziale, cu 

posibilitatea alegerii unui singur liceu din toate cele ale județului Sălaj sau opțiunea: un liceu 

din alt județ; 

- Tipul de școală pe care elevul dorește să-l urmeze după terminarea clasei a VIII-a: liceu sau 

școală profesională (pe domenii); 

- Ce/cine l-a influențat mai mult pe elev în alegerea făcută: aptitudinile personale, propria 

dorință, influența părinților, consilierul școlar, prestigiul școlii, apropierea de domiciliu etc.; 

- Existența riscului ca elevul să abandoneze școala pe parcursul ciclului școlar următor și care 

sunt factorii de risc. 

 

7. INTERPRETAREA REZULTATELOR:  
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A. RAPORT TEST TOOLKIT  
Rezultatele cantitative și calitative, obținute în urma centralizării răspunsurilor oferite la Testul 

Toolkit de către către aproximativ un  număr de 1170 de elevi de clasa a VIII-a din cele 58 unităţi de 

învăţământ cu nivel gimnazial din judeţul Sălaj, unităţi în care îşi desfăşoară activitatea profesorii 

consilieri şcolari, sunt prezentate mai jos: 

1. Rezultatele obținute de elevi pentru fiecare factor al testului „Capacitate” (număr elevi /scor 
obținut /factor) 

Factor 
Scor 1 

(mult sub 
medie) 

Scor 2 

(sub medie) 

Scor 3 

(mediu) 

Scor 4 

(peste medie) 

Scor 5 

(mult peste 
medie) 

Capacitate      

 Inteligența cristalizată 39 172 319 447 186 

F1. Aptitudinea de calcul 156 147 291 330 219 

T1. Numere 156 147 291 330 219 

F2. Aptitudinea lingvistică 77 195 386 369 136 

T2. Cuvinte 77 195 386 369 136 

 Inteligența fluidă 28 170 406 388 157 

F3. Raționamentul concret 72 226 428 322 101 

T3. Asociază cuvinte 72 226 428 322 101 

F4. Raționamentul abstract 113 141 463 237 193 

T4. Figuri 113 141 463 237 193 

 Aptitudinea vizuală 40 156 391 414 177 

F5. Viteza și acuratețea 76 162 401 392 147 

T5. Diferențe 76 162 401 392 147 

F6. Inteligența spațială 113 198 402 240 177 

T6. Construiește obiectul 113 198 402 240 177 

 Memoria 70 194 450 264 174 

F7. Memoria de scurtă durată 70 194 450 264 174 

T7. Memorează numerele 70 194 450 264 174 
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1. Interpretarea rezultatelor Test Toolkit - Capacitate 

• SCOPUL TESTULUI: Cartografierea abilităților cognitive ale elevului.  

•  DESCRIERE: Capacitatea este evaluată prin măsurarea mai multor factori:  

- aptitudinea de calcul; 

- aptitudinea lingvistică; 

- raționamentul concret,  

- raționamentul abstract;  

- viteza și acuratețea; 

- inteligența spațială; 

- memoria.  

Prezentăm mai jos reprezentarea grafică a configurației de factori care compun setul de subteste 

pentru evaluarea abilităților cognitive ale elevilor/Test Toolkit CAPACITATE. 
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Repartiția rezultatelor obținute de elevi pentru fiecare factor al 
testului „Capacitate” 

Scor 1 (mult sub medie) Scor 2 (sub medie) Scor 3 (mediu) Scor 4 (peste medie) Scor 5 (mult peste medie)
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INTELIGENȚA CRISTALIZATĂ 

 

 Inteligența cristalizată reprezintă capacitatea de a învăța, de a opera cu materialul educațional 

și de a aplica cunoștințele și abilitățile dobândite. Factorii măsurați pentru a surprinde această capacitate 

sunt: aptitudinea de calcul și aptitudinea lingvistică. 

 

Factorul - Aptitudinea de calcul conține subtestele: Numere care măsoară abilitățile de aplicare 

a regulilor de bază în calcul și Construiește egalitatea care măsoară înțelegerea relațiilor dintre numere. 
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Rezultatele arată că la 29% dintre elevi (330 elevi din totalul de 1256), valoarea măsurată a 

capacității de a utiliza operații aritmetice de bază (adunarea, scăderea, înmulțirea, împărțirea) se situează 

peste nivelul mediu. De asemenea, se poate observa că un procent de 54% din grupul țintă obține 

rezultate de nivel mediu și peste nivelul mediu privind aptitudinea de calcul (621 de elevi), iar un 

procent de 19% elevi înregistrează un scor mult peste nivelul mediu (219 elevi). Putem astfel 

concluziona că majoritatea elevilor prezintă o bună capacitate de a opera cu numere. 

Factorul - Aptitudinea lingvistică conține subtestele: Cuvinte care măsoară abilitățile lingvistice 

ale elevului (logica structurii propozițiilor și plasarea corectă a cuvintelor într-un context) și Înțelesuri 

care măsoară înțelegerea sensurilor cuvintelor 

 

 
 

14%

13%

25%
29%

19%

Aptitudinea de calcul

Scor 1 (mult sub medie) Scor 2 (sub medie) Scor 3 (mediu)

Scor 4 (peste medie) Scor 5 (mult peste medie)
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Aptitudinea lingvistică

Scor 1 (mult sub medie)

Scor 2 (sub medie)

Scor 3 (mediu)

Scor 4 (peste medie)

Scor 5 (mult peste medie)
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Scoruri ridicate au obținut elevii și în ceea ce privește aptitudinea lingvistică, astfel 33% dintre 

elevi au obținut scoruri de nivel mediu (386 de elevi) iar un procent de 46% dintre elevi au obținut 

scoruri peste medie și mult peste medie (505 elevi). Acest aspect indică faptul că elevii au, în general, 

o bună capacitate de a înțelege și de a utiliza materialul lingvistic, de a percepe logica din interiorul unui 

enunț și de a identifica cuvinte cu ajutorul cărora să formeze un enunț corect. 
 

INTELIGENȚA FLUIDĂ 

 

Inteligența fluidă reprezintă capacitatea de raționare, de a înțelege și pătrunde foarte bine relațiile 

dintre evenimente într-un mod logic și rațional. Factorii măsurați pentru a surprinde această capacitate 

sunt: raționamentul concret și raționamentul abstract. 

 

Factorul - Raționamentul concret conține subtestele: 

 

Raționamentul 

concret 

Operații 

logice 

Se măsoară abilitățile de aplicare a operațiilor logice de bază în 

contextual unor întrebări practice. 

Calcule Măsoară capacitatea de a rezolva probleme practice de aritmetică. 

Asociază 

cuvinte 

Măsoară capacitatea de a stabili legături corecte între perechi de 

cuvinte. 

Acorduri Măsoară înțelegerea categoriilor în care se încadrează anumite 

concepte. 

 

 

În ceea ce privește raționamentul abstract rezultatele arată că un procent de 37% elevi (428) 

obțin rezultate de nivel mediu, rezultate de nivel sub medie și mult sub medie au obținut un procent 

de 26% elevi (298), iar rezultate peste medie și mult peste medie au obținut un procent de 37% de 

6%

20%

37%

28%

9%

Raționament concret

Scor 1 (mult sub medie) Scor 2 (sub medie)

Scor 3 (mediu) Scor 4 (peste medie)

Scor 5 (mult peste medie)
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elevi (423). Dacă analizăm rezultatele medii și peste nivel mediu obținute de elevi, putem observa că 

65% dintre elevi (750) au o bună capacitate de a înțelege principiile de raționare și de a recunoaște 

legăturile dintre informații concrete de tip verbal și de a stabili legături corecte între perechi de 

cuvinte. Astfel, elevii înțeleg bine relațiile dintre evenimente și aproape întodeauna reușesc să perceapă 

legătura dintre ele într-un mod logic și rațional. 

Factorul - Raționamentul abstract conține subtestele: Labirinturi care măsoară înțelegerea 

structurilor, a planurilor și capacitatea de urmări un parcurs și Figuri care măsoară capacitatea de a 

înțelege principiile de raționare și de a trage concluzii corecte din informații abstracte, nonverbale. 

 

 

 

Rezultatele obținute de către elevi la subtestele care măsoară raționamentul abstract arată că 42% 

dintre ei înregistrează un nivem mediu (237) de dezvoltare a capacității de a înțelege principiile de 

raționare și de a trage concluzii corecte din informații abstracte, nonverbale. Un procent relativ scăzut, 

de 20% (254 de elevi) au obținut scoruri sub și mult sub nivelul mediu iar un procent de 38% obțin 

scoruri peste și mult peste nivelul mediu (430 de elevi). Astfel, un procent semnificativ de elevi, 

respectiv 61% (700) din elevi au o capacitate medie și peste medie de a recunoaște principii de 

raționare relativ simple și reușesc să identifice și să înțeleagă legături existente între informațiile 

nonverbale. 

 

 

 

10%
10%

42%

19%

19%

Raționament abstract
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APTITUDINEA VIZUALĂ 

 Aptitudinea vizuală vizează factorii: Viteza și acuratețea și inteligența spațială. 

Factorul - Viteza și acuratețea conține subtestele: Codificare care măsoară măsoară capacitatea 

de a stabili relații între date vizuale simple, în contextul unor activități de rutină și a unei concentrări 

obișnuite și Diferențe care măsoară capacitatea de a face distincții între materiale vizuale oferite. 

 

Rezultatele reflectă scoruri medii și peste nivelul mediu la un procent de 67 % dintre elevi 

(793), iar rezultate sub medie și mult sub medie înregistrează un procent de 20% elevi (238). Cei care 

înregistrează scoruri peste medie și mult peste medie sunt reprezentați de un procent de 46% elevi 

(539). Acest aspect subliniază faptul că un procent semnificativ dintre elevi sunt rapizi și preciși atunci 

când prelucrează și evaluează informațiile vizuale. 

Factorul - Inteligența spațială conține subtestele:  Construiește obiectul care măsoară 

înțelegerea relațiilor dintre diferite componente ale unei figure tridimensionale și Imagini în oglindă 

care măsoară capacitatea de a forma o imagine, în ideea unei operații (rotație de cifră). 

6%

14%

34%

33%

13%

Viteza și acuratețea

Scor 1 (mult sub medie) Scor 2 (sub medie) Scor 3 (mediu)

Scor 4 (peste medie) Scor 5 (mult peste medie)
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 Din punct de vedere al inteligenței spațiale, 402 elevi se situează la un nivel mediu, în procent 

de 39%. Procentul elevilor care obțin rezultate sub medie și mult sub medie este de 23% (311), iar 

procentul elevilor care obțin rezultate peste medie și mult peste medie este de 38% (417 elevi). 

Scorurile obținute de către elevi subliniază faptul că majoritatea au o capacitate bună de reprezentare 

mentală corectă a legăturilor spațiale, au o bună capacitate de a evalua informațiile și reușesc să 

anticipeze consecințele.  

MEMORIA 

 Memoria este evaluată prin măsurarea memoriei de scurtă durată, care reprezintă capacitatea 

de a memora ușor informații oferite spre vizualizare pentru o perioadă relativ scurtă de timp. 

          Factorul - Memoria de scurtă durată cuprinde subtestele: Memorează numerele care măsoară 

abilitatea de a memora numere simple oferite spre vizualizare pentru o perioadă relativ scurtă de timp și 

Memorează imaginile care măsoară abilitatea de a memora imagini simple oferite spre vizualizare 

pentru o perioadă relativ scurtă de timp. 
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Inteligența spațială

Scor 1 (mult sub medie) Scor 2 (sub medie) Scor 3 (mediu)
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Capacitățile mnezice de scurtă durată sunt, în general, de nivel mediu la un procent de 39% 

dintre elevii evaluați (450). 264 de elevi (23%) obțin scoruri sub și mult sub medie, în timp ce 38%, 

respectiv 438 de elevi, obțin rezultate peste și mult peste nivelul mediu. Având în vedere rezultatele, 

putem spune că un procent semnificativ de respondenți dețin capacități mnezice de scurtă durată mediu 

dezvoltate, ceea ce ar presupune un mai bun antrenament mnezic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

6%
17%

39%

23%

15%

Memoria de scurtă durată

Scor 1 (mult sub medie) Scor 2 (sub medie) Scor 3 (mediu)

Scor 4 (peste medie) Scor 5 (mult peste medie)

mailto:cjrae_salaj@yahoo.com


        

 

 

 

     

    

INSPECTORATUL ŞCOLAR  

                      JUDEŢEAN SĂLAJ 

 

 

Zalău, Str. Unirii, nr. 7, cod: 450059,                                                     tel: 0360/566131; 0360/566132 

                               fax: 0260/619833 

                               e-mail: cjrae_salaj@yahoo.com 

                                          www.cjraesalaj.ro  

2. Rezultatele obținute de elevi pentru fiecare factor al testului „Eu, la școală și acasă” (număr elevi / 
scor obținut / factor) 

Factor 
Scor 1 

(mult sub 
medie) 

Scor 2 

(sub medie) 

Scor 3 

(mediu) 

Scor 4 

(peste medie) 

Scor 5 

(mult peste 
medie) 

Eu, la școală și acasă      

 Eu      

 Cum sunt eu      

F1. Încrederea în forțele proprii 5 61 410 444 239 

F2. Gradul de timiditate 13 192 355 365 234 

F3. Lucrul în echipă 4 26 245 511 373 

 Cum învăț 
     

F4. Interesul pentru școală și motivația de a învăța 4 54 305 470 326 

F5. Puterea de concentrare 6 146 494 379 134 

F6. Nevoia de coordonare externă 4 103 514 486 52 

 Mediul de lucru 
     

 La școală 
     

F7. Consilierea școlară 10 61 211 460 417 

F8. Mediul din școală 4 9 135 395 616 

F9. Relația cu colegii 4 29 134 356 636 

 Acasă 
     

F10. Mediul de studiu de acasă 5 16 75 190 873 

F11. Interesul familiei pentru școală 5 13 116 504 521 
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Repartiția rezultatelor obținute de elevi pentru fiecare factor al testului 
„Eu, la școală și acasă” 
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2. Interpretarea rezultatelorTest Toolkit - „Eu, la școală și acasă” 

 
• SCOPUL TESTULUI: Cartografierea personalității, a atitudinii și a satisfacției elevului cu privire 

la aspecte legate de școală.  

• DESCRIERE: cuprinde informații în legătură cu comportamentul și motivația elevului de a 

învăța, precum și despre modul în care acesta percepe și evaluează mediul de studiu de acasă și 

din școală.  

      Factori evaluați:  

 -    încrederea în forțele proprii; 

- gradul de timiditate;  

- lucrul în echipă; 

- interesul pentru școală și motivația de a învăța;  

- puterea de concentrare; 

- nevoia de coordonare externă;  

- consilierea școlară;  

- mediul din școală, relația cu colegii;  

- mediul de studiu de acasă; 

- interesul familiei pentru școală. 

Prezentăm mai jos reprezentarea grafică a configurației de factori care compun setul de subteste 

pentru evaluarea personalității, a atitudinii și a satisfacției elevului cu privire la aspecte legate de școală. 

elevilor/Test Toolkit EU, LA ȘCOALĂ ȘI ACASĂ. 
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CUM SUNT EU 

Testul Cum sunt eu analizează trăsăturile de comportament ale elevului, din punct de vedere a 

factorilor: încrederea în forțele proprii, gradul de timiditate și lucrul în echipă. 

Factorul - Încrederea în forțele proprii - Investighează măsura în care elevul se simte 

încrezător în forțele proprii. 

 

 

Datele obținute relevă faptul că un procent de 38% dintre elevi obțin rezultate peste medie la 

factorul încrederea în forțele proprii. Un procent scăzut de 5% este reprezentat de elevii cu rezultate 

mult sub medie, iar un procent de 21 % dintre elevi obțin rezultate mult peste medie, privind 

încrederea în forțele proprii. Astfel, un procent de 59% dintre elevi înregistrează rezultate peste 

medie și mult peste medie la capitolul încredere în sine, ceea ce denotă:  

• capacitate bună de a-și redobândi încrederea în ei înșiși după experiența unui eșec; 

• încrederea de a se descurca bine într-o situație nouă; 

• capacitatea de a iniția activități fără teama de a nu greși. 

 

Factorul - Gradul de timiditate investighează măsura în care elevul este timid la școală. 
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Legat de gradul de timiditate pe care îl prezintă elevii din grupul țintă, observăm că: 31% dintre 

elevi au obținut rezultate de nivel mediu, 17% dintre elevi au obținut rezultate sub medie, iar un 

procent de 51% dintre elevi au obținut rezultate peste medie și mult peste medie. 

Aceste rezultate indică faptul că aproape jumătate din elevii evaluați prezintă un grad ridicat de 

timiditate, ceea ce poate fi reflectat în următoarele aspecte: 

• capacitatea deficitară de a relaționa cu persoane necunoscute; 

• dificultăți/trac atunci când trebuie să vorbească în public; 

• inițiativă slabă în inițiere a comunicării și/sau de a adresa întrebări. 

 

Observații: Analiza comparativă a procentelor obținute de către elevi la factorii: încrederea în forțele 

proprii și gradul de timiditate, denotă o contradicție a răspunsurilor elevilor în general, mai exact, deși 

un procent semnificativ de 59% de elevi exprimă un grad ridicat de încredere în forțele proprii, la 

itemii legați de gradul de timiditate, 51% dintre elevi obțin rezultate peste medie și mult peste medie 

privind timiditatea. Din punct de vedere psihologic, conceptul încredere în sine ar trebui să coreleze 

negativ cu gradul de timiditate, adică o încredere ridicată în forțele proprii să se asocieze cu un grad 

scăzut de timiditate, iar în studiul de față, gradul ridicat de încredere în sine este urmat de o timiditate 

ridicată. Aceste răspunsuri contradictorii ale elevilor s-ar putea explica prin următoarele: 

- gradul ridicat de încredere în forțele proprii poate reflecta faptul că elevii își conștientizează 

nivelul ridicat de dezvoltare al capacităților cognitive (rezultate descrise și la testele de capacitate 

de mai sus) însă, în același timp elevii manifestă un grad ridicat de timiditate deoarece sunt 

conștienți de faptul că la vârsta lor nu au abilități interpersonale și de autocontrol emoțional și 

comportamental optim; 

- de asemenea, timiditatea reprezintă una din caracteristicile de bază ale preadolescenței și 

adolescenței. 

 

Factorul - Lucrul în echipă investighează măsura în care elevul colaborează cu ceilalți colegi atunci 

când au de îndeplinit sarcini comune. 
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Din fericire, un procent de 44% dintre elevii evaluați obțin rezultate peste nivelul mediu la factorul 

lucrul în echipă, iar un procent de 32% înregistrează scoruri mult peste medie. Cumulând cele două 

procente, rezultă că un un segment semnificativ de 76% dintre elevi au capacități bune și foarte bune 

de a lucra în echipă, care pot fi descrise prin:  

• dispoziția și confortul personal de a învăța/lucra împreună cu ceilalți; 

• tendința de a se impune în fața celorlalți atunci când face parte dintr-un grup; 

• implicarea și contribuția atunci când participă la un proiect împreună cu alții. 

 

CUM ÎNVĂȚ 

Testul Cum învăț analizează factorii care influențează capacitatea de învățare a elevului și 

anume: interesul pentru școală și motivația de a învăța, puterea de concentrare și nevoia de coordonare 

externă. 

Factorul - Interesul pentru școală și motivația de a învăța - investighează măsura în care 

elevul este interesat și motivat să meargă la școală și să învețe. 

 

 

După cum se poate observa, un procent de 69% din elevii evaluați manifestă un interes pentru 

școală și o motivație de a învăța de nivel peste mediu și mult peste mediu, un procent de 26% 

înregistrează scoruri medii, iar un procent de 5% obțin scoruri sub nivelul mediu privind interesul pentru 

școală și interesul de a învăța. Procentul mare de elevi care exprimă un interes ridicat pentru școală și 

o motivație crescută de a învăța, poate indica: dorința acestora de a învăța lucruri noi; interesul pentru 

a realiza sarcini specifice învățării școlare în detrimentul desfășurării altor activități; dorința de a obține 

performanțe școlare maxime. 
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Factorul - Puterea de concentrare investighează puterea de concentrare a elevului atunci când 

învață. 

 

 Rezultatele privind puterea de concentrare a elevilor arată că 43% din elevi înregistrează scoruri 

medii la acest factor, un procent de 13% se situează sub nivelul mediu, 33% din elevi au scoruri peste 

medie, iar un procent de 11% ajung să înregistreze scoruri mult peste nivelul mediu. Astfel, elevii cu 

performanțe de nivel mediu și peste nivelul mediu însumează procentul de 76%, ceea ce ne 

îndreptățește să afirmăm că mai mult de jumătate din grupul țintă de elevi dovedesc o putere de 

concentrare  foarte bună, care poate fi exprimată prin:  

• concentrarea în situații de stres sau în prezența factorilor perturbatori; 

• păstrarea concentrării pentru o perioadă suficient de lungă în timpul studiului; 

• concentrarea elevilor la la studiu atunci când acestora le lipsește interesul. 

 

 Factorul - Nevoia de coordonare externă investighează măsura în care elevul are nevoie de 

îndrumare şi coordonare suplimentară. 
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Observăm că nevoia de coordonare externă se situează peste nivelul mediu la 42% dintre elevii 

evaluați și mult peste nivelul mediu la 5% dintre aceștia, astfel un procent de 47% manifestă o nevoie 

ridicată de coordonare externă, în timp ce restul de 53% manifestă o nevoie medie și sub medie de 

coordonare externă. Având în vedere că ne referim la preadolescenți, considerăm o normalitate ca 

aproape jumătate din grupul țintă de elevi să exprime o nevoie ridicată de îndrumare şi coordonare 

suplimentară din partea celorlalți (păriți, cadre didactice, grup de prieteni) care poate presupune:  

• nevoie unui ajutor suplimentar pentru realizarea sarcinilor școlare și pentru o bună organizare a 

sarcinilor; 

• dispoziția scăzută de a încerca singuri să rezolve o problemă nouă înainte de a apela la ajutor extern; 

• o adaptabilitate mai scăzută la situații și lucruri noi.â 

Ținând cont de aceste nevoi exprimate ale elevilor, putem sublinia responsabilitatea pe care o au adulții 

față de elevii și importanța pe care o are ajutorul venit din partea adulților (părinți, profesori, consilieri 

școlari). Fie că este vorba despre o îndrumare profesională sau personală, fie că este vorba de un ajutor 

suplimentar pentru învățare, fie că presupune consiliere psihopedagogică sau orientare școlară și 

profesională, acest ajutor este abolut necesar la vârsta lor.  

 

MEDIUL DE LUCRU 

Testul Mediul de lucru analizează cele două contexte de viață ale elevilor: la școală și acasă, 

sub aspectul naturii relațiilor elevilor cu cadrele didactice, cu colegii și cu părinții și sub aspectul 

impactului pe care îl are admosfera din cadrul acestor contexte asupra elevilor. 

Prin intermediul testului LA ȘCOALĂ  se surprinde  nivelul relațiilor personale dintre elev și 

ceilalți din școală, ținând cont de factorii: consilierea școlară, mediul din școală și relația cu colegii. 

Factorul - Consilierea școlară investighează măsura în care elevul apreciază relația sa cu 

dirigintele și cu profesorii săi. 
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Conform răspunsurilor oferite de către elevi, relația acestora cu dirigintele și profesorii este una 

foarte bună, scorul elevilor care obțin rezultate peste medie la acest test fiind de 40%, iar a celor care 

obțin rezultate mult peste medie, de 36%.  Astfel, cei care nu sunt tocmai mulțumiți de relația cu cadrele 

didactice sunt în procent de 5%, cei care sunt mulțumiți de nivel mediu sunt în procent de 18 %, iar cei 

care sunt foarte mulțumiți de relația și ajutorul primit din partea dirigintelui și a profesorilor 

însumează procentul de 76%. Aceste date ne pot sugera că:  

• diriginții/profesorii țin cont de problemele și de situațiile particulare ale elevilor; 

• elevii pot discuta deschis problemele lor cu dirigintele sau profesorii; 

• profesorii diriginți se implică în rezolvarea problemelor școlare ale elevilor; 

• profesorii diriginți țin legătura (comunică) cu familiile elevilor; 

• profesorii diriginți cunosc activitățile extrașcolare în care sunt implicați elevii. 

 

Factorul - Mediul din școală investighează măsura în care elevul apreciază ambianța și condițiile de 

studiu de la școală. 

 

Răspunsurile elevilor din grupul țintă sunt îmbucurătoare, din punct de vedere al modului în care 

aceștia evaluează mediul din școală, deoarece un procent de 53% dintre elevi apreciează mult peste 

medie ambianța și condițiile de studiu din școală, iar un procent de 34% apreciază peste medie 

acest context.  Restul elevilor, în procent de  12%  apreciază de nivel mediu ambianța, respectiv 

condițiile de studiu de la școală și doar un procent de 1% din elevi sunt nemulțumiți de mediul școlar. 

Aceste date ne pot indica o validare a următoarelor aspecte: 

• elevii se simt în siguranță la școală (în pauze, în clasă, în curtea școlii); 

• în școală sunt asigurate condițiile materiale necesare desfășurării procesului educativ; 

• există o bună disciplină și o bună organizare în școală; 

• școala organizează activități extrașcolare (sportive, de divertisment). 
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Factorul - Relația cu colegii investighează măsura în care elevul se simte bine în colectivul clasei. 

 

Din fericire, observăm că un procentul elevilor care sunt mulțumiți peste medie și mult peste 

medie de colectivul clasei este de de 81%, în timp ce doar un procent de 15 % sunt mulțumiți de nivel 

mediu. Acest aspect poate fi explicat prin faptul că testul este aplicat unor colective aflate la final de ciclu 

de învățământ, astfel elevii au avut timp să se cunoască iar colectivele să se sudeze în timp și să existe o 

bună coeziune. Pe de altă parte, aceste informații ne dovedesc că: 

• elevii au relații de prietenie unii cu alții; 

• elevii își petrece timpul liber cu colegii; 

• în general elevii nu se simt marginalizați de către colegii lor de clasă; 

• elevii au în general încredere unii în alții; 

• elevii se ajută unii pe alții. 

 

ACASĂ 

Prin intermediul testului ACASĂ se surprinde gradul de implicare al familiei în activitatea școlară 

și extrașcolară a elevului, ținând cont de factorii: mediul de studiu de acasă și interesul familiei pentru 

școală. 

Factorul - Mediul de studiu de acasă investighează măsura în care elevul apreciază ambianța și 

condițiile de studiu de acasă. 
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Putem observa că un procent de 93% dintre elevii chestionați apreciază de nivel peste medie și 

mult peste medie măsura în care sunt mulțumiți de ambianța și condițiile de studiu de acasă. Doar 

un procent de 7% elevi apreciază de nivel mediu condițiile de studiu de acasă. Informațiile furnizate de 

aceste date ne pot sugera că:  

• elevii au acasă condiții corespunzătoare de studiu (loc dedicat, lumină, liniște etc.); 

• elevii au acasă materialele didactice necesare studiului; 

• sarcini gospodărești primite acasă nu le afectează elevilor performanța școlară; 

• deplasarea la școală nu le afectează elevilor performanța școlară (distanța, mijlocul de transport, 

condițiile de călătorie). 

•  

Factorul - Interesul familiei pentru școală investighează măsura în care elevul apreciază relația cu 

familia sa. 

 

 

Din răspunsurile elevilor reiese faptul că, la 89% dintre aceștia, interesul familiei pentru școală 

este peste nivelul mediu și mult peste nivelul mediu.  

Faptul că părinții manifestă un interes ridicat față de școală ne poate confirma faptul că: 

• familia sa se interesează suficient de situația și activitatea școlară a elevilor; 

• familia îl încurajează și îl susține în activitățile sale școlare (să învețe, să-și facă temele, să meargă 

regulat la școală, să participe la orele de consultații); 

• elevii pot discuta deschis cu familia lui toate problemele care apar la școală; 

• elevii beneficiază de susținere din partea familiei atunci când au o problemă; 

• familia îi încurajează pe elevi și îi susține în activitățile lor extrașcolare (sportive, artistice, hobby); 

• familia nu solicită elevului performanțe școlare necorespunzătoare nivelului acestuia. 
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B. RAPORT CHESTIONAR DE OPȚIUNI ȘCOLARE ȘI PROFESIONALE 

ALE ELEVILOR DE CLASA A VIII-A 

 
 Chestionarul  a fost aplicat de către profesorii consilieri şcolari  unui număr de 1124 de elevi de 

clasa a VIII-a, din 58 unităţi de învăţământ cu nivel gimnazial din judeţul Sălaj, unităţi în care îşi 

desfăşoară activitatea profesorii consilieri şcolari. 
 
Participarea la „Chestionarul privind opțiunile școlare și profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a” 

 Elevi  

Numărul total al elevilor de clasa a VIII-a participanți 1255 

Numărul total al elevilor de clasa a VIII-a participanți, care au început chestionarul 1132 

Numărul total al elevilor de clasa a VIII-a participanți, care au finalizat chestionarul 1124 
 
Școlile participante la chestionar 

Școala Număr elevi 

 
Număr elevi care 

au început 
chestionarul 

 
Număr elevi care 

au finalizat 
chestionarul 

Colegiul Național „Silvania” Zalău 30 29 29 

Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău 26 20 20 

Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău 40 38 37 

Liceul Ortodox „Sf. Nicolae” Zalău 19 13 13 

Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău 33 31 30 

Liceul Tehnologic „Cserey-Goga” Crasna 48 45 44 

Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda 19 15 15 

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida 27 27 27 

Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou 21 16 16 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Gîlgău 7 6 6 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Nușfalău 26 26 26 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Sărmășag 29 29 29 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Surduc 13 10 10 

Școala Gimnazială „Ady Endre” Lompirt 14 14 14 

Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu” Cehu Silvaniei 47 45 44 

Școala Gimnazială „Aurelia și Lazăr Cosma” Treznea 13 11 11 

Școala Gimnazială „Bathory Istvan” Șimleu Silvaniei 17 17 17 

Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău 62 49 49 

Școala Gimnazială „George Coșbuc” Zalău 14 14 13 

Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău 63 58 57 

Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Bobota 13 13 13 

Școala Gimnazială „Gyulaffy Laszlo” Cehu Silvaniei 31 31 31 

Școala Gimnazială „Horea” Șimleu Silvaniei 14 14 14 

Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău 23 23 23 

Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou 33 31 31 

Școala Gimnazială „Marcus Aurelius” Creaca 15 15 15 
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Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău 149 141 141 

Școala Gimnazială „Petre Dulfu” Sălățig 10 10 10 

Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău 44 43 43 

Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei 40 14 13 

Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Bocșa 3 3 3 

Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău 86 71 70 

Școala Gimnazială „Szikszai Lajos” Șamșud 13 11 11 

Școala Gimnazială „Vasile Breban” Crișeni 6 5 5 

Școala Gimnazială „Vasile Lucăcel” Someș Odorhei 7 7 7 

Școala Gimnazială Derșida 18 18 18 

Școala Gimnazială Giurtelecu Șimleului 3 3 3 

Școala Gimnazială Guruslău 4 4 4 

Școala Gimnazială Nr. 1 Aghireș 1 1 1 

Școala Gimnazială Nr. 1 Agrij 4 3 3 

Școala Gimnazială Nr. 1 Bălan 13 13 13 

Școala Gimnazială Nr. 1 Boghiș 11 11 11 

Școala Gimnazială Nr. 1 Borla 11 10 10 

Școala Gimnazială Nr. 1 Buciumi 7 6 6 

Școala Gimnazială Nr. 1 Chieșd 9 9 9 

Școala Gimnazială Nr. 1 Gîrbou 11 10 10 

Școala Gimnazială Nr. 1 Hereclean 10 8 8 

Școala Gimnazială Nr. 1 Ip 12 12 12 

Școala Gimnazială Nr. 1 Măeriște 14 14 14 

Școala Gimnazială Nr. 1 Marca 5 5 5 

Școala Gimnazială Nr. 1 Mirșid 12 9 9 

Școala Gimnazială Nr. 1 Panic 9 9 9 

Școala Gimnazială Nr. 1 Plopiș 7 7 7 

Școala Gimnazială Nr. 1 Pusta 10 9 9 

Școala Gimnazială Nr. 1 Românași 10 10 10 

Școala Gimnazială Nr. 1 Sînmihaiu Almașului 9 8 8 

Școala Gimnazială Nr. 1 Zimbor 6 5 5 

Școala Gimnazială Nr. 2 Sărmășag 4 3 3 

 

Se poate observa mai jos, numărul opţiunilor elevilor privind tipul unităţii de învăţământ pe care 

doresc să o urmeze după finalizarea clasei a VIII-a.  Pe primul loc în opţiunile elevilor se află liceul, 

urmat de învăţământul profesional şi tehnic. Procentul elevilor indeciși este nesemnificativ (6,67%), dar 

nu lipsit de importanță pentru profesorii diriginţi şi pentru consilierii școlari care au responsabilitatea de 

a iniția și implementa activități suplimentare de consiliere a carierei. 

Numărul mare de elevi care au optat pentru liceu reflectă încă o dată tendința generală de a urma 

un liceu și apoi o facultate. Acest trend se datorează  promovării excesive a ofertelor universitare și a 

numărului mare de locuri pe care le oferă universitățile. Învățământul profesional nu prezintă încă un 

interes vizibil în cadrul opțiunilor elevilor, deși cerințele pieţei muncii indică nevoia unui alt tip de 

abordare a domeniului formării profesionale. Acest aspect poate fi consecinţa unei promovări insuficiente 

a ofertei educaționale din partea liceelor care organizează învăţământ profesional şi profesional dual și a 

stereotipurilor legate de specificul activităților profesionale subordonate acestei forme de învățământ.  
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Tipul unității de învățământ pe care elevii participanți la chestionar intenționează să o urmeze după terminarea 
clasei a VIII-a 

Unitate de învățământ Opțiuni % 

Liceu 943 83.90% 

Învățământ profesional cu durata de 3 ani 98 8.72% 

Învățământ special 8 0.71% 

Nu știu încă / Nu m-am hotărât încă 75 6.67% 

Total 1124 100% 
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Cei mai mulţi elevi au optat pentru filiera teoretică profil real şi uman. Balanța preferințelor pentru 

elevii care au ales filiera teoretică înclină spre profilul real (38,71%), ceea ce susține tendințele 

internaționale de promovare a STEM (Science, Technology, Engineering, Math) și a noilor tehnologii 

din perspectiva meseriilor inedite care vor fi practicate în viitorul apropiat. Se poate observa, totuşi, în 

raport cu anul trecut, o creştere a interesului elevilor pentru filiera  tehnologică - profil tehnic lucru 

îmbucurător, având în vedere oferta pieţei muncii din judeţul nostru. 

 
Repartiția opțiunilor elevilor care au răspuns la chestionar pe filiere si domenii de liceu 

Filiere liceu Opțiuni % 

Liceu - Filieră teoretică - Real 365 38.71% 

Liceu - Filieră teoretică - Uman 329 34.89% 

Liceu - Filieră tehnologică - Servicii 38 4.03% 

Liceu - Filiera tehnologică - Resurse naturale și protecția mediului 19 2.01% 

Liceu - Filieră tehnologică - Tehnic 92 9.76% 

Liceu - Filieră vocațională - Sportiv 53 5.62% 

Liceu - Filieră vocațională - Pedagogic 26 2.76% 

Liceu - Filieră vocațională - Arte vizuale 9 0.95% 

Liceu - Filieră vocațională - Muzică 7 0.74% 

Liceu - Filieră vocațională - Teologic 5 0.53% 

Total 943 100% 
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 Clasificarea motivelor pentru care elevii au ales liceul, pun în evidenţă dimensiunile dominant 

subiective (statutul de absolvent de liceu, posibilitatea de a ajunge student) care stau la baza alegerii lor.  

 

Care sunt motivele pentru care a fost aleasă opțiunea LICEU? 

Motive Opțiuni 

Dobândirea unui nivel de educaţie ridicat (absolvent de liceu) 458 

O bună pregătire teoretică 228 

Mai multe şanse de continuare a studiilor universitare 443 

Obţinerea unor atestate şi certificate profesionale (de limbă străină, de informatică, de 
contabilitate etc.) 

157 

Altele 166 
 

 

 

În ceea ce privește învățământul profesional cu durata de 3 ani, tendințele elevilor de a alege domeniul 

tehnic în proporție mai ridicată decât domeniul servicii, poate fi explicat prin conștientizarea de către 

elevi a faptului  că în județul nostru își desfășoară activitatea doi mari agenți economici care oferă locuri 

de muncă în domeniul tehnic. 

Repartiția opțiunilor elevilor care au răspuns la chestionar pe specializări ale învățământului 

profesional 

Filiere liceu Opțiuni % 

Învățământul profesional cu durata de 3 ani - Servicii 42 42.86% 

Învățământul profesional cu durata de 3 ani - Tehnic 56 57.14% 

Total 98 100% 
 

458

228

443

157

166

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Dobândirea unui nivel de educaţie ridicat (absolvent de…

O bună pregătire teoretică

Mai multe şanse de continuare a studiilor universitare

Obţinerea unor atestate şi certificate profesionale (de…

Altele

Care sunt motivele pentru care a
fost aleasă opțiunea LICEU?

mailto:cjrae_salaj@yahoo.com


        

 

 

 

     

    

INSPECTORATUL ŞCOLAR  

                      JUDEŢEAN SĂLAJ 

 

 

Zalău, Str. Unirii, nr. 7, cod: 450059,                                                     tel: 0360/566131; 0360/566132 

                               fax: 0260/619833 

                               e-mail: cjrae_salaj@yahoo.com 

                                          www.cjraesalaj.ro  

 

 

Motivele care stau la baza alegerii învăţământului profesional sunt practice şi realiste, punând în 

evidenţă conştientizarea beneficiilor alegerii acestei forme de învăţământ. 

 

Care sunt motivele pentru care a fost aleasă opțiunea ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA 

DE 3 ANI? 

Motive Opțiuni 

Angajarea într-un timp mai scurt 30 

Calificarea într-o meserie 58 

Posibilitatea continuării studiilor liceale în paralel cu serviciul 14 

Obţinerea mai rapidă a independenţei financiare  18 

Altele 8 
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Ar fi fost de preferat ca testele să fie administrate sub supravegherea directă a consilierului școlar 

în cadrul laboratoarelor școlare de informatică. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil în totalitate și o 

parte semnificativă de elevi și-au autoadministrat testul, online, de acasă, datorită restricţiilor din 

perioada pandemică.  

Rezultatele pun în evidenţă preferinţa elevilor pentru unităţile de învăţământ de tip liceal, în 

defavoarea unităţilor de învăţământ profesional. De asemenea, filiera teoretică - profil real rămâne în 

topul preferinţelor elevilor. Numărul mare de elevi care au optat pentru liceu reflectă încă o dată tendința 

generală de a urma un liceu și apoi o facultate.  

Interesul mic a elevilor spre învățământul profesional poate fi consecinţa unei promovări insuficiente 

a ofertei educaționale din partea liceelor care organizează învăţământ profesional şi profesional dual și a 

stereotipurilor legate de specificul activităților profesionale subordonate acestei forme de învățământ.  

 

8. LIMITE 
La fiecare item completat de către elevi, s-au înregistrat omisiuni care pun în evidență lipsa 

parcurgerii anumitor subitemi și care reprezintă erori de evaluare datorate subiecților (elevilor 

chestionați), erori care, însă nu au influențat semnificativ rezultatele chestionarului. 

  

9. CONCLUZII 
Apreciindu-l în mod unitar, studiul răspunde pe termen lung necesității de evaluare profesionistă a 

elevilor din învățământul preuniversitar, ținând cont de particularitățile individuale și specifice fiecărei 

categorii de vârstă și poate deveni un instrument reglator în dezvoltarea elevului, a valorificării 

potențialului său individual și creator și în același timp un instrument de ghidare și monitorizare timpurie 

a unităților de învățământ și a agenților economici prin cunoașterea tendințelor, aptitudinilor și intereselor 

actuale ale elevilor. În același timp, rezultatele obținute constituie un portofoliu informațional prețios 

pentru organizarea, desfășurarea și optimizarea activităților de consiliere în carieră la nivel individual și 

de grup, dar și un instrument reglator important, atât la nivelul unităților de învățământ, cât și la nivel 

județean. 

 
 
 
 

DIRECTOR,                                                                    Coordonator CJAP, 

Prof. consilier şcolar  Adina Emilia Mesaros                  Prof. consilier şcolar Anca Corina Dragoş                                                                                                

 

                                                                                         Prof. consilier şcolar dr. Melania-Maria Gârdan 

                                                                                        Prof. consilier şcolar Zamfira Cristina Câmpean 
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