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Fundamentarea studiului
Conform Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5555 din
7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor
județene / al municipiului București de resurse și asistență educațională:
„Art. 5
Obiectivele principale ale activității CJRAE / CMBRAE sunt:
a) cuprinderea și menținerea în sistemul de învățământ obligatoriu a tuturor copiilor /
tinerilor, indiferent de particularitățile lor psihoindividuale și sociale; (...)
d) colaborarea cu factorii educaționali implicați în dezvoltarea personalității elevilor /
tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viața școlară, socială și profesională”
„Art. 8
CJRAE / CMBRAE dezvoltă servicii:
a) servicii de asistență psihopedagogică și orientare școlară și profesională, furnizate prin
centrele județene și prin cabinetele de asistență psihopedagogică; (...)
g) servicii de informare și consiliere pentru cadre didactice, copii, părinți, precum și pentru
alți membri ai comunității;”
„Art. 9
Responsabilitățile CJRAE / CMBRAE sunt următoarele: (...)
j) informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;
k) realizează materiale și mijloace de învățământ cu valoare de suport metodico-științific
pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar; (...)
p) realizează studii și cercetări pe baza unei analize de nevoi și la solicitarea partenerilor
educaționali;”
Conform anexei 1 la regulamentul sus menționat, anexă referitoare la REGULAMENTUL
– CADRU privind organizarea și funcționarea centrelor județene / al municipiului București și a
cabinetelor de asistență psihopedagogică:
„Art. 15
CJAP / CMBAP au următoarele atribuții: (...)
i) elaborează studii psihosociologice privind opțiunile elevilor claselor terminale vizând
calificările profesionale prin învățământul profesional și liceal, precum și tipurile de unități de
învățământ din cadrul rețelei și alte tipuri de studii în funcție de nevoile identificate;
j) sunt implicate alături de inspectoratul școlar județean / Inspectoratul Școlar al
Municipiului București în examinarea propunerilor tuturor unităților de învățământ
preuniversitar din rețea și a ofertei privind planul de școlarizare;”

„Art. 16
Cabinetele de asistență psihopedagogică și cabinetele interșcolare de asistență
psihopedagogică au următoarele atribuții: (...)
h) elaborează studii psihosociologice privind opțiunile elevilor claselor terminale vizând
calificările profesionale din învățământul profesional și liceal;”
Pentru îndeplinirea acestor prevederi legislative se realizează „Studiul opțiunilor”.
„Studiul opţiunilor” este o cercetare desfăşurată anual, la nivel judeţean, de către Centrul
Județean de Resurse și Asistență Educațională în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean și
unitățile de învățământ preuniversitar, cu scopul de a afla care sunt profilurile, domeniile şi
specializările / calificările la care elevii aflaţi în clasa a VIII-a (a anului şcolar în curs) ar dori să
se înscrie în clasa a IX-a (în anul şcolar următor). Scopul fundamental al studiului este de a
înregistra cât mai fidel orientările școlare și profesionale ale elevilor în vederea fundamentării
cifrei de școlarizare pentru anul școlar următor (2018-2019).

Etapele studiului
În acest an școlar, 2017-2018, în județul Arad, studiul opțiunilor este conceput a se derula
în următoarele etape:

1) În prima etapă, în unitățile de învățământ din întregul județ Arad care au clase de nivel
gimnazial, până cel târziu la data de 17 nov. 2017, se vor realiza activități de consiliere a elevilor
din clasele a VIII-a, de către profesorii consilieri școlari, în unitățile în care aceștia își desfășoară
activitatea și de către profesorii diriginți sau alte cadre didactice, acolo unde nu există cabinete de
asistență psihopedagogică. Pentru susținerea acestor activități, CJRAE Arad pune la dispoziția
cadrelor didactice o prezentare PPT suport cu titlul „Parcursul meu școlar” și un material letric
spre consultare acasă de către elevi și părinții sau tutorii legali ai acestora, conform anexei nr. 1854
/ 06.11.2017 la PPT. Scopul acestei etape este de a realiza o cât mai bună informare și orientare
școlară și profesională a elevilor și părinților acestora asupra ofertei educaționale din județul Arad
și formarea unor opțiuni pentru continuarea studiilor la următorul nivel de învățământ conforme
intereselor elevilor, de așa manieră încât, în etapele următoare ale studiului, să surprindem opinii
cât mai apropiate de viitoarea exprimarea oficială a opțiunilor elevilor. Această etapă este esențială
pentru sporirea relevanței studiului, cercetarea având scopul primordial de a înregistra cât mai fidel
orientările școlare și profesionale ale elevilor în vederea fundamentării cifrei de școlarizare
pentru anul școlar următor (2018-2019). PPT-ul și anexa letrică la PPT se regăsesc în anexa 1 la
prezentul studiu.
2) În a doua etapă se va realiza o simulare a exprimării opțiunilor elevilor pentru
înscrierea în învățământul liceal și/sau profesional prin intermediul unor tabele și centralizatoare
în care se vor consemna opțiunile elevilor referitoare la școala, profilul, specializarea și/sau
calificarea pe care ar dori să le urmeze la următorul nivel de învățământ. Simularea se va realiza
exhaustiv, adică pe întreaga populație a elevilor înscriși în clasa a VIII-a în anul școlar în curs.
Similar etapei anterioare, simularea din această etapă va fi pusă în practică de către profesorii
consilieri școlari, în unitățile în care aceștia își desfășoară activitatea și de către profesorii diriginți
sau alte cadre didactice, acolo unde nu există cabinete de asistență psihopedagogică. Simularea
opțiunilor se va desfășura în săptămâna 20-24 nov. 2017, iar termenul pentru transmiterea datelor
este 30 nov. 2017. Modelele tabelelor și centralizatoarelor se regăsesc în anexa 2 la prezentul
studiu. Pentru realizarea acestei etape CJRAE Arad, în prealabil, va organiza o întrunire cu
profesorii consilieri școlari și reprezentanții școlilor în care nu există cabinete de asistență
psihopedagogică pentru înmânarea intrumentelor de lucru (tabele și centralizatoare) și intructajul
pentru aplicarea acestora. Data și locația la care se va realiza această întrunire se va stabili de către
direcțiunea CJRAE Arad și va fi comunicată în timp util, dar nu mai târziu de 15 nov. 2017.
3) În a treia etapă se va realiza o anchetă sociologică prin care se urmăresc o serie de
aspecte legate de opțiunile elevilor, opiniile acestora, interese, motivații, factori care influențează
direct sau indirect deciziile lor. Pentru aceasta, în săptămâna 27-30 nov. 2017, cadrele didactice
care s-au ocupat de etapele anterioare vor aplica elevilor un chestionar prin tehnica directă, adică
face-to-face, la clasă. Chestionarul se regăsește în anexa 3 la prezentul studiu. Modelul
chestionarului și instructajul de aplicare vor fi prezentate la întrunirea de la data și locația stabilite
pentru etapa a doua. Chestionarele completate vor fi transmise către CJRAE Arad până la data de

30 nov. 2017, odată cu tabelele și centralizatoarele de la etapa a doua. Ancheta sociologică se va
realiza pe un eșantion de elevi a cărui structură va fi explicitată la aceeași întrunire.
4) În a patra etapă, în perioada 4-8 dec. 2017, se vor realiza bazele de date statistice pentru
simularea opțiunilor, respectiv pentru ancheta sociologică. Introducerea datelor în format
electronic pentru întocmirea bazelor se va realiza de către profesorii consilieri școlari conform
îndrumărilor primite de la CJRAE Arad. În anexa 4 la prezentul studiu se regăsesc registrele de
lucru Excel pentru îndeplinirea operațiunilor.
5) În a cincea etapă, în perioada 11-15 dec. 2017, la CJAP Arad se vor realiza prelucrarea
și interpretarea datelor. Pentru întocmirea rapoartelor studiului se vor folosi analize și grafice
generate de programul SPSS, iar rezultatele vor fi diseminate factorilor interesați, pe suport
electronic și în format letric.
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Anexa 2
„Studiul opțiunilor” - noiembrie 2017
Simularea opțiunilor elevilor
Tabelul opțiunilor elevilor
Unitatea de învățământ:__________________________________________________
Clasa:_______________
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Numele și prenumele
elevului

Codul

Observații:
1) În coloana „Numele și prenumele elevului” se înscriu elevii în ordinea în care aceștia apar în catalogul
clasei.
2) În coloana „Codul” se înscrie codul opțiunii corespunzător școlii, profilului, domeniului și specializării
/ calificării pentru care optează elevul, conform extrasului din „Ghidul procedurilor de admitere în
învățământul liceal și profesional, anul școlar 2017-2018” din anexa nr. 1854 / 06.11.2017 a CJRAE
Arad
3) Câmpurile rămase libere se barează cu un „z”
4) În dreptul elevilor absenți, retrași sau transferați la momentul consemnării opțiunilor se înscrie
„Absent(ă)”, „Retras(ă)”, respectiv „Transferat(ă)”

Anexa 2
„Studiul opțiunilor” - noiembrie 2017
Simularea opțiunilor elevilor
Centralizator opțiuni elevi / CLASA
Unitatea de învățământ:__________________________________________________
Clasa:_______________
Nr.
crt.

Codul

Nr. apariții cod
în opțiunile
elevilor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Observații:
1) În coloana „Codul” se înscriu codurile opțiunilor corespunzătoare școlilor, profilurilor, domeniilor și
specializărilor / calificărilor pentru care optează elevii, conform extrasului din „Ghidul procedurilor de
admitere în învățământul liceal și profesional, anul școlar 2017-2018” din anexa nr. 1854 / 06.11.2017 a
CJRAE Arad.
2) Un cod se înscrie o singură dată !
3) În coloana „Nr. apariții cod în opțiunile elevilor” se înscrie numărul de elevi din această clasă care au
optat pentru codul respectiv.
4) Câmpurile rămase libere se barează cu un „z”.

Anexa 2
„Studiul opțiunilor” - noiembrie 2017
Simularea opțiunilor elevilor
Centralizator opțiuni elevi / ȘCOALA

LS
Director
Unitatea de învățământ:__________________________________________________
Nr.
crt.

Codul

Nr. apariții cod
în opțiunile
elevilor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Observații:
1) În coloana „Codul” se înscriu codurile opțiunilor corespunzătoare școlilor, profilurilor,
domeniilor și specializărilor / calificărilor pentru care optează elevii, conform
extrasului din „Ghidul procedurilor de admitere în învățământul liceal și profesional,
anul școlar 2017-2018” din anexa nr. 1854 / 06.11.2017 a CJRAE Arad.
2) Un cod se înscrie o singură dată !
3) În coloana „Nr. apariții cod în opțiunile elevilor” se înscrie numărul de elevi din școală
care au optat pentru codul respectiv.
4) Câmpurile rămase libere se barează cu un „z”.

Anexa 3

Anexa 3
„Studiul opțiunilor” - noiembrie 2017
Ancheta sociologică
CHESTIONAR
privind opțiunile elevilor din clasa a VIII–a în anul școlar 2017-2018
Dragi elevi, prin acest chestionar dorim să aflăm care sunt opțiunile voastre în alegerea profilurilor
/ specializărilor / calificărilor pe care doriți să le urmați la nivel liceal / învățământ profesional, precum
și o serie de aspecte legate de aceste opțiuni. Chestionarul este anonim, adică nu se va cunoaște identitatea
elevului care a răspuns întrebărilor din chestionar. Vă rugăm să răspundeți sincer. Nu există răspunsuri
corecte sau greşite! Acest chestionar nu este un test! Răspunzând sincer, ne ajutaţi să cunoaştem mai
bine interesele şi opiniile voastre.
Q1. După absolvirea clasei a VIII-a, intenționezi:
(încercuiește cifra din dreptul variantei corespunzătoare de răspuns)
1. Să continui şcoala
treci la întrebarea Q3.
2. Să nu continui şcoala
treci la întrebarea Q2.
Q2. Care este principalul motiv pentru care nu doreşti să continui şcoala?
(alege o singură variantă de răspuns, încercuiește cifra, după care treci la întrebarea Q7.)
1. Plec în străinătate.
2. Vreau să muncesc (să lucrez) / să mă angajez.
3. Voi desfășura activități gospodăreşti.
(îngrijirea animalelor; îngrijirea persoanelor: frați, surori; lucrul la câmp etc.).
4. Consider că şcoala nu mă va ajuta pe viitor.
5. Nu am susținere financiară, nu am bani ca să continui școala.
6. Nu mă lasă părinții.
7. Școala pe care aş dori să o urmez se află la o distanță prea mare de domiciliu.
8. Nu găsesc în oferta şcolilor profilul/specializarea/calificarea pe care o doresc.
9. Alte motive. Care?: ______________________________________________
Q3. Intenționezi să îți continui studiile la:
(alege o singură variantă de răspuns și încercuiește cifra corespunzătoare variantei respective)
1. Liceu teoretic
2. Liceu vocațional
3. Liceu tehnologic
4. Școală profesională
5. Nu m-am decis
6. Nu știu / Nu răspund
Q4. Ai regăsit în oferta educațională profilurile / specializările / calificările pe care le doreşti?
(alege o singură variantă de răspuns și încercuiește cifra corespunzătoare variantei respective)
1. Da, am regăsit profilurile / specializările / calificările pe care le doresc.
2. Nu, nu am regăsit profilurile / specializările / calificările pe care le doresc.
Ce specializare / calificare îți dorești și nu ai regăsit-o
în oferta liceelor / învățământului profesional (din jud. Arad)?
Numește specializarea / calificarea:____________________________
3. Nu m-am informat cu privire la acest aspect.
4. Nu m-am hotărât încă ce profil / specializare / calificare să urmez.
5. Nu contează profilul / specializarea / calificarea, ci doar să-mi continui studiile.
Q5. Numeşte şcoala la care doreşti să îți continui studiile (o școală, prima opțiune):
99. NȘ / NR
_____________________________________________________________________________
Q6. Care este principalul motiv care te-a determinat să alegi această şcoală şi nu alta?
(alege o singură variantă de răspuns și încercuiește cifra corespunzătoare variantei respective)
1. Este cea mai aproape de casă (de domiciliu).
2. Vreau să rămân în şcoala în care am fost.
3. In această şcoală am găsit specializarea / calificarea pe care mi-o doresc.
Numește specializarea / calificarea respectivă: __________________________________
4. Părinții mi-au spus să mă duc la această şcoală.

5. In această şcoală se duc cei mai mulți dintre prietenii mei.
6. Prestigiul şcolii.
7. Specializarea / calificarea urmată îmi oferă posibilitatea să muncesc cu contract de muncă şi
să fiu plătit.
8. În această şcoală cred că pot face față cerințelor / exigențelor.
9. Baza materială a şcolii.
10. Alt motiv. Care?: __________________________________________________________
99. Nu ştiu (NȘ) / Nu răspund (NR)
Q7. Ai fost vreodată informat cu privire la oferta educațională din județul Arad ?
(alege o singură variantă de răspuns și încercuiește cifra corespunzătoare variantei)
1. Da
treci la întrebarea Q8.
2. Nu
treci la întrebarea Q9.
99. NȘ / NR
treci la întrebarea Q9.
Q8. Când ai fost informat cu privire la oferta educațională din județul Arad?
(alege o singură variantă de răspuns și încercuiește cifra corespunzătoare variantei)
1. În acest an şcolar (din septembrie pană în prezent)
2. În anul şcolar trecut
3. Mai demult
99. NȘ / NR
Q9. Consideri că prezentarea unor informații de către profesorii de la liceu sau școala profesională te-ar
ajuta să iei o decizie privind alegerea profilului / specializării / calificării, la finalul clasei a VIII-a?
1. Da
2. Nu
99. NȘ / NR
La nivelul județului Arad există Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională care
oferă servicii de consiliere și orientare școlară și profesională prin profesori consilieri școlari.
Q10. Consideri că prezența în școala ta a unui astfel de profesor consilier școlar ar fi necesară / utilă
pentru a derula activități de consiliere și orientare școlară și profesională?
1. Da
2. Nu
Q11. Sexul:

1. Masculin

Q12. Mediul de rezidență:

2. Feminin
1. Urban

2. Rural

Q13. Numește școala la care ești în prezent elev: ___________________________________________
Q14. Vârsta:
2. Sub 13 ani
3. 13 ani împliniți
4. 14 ani împliniți
5. 15 ani împliniți
6. 16 ani împliniți
7. 17 ani împliniți și peste
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