Chestionar pentru elevi
După ce ați beneficiat de consiliere pentru carieră, acum urmați o
anumită pregătire practică.
Dorim să adunăm impresiile voastre despre perioada de consiliere
pentru carieră și despre perioada de pregătire practică.
Răspunsurile voastre ne vor ajuta să înțelegem mai bine viața voastră
de zi cu zi și vor ajuta echipa pedagogică să aleagă acțiunile ce se vor
desfășura în școala voastră.
Acest
chestionar
este
răspunsurilor voastre.

anonim,

respectând

confidențialitatea
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I) consiliereapentrucarierădesfășuratăînainteapregătirii
practice
1 - De ce ați făcut această alegere? (maxim 3 răspunsuri)
a. școala este aproape de casă
b. ocazii bune de a găsi un loc de muncă și salariu bun
c. altcineva a decis pentru tine
d. pentru nivelul diplomei obținute
e. pentru a învăța o meserie
f. pentru a fi împreună cu prietenii
g. nu ai avut de ales
h. astfel îți poți continua studiile mai departe
i. îți place
j. din rațiuni economice și financiare
k. ai deprinderile și abilitățile necesare
l. să primești sprijin conform nevoilor tale speciale
m. datorită programei propuse de școală
n. deoarece așa ai fost îndrumat la școala gimnazială
o. nu știți de ce
p. alte motive

Explicati
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2 - Ai fost îndrumat spre alegerea acestei școli?
Da

Nu

3 - Dacă Da, cine te-a ajutat ? (maxim 2 răspunsuri)?
a. Tata

f. Un profesor

b. Mama

g. Un operator de la forțele de muncă/ centrul de
tineret

c. Altă persoană din familie

h. Un profesor din școala gimnazială

d. Un prieten

i. Altcineva

e. Un consilier pentru carieră

4 - Ai primit destule informații pentru a putea face o alegere corectă ?
a. Da, destule

b. Nu, nu destule

5 - Cum ai obținut aceste informații ? (maxim 3 răspunsuri)?
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a. De la profesor
b. De la consilierul pentru carieră
c. Din perioada de practică (îndrumătorii de practică... )
d. Publicitate (fluturași, site-uri internet …)
e. De la membrii familiei
f. De la prieteni
g. Un operator de la forțele de muncă/centrul de tineret
h. Ziua porților deschise la școală
i. Alte surse

6 - Crezi că decizia finală ți-a aparținut?
Da

Nu

7 - Crezi că există pregătire specială pentru fete și pregătire specială pentru băieți?
a. Da

b. Nu

c. Nu știu

8 - Din punctul tău de vedere, de ce crezi că ai ales această pregătire? (maxim 2 răspunsuri)
a. Te va ajuta la imaginea de sine
b. Te va ajuta să ai mai multă încredere în tine
c. Teva ajuta să ai o slujbă satisfăcătoare

9 - Pregătirea ta din prezent este ceea ce te-ai așteptat să fie ?
Da

Nu
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10 - Dacă pregătirea ta din prezent nu este ceea ce te-ai așteptat să fie, acest lucru se
datorează faptului că :
a. Te-ai așteptat la un alt curs de pregătire
b. Te-ai așteptat la un curs de pregătire mai ușor
c. Te-ai așteptat la un curs de pregătire mai dificil
d. Ai primit informații greșite privind pregătirea
e. Nu ai urmat sfaturile profesorilor din gimnaziu
f. Nu ai avut încotro
g. Nu primești destul sprijin în ceea ce privește nevoile tale speciale
h. Altceva
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II) Consilierea în timpul pregătirii
11 - Întâmpini dificultăți de orientare în curriculum?
a. Da, multe

b. Da, putine

c. Nu

12 - Simți că ești consiliat destul în timpul pregătirii tale?
Da

Nu

Explică

13 - Crezi că pregătirea ta actuală este mai potrivită pentru :
a. Băieți
b. Fete
c. Ambii
d. Nici pentru băieți, nici pentru fete

14 - Crezi că întâmpini dificultăți în consiliere deoarece ești băiat / fată?
Da

Nu

Te rugăm să explici de ce ai făcut această alegere :

15 - Crezi că întâmpini dificultăți în consiliere din cauza nevoilor tale speciale?
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Da

Nu

16 - Cum crezi că sunt activitățile consilierului pentru carieră ?
a. Foarte utile
b. Utile
c. Destul de utile
d. Nu destul de utile
e. Nu există un consilier pentru carieră în școala mea

17 - Crezi că lucrează la orientarea dumneavoastră vă ajuta: (maxim 2 răspunsuri)
a. Să te cunoști mai bine
b. Să îți confirmi propriile tale alegeri profesionale
c. Să cunoști mai bine piața muncii
d. Să cunoști sectorul professional pentru care te pregătești
e. Să dezvolți relații mai bune cu ceilalți
f. Nu, nu mă ajută
g. Altceva

18 - Ai de gând să schimbi meseria pentru care te pregătești inainte de obtinerea
certificatului de competente profesionale?
Da

Nu

Nu știu încă

19 - Dacă da, ce fel de instruire ai de gând să urmeze?
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a. Un nivel mai mic al īnvățămāntului profesional și tehnic
b. Un nivel mai īnalt de īnvățămānt profesional și tehnic
c. Un program de pregătire de același nivel
d. Imi propun sa abandonez scoala
e. Nu aveți suficiente dovezi pentru a răspunde

20 - Ai de gând să îți continui studiile dupa examenul de certificare a competentelor
profesionale?
Da

Nu

Nu știu încă

21 - Crezi că nevoile tale (psihologice, fizice…) sunt luate în considerare de profesorii tăi ?
a. Destul
b. Nu destul
c. Deloc
d. Nu mă interesează

22 - Crezică ești pregătit pentru :
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Destul de bine

Nu destul de bine

Deloc

a. viitoarea ta viață
profesională (slujbă,
carieră, ...)







b. viitoarea ta viaţa
personală
(responsabilitate,
autonomie, ...)







c. viitoarea ta viaţă socială
(familie , prietenie,
cetăţenie ...)







23 - Crezi că îți vei găsi un loc de muncă în profilul pregătirii tale ?
Da

Nu

Nu stiu
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III) Identificare / Pentru a te cunoaște mai bine
Țară

Regiunea / Provincia

Scoala

Clasa și nivelul EQF
Professionnal qualification certificate

Sectorul
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Agricultura

Tehnician achiziții și contractări

Tehnician în agricultură ecologică

Ajutor analist programator

Tehnician analize produse
alimentare

Tehnician în prelucrarea
produselor de origine animală

Brutar-patiser-preparator
produse făinoase

Tehnician de Telecomunicaţii/
TehnicianînAutomatizări

Tehnician în silvicultură şi
exploatări forestiere

Coafor-stilist

Tehnician desenator pentru
construcții și instalații

Tehnician în turism

Construcții

Tehnician designer mobilă şi
amenajări interioare

Tehnicianînturismșialimentație

Construcții, instalații și lucrări
publice

Tehnician designer vestimentar

Tehnician mecanic pentru
întreţinere şi reparaţii

Economic

Tehnician ecolog şi protecţia
calităţii mediului

Tehnicianmecatronist

Electric

Tehnician electrician electronist
auto

tehnician operator tehnică de
calcul

Învățători

Tehnician în achiziţii şi
contractări

Tehnician proiectant CAD

Lăcătuş mecanic

Tehnician în activităţi economice Tehnician transporturi

Mecanica

Tehnician în administraţie

Tehnician veterinar

Ești
Elev

Ucenic

Sectorulde activitate

Transfer of Innovation Leonardo da Vinci project “Co Building a Good Guidance” www.goodguidanceplus.eu
2013‐1‐IT1‐LEO05‐04029 ‐ CUP: G83D13000590006
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această prezentare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi
Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine

Pedagogic

Prelucrări, Construcții și Mecanică

Filologie și Arte

Agricol și Veterinar

Științe sociale, Economic

Estetica și îngrijirea corpului omenesc

Matematică și Informatică, Științe ale Naturii

Servicii

Crezi că te afli într-o situație specială (fizică, psihologică ...) ?
Da

Nu

Beneficiezi de sprijin suplimentar la unele cursuri sau la școală ?
Da

Nu

Dacă da, ai un certificate care atestă nevoile tale speciale ?
Da

Nu

Esti
băiat

fată

Anul nașterii :

Tu :
Locuiești în internatul școlii

Locuiești în afara școlii

Iei masa la școală

Trăiești într-o familie
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monoparentală
cu părinți căsătoriți
cu mamă / tată vitreg
locuiești singur
Altă situație

Nivelul de educație al părinților
liceu theoretic /
școala primară școala gimnazială tehnologic /
vocațional

universitate

Nu stiu

Tata











Mama











Profesia de părinții tăi
Fermier Meșteșugar Vânzător

Patron

Salariat Muncitor Casnic/a Pensionar

Șomer

Tată



















Mamă



















Dacă ai, printre prietenii tăi, unul are are meseria pe care dorești să o ai, acest prieten este :
a. băiat

b. fată

Dacă cineva din familia ta a lucrat deja, după cum doriți să efectuați este:
a. Mama

c. Sora

b. Tata

d. Fratele

e. O altăpersoană din familie
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Îți mulțumim pentru participarea la acest important proiect pedagogic
national și European!
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