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Oare te-ai gândit vreodată la ce vrea să spună proverbul „Meseria e brațară de aur”?
Păi, despre aur știm că e valoros şi că nu-şi pierde niciodată valoarea. Ba din contră, valoarea lui
crește de la an la an. Mai știm că e un metal nobil și este apreciat pentru frumuseţea sa.
La fel ca aurul și meseria înnobilează omul!
O meserie sau o îndeletnicire pe care o stăpânești îți oferă o anumită siguranță: că orice se va
întâmpla mâine, tu te poți descurca în lumea asta cu ceea ce știi. Nu mori de foame. Cu aurul e la fel.
Oricând și orice vremuri vor veni, tu ai o siguranță. Aurul poate fi schimbat oricând în bani. Dar de
ce „brățară”? Pentru că brățara poate fi pusă pe mână. Şi în orice meserie, mâinile sunt cele care te
ajută, în primul rând.
Îți este ușor să îți alegi o meserie? Sau există o anumită confuzie în legătură cu viitorul tău?
Când îţi alegi meseria, trebuie să ții cont de interese, salariu, condiții de lucru, valori, oportunități,
dar mai ales de viziunea ta în legătură cu cariera.
De aceea, acest chestionar este un prim pas în identificarea nevoilor pentru alegerile pe care
trebuie să le faci în planul carierei.
Te rugăm să completezi:
Numele tău (opţional) sau iniţialele: …………………………........................................
Clasa (de ex. VII A): ………………………………………………………
Şcoala: ………………………………………………………………………
Te rugăm să alegi din variantele oferite la fiecare din întrebările de mai jos şi să bifezi ()
după caz, una sau mai multe opţiuni (aşa cum este indicat la fiecare întrebare în parte):
1. Ce intenții ai după ce termini clasa a VIII-a? (poţi bifa doar o singură opţiune)
 Intenționez să caut un loc de muncă și să mă angajez
 Doresc să îmi continui studiile la liceu
 Doresc să-mi continui studiile la o școală de meserii
 Nu m-am decis încă
2. Odată cu finalizarea studiilor, câte calificări dorești să obții? (poţi bifa doar o singură opţiune)
 O calificare
 Mai multe calificări
 Nu știu
3. Ce tip de unitate de învăţământ dorești să urmezi după terminarea clasei a VIII-a? (poţi bifa
doar o singură opţiune)
 Liceu
 Şcoală de arte şi meserii (SAM )
 Nu ştiu / Nu m-am hotărât
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4. Care consideri că sunt avantajele absolvirii școlii generale/ liceului? (poţi bifa mai multe
opţiuni)
 Dobândirea unui nivel de educaţie ridicat (absolvent de liceu)
 O bună pregătire teoretică
 Mai multe şanse de continuare a studiilor universitare
 Obţinerea unor atestate şi certificate profesionale (de ex.: limbă străină, informatică,
contabilitate etc.)
 Alte avantaje (scrie-le aici):...........................................................................................
5. Care consideri că sunt avantajele absolvirii unei şcoli de arte şi meserii (SAM )? (poţi bifa
mai multe opţiuni)
 Angajarea într-un timp mai scurt
 Calificarea într-o meserie
 Posibilitatea continuării studiilor liceale în paralel cu serviciul
 Obţinerea mai rapidă a independenţei financiare
 Alte avantaje (scrie-le aici):...........................................................................................
6. Ce filieră /profil /domeniu de calificare dorești să urmezi după absolvirea clasei a VIII-a?
(poţi bifa doar o singură opţiune din ambele tabele, nu din fiecare tabel)
Filiera Teoretică
 Real
 Uman

LICEU:
Filiera Tehnologică
 Servicii
 Resurse naturale şi protecţia mediului
 Tehnic

Filiera Vocațională
 Sportiv
 Teologic
 Pedagogic
 Muzică
 Coregrafie
 Teatru
 Arte vizuale

ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII (SAM):
 Mecanică
 Electromecanică
 Electronică automatizări
 Chimie industrială
 Materiale de construcţii
 Electric
 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
 Agricultură
 Turism şi alimentaţie
 Silvicultură
 Industrie alimentară
 Comerţ
 Fabricarea produselor din lemn
 Estetică şi igienă
 Tehnici poligrafice
 Teologic

7. Care sunt motivele care stau la baza alegerii făcute? (poţi bifa mai multe opţiuni)
 Specializarea/calificarea aleasă este necesară pentru a practica profesia pe care o doresc
 Perspectiva financiară
 Cererea pieței muncii
 Valorificarea potențialului intelectual, aptitudinal
 Alte motive (scrie-le aici):...........................................................................................
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8. Care sunt factorii care te-au determinat să optezi pentru specializarea/calificarea de la
întrebarea anterioară? (poţi bifa mai multe opţiuni)
 Rezultatele şcolare obţinute în gimnaziu îmi facilitează accesul spre specializarea/calificarea dorită
 Aptitudinile personale
 Prietenii, anturajul
 Influenţa părinţilor
 Sfatul dirigintelui
 Recomandarea profesorului consilier şcolar
 Apropierea de casă a unităţii şcolare alese
 Prestigiul unităţii şcolare
 Alţi factori (scrie-i aici):...........................................................................................
9. Cum crezi că te poate sprijini şcoala în alegerea pe care o faci la sfârşitul clasei a VIII-a?
(poţi bifa mai multe opţiuni)
 Prin oferirea mai multor informaţii despre licee şi şcolile de arte şi meserii (SAM-uri)
 Prin ore de pregătire suplimentară în şcoală care să vizeze disciplinele unde se susține teza cu
subiect unic
 Prin identificarea aptitudinilor, intereselor ca suport pentru alegerea profilului liceului
 Prin sprijin material - burse de studii, ajutor bănesc oferit elevilor săraci pentru a-şi continua studiile
 Prin implicarea părinţilor în construirea ofertei educaționale a școlii
 Prin orientare şcolară şi profesională oferită de profesorul-consilier şcolar
 Pe alte căi (scrie-le aici): ...........................................................................................
10. Care ar fi 3 meserii pe care ți-ar plăcea să le practici și de ce? (scrie în tabelul de mai jos pe
coloana din stânga numele celor 3 meserii pe care ți-ar plăcea să le practici, iar pe coloana din
dreapta scrie pe scurt motivul sau motivele pentru care ţi-ar plăcea meseria respectivă)
Meseria

Motivul /motivele

1.

2.

3.

Mulţumim pentru completarea chestionarului!
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