Chestionar pentru mentori/ profesori
Conformc onsilierii pe care elevii dvs au primit-o în școala gimnazială,
urmează acum o anumită pregătire.
Dorim să aflăm păreriledvsdespre consilierea pe care au primit-o și
despre pregătireape care o urmează acum.
Răspunsurile dvs ne vor ajuta să înțelegem mai bine viața de zi cu zi a
elevilor și-i va ajuta pe profesori să își planifice mai bine acțiunile
viitoare.
Acest chestionar este anonim, deci va respecta confidențialitatea
răspunsurilor dvs.
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I) Consilierea primită înainte de alegerea pregătirii prezente
1 - După părerea dvs, de ce și-a ales elevul dvs această pregătire ? (maxim 3 răspunsuri)?
a. școala este aproape de casă
b. posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă bun, bine plătit
c. altcineva a decis pentru ei
d. nivelul diplomei de studii
e. să învețe o meserie
f. să fie la școală împreunăcuprietenii
g. nu au avutde ales
h. au ocazia să își continue studiile după aceea
i. au avut o impresiebună
j. din rațiuni economice și financiare
k. au deprinderile și capacitățile necesare
l. să primească sprijin conform nevoilor sale special
m. datorită programului propus de școală
n. sfaturi anterioare primite în școala gimnazială
o. nu știți
p. alte motive

Explicati
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2 - Credeți că au fost ajutați să aleagă această școală ?
Da

Nu

3 - Dacă da, după părerea dvs, cine a ajutat la alegerea acestei școli ? (maxim 2 răspunsuri)
a. Tata
b. Mama
c. Un alt membru al familiei
d. Un prieten
e. Un consilier pentru carieră
f. Un profesor
g. Un operator de la forțele de muncă/ centrul pentru tineret
h. Un profesor din școala gimnazială
i. Altcineva

4 - Credeți că au avut destule informații pentru a face o alegere singuri?
a. Da, destule

b. Nu, nu destule

5 - După părerea dvs, cum și-a găsit elevul dvs. informațiile despre pregătirea sa actuală ?
(maxim 3 răspunsuri)
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a. Profesorul mentor
b. Consilierul pentru carieră
c. Practice de masterat stagiu de formare / tutore / cadru didactic / de ucenicie
d. Materiale promoționale (fluturași, site-uri internet …)
e. Familia
f. Prietenii
g. Un operator de la forțele de muncă/ centrul pentru tineret
h. Ziua porților deschise la școala dorită
i. Alt fel

6 - După părerea dvs, alegerea finală le-a aparținut ?
a. Tuturor

b. Majorității

c. Unora dintre ei

d. Nici unuia

7 - Credeți că există cursuri specifice doar pentru fete și cursuri specifice doar pentru băieți
?
a. Da

b. Nu

c. Nu știu

8 - După părerea dvs, care au fost motivele lor personale pentru alegerea acestei pregătiri ?
(Maxim 2 răspunsuri)
a. Îi va ajuta să aibă mai multă încredere în sine
b. Îi va ajuta să aibă o imagine de sine mai bună
c. Îi va ajuta să aibă o slujbă satisfăcătoare

9 - După părerea dvs, pregătirea din prezent este ceea ce și-au dorit ?
Toți

Majoritatea

Unii

Niciunii
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10 - Dacă pregătireape care o urmează acum nu este ceea ce și-au dorit, aceasta se
datorează :
a. Așteptărilor nerealiste despre programa cursului
b. Așteptărilor nerealiste despre sine sau despre potențialul personal
c. Informații incorecte pe parcursul consilierii
d. Sfaturi incorecte privind cariera din partea profesorilor
e. Nu au urmat sfaturile primate de la profesori
f. Alegere forțată
g. Sprijin insuficient față de nevoile lor speciale
h. Altceva
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II) Consiliere în timpul pregătirii în prezent
11 - După părerea dvs, elevii dvs întâmpină dificultăți în ceea ce privește programa școlară
sau în timpul pregătirii practice ?
a. Da, multe

b. Da, câteva

c. Nu

12 - După părerea dvs, elevii dvs se simt ghidați în pregătirea lor actuală ?
Da

Nu

Explicati

13 - Credeți că pregătirea pe care o urmează elevii dvs ar fi mai potrivită pentru ?
a. Băieți

b. Fete

c. Ambii

d. Nici pentru băieți,
nici pentru fete

14 - Credeți că elevii dvs întîmpină dificultăți pentru că sunt băieți/ fete?
Da

Nu

15 - Credeți că elevii dvs au dificultăți datorită nevoilor lor speciale?
Da

Nu

16 - Cum apreciați sau evaluați activitatea consilierului pentru carieră?
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a. Foarte utilă
b. Utilă
c. Destul de utilă
d. Nu destul de utilă
e. Nu există consilier pentru carieră în școală

17 - Credeți că această consiliere i-ar putea ajuta pe elevii dvs
a. Să se cunoască mai bine
b. Să-și confirme alegerea profesională
c. Să cunoască mai bine piața muncii
d. Să cunoască mai bine sectorul profesional pentru care se pregătesc
e. Să aibă relații mai bune cu ceilalți
f. Nu, nu îi ajută
g. Altceva

18 - Unii elevi plănuiesc să īși schimbe pregătirea inainte de obtinerea certificatului de
competente profesionale?
Da

Nu

Nu știu

19 - Dacă da, spre ce doresc să se îndrepte ?
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a. Pregătire inferioară
b. Pregătire superioară
c. Pregătire de același nivel
d. Vor să abandoneze școala
e. Nu aveți destule elemente pentru a putea răspunde

20 - Unii dintre elevii dvs. plănuiesc să-și continue studiile dupa examenul de certificare a
competentelor profesionale?
Da

Nu

Nu știu încă

21 - Credeți că nevoile suplimentare ale elevilor dvs (psihologice, fizice…) sunt luate în
considerare de profesorii de la școală :
a. Destul
b. Nu este destul
c. Deloc
d. Nu îi interesează

22 - Credeți că elevii dvs sunt pregătiți acum pentru
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a. Destul

b. Nu destul

c. Deloc

Viitoarea lor viață
profesională (slujbă,
carieră …)







Viitoarea lor viață
personală
(responsabilități,
autonomie …)







Viitoarea lor viață socială
(familie, relații, prieteni,
cetățean activ …)







23 - Credeți că elevii dvs își vor găsi o slujbă legată de pregătirea lor VET ?
a. Da

b. Nu

c. Nu știu
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III) Identificare / Pentru a vă cunoaște mai bine
Țară

Regiunea / Provincia

Școala frecventată de elevii dvs

Clasa și nivelul EQF
Professionnal qualification

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
mobilăşiamenajăriinterioare

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

Elevii dvs. sunt :
Elevi

Ucenici

Sectorul de activitate
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Pedagogic

Prelucrări, Construcții și Mecanică

Filologieși Arte

Agricol și Veterinar

Științesociale, Economic

Estetica și îngrijirea corpului omenesc

Matematică și Informatică, Științe ale Naturii

Servicii

Credeți că unii dintre elevii dvs se află într-o situație specială (fizică, psihologică ...) ?
Da

Nu

Unii dintre elevii dvs beneficiază de sprijn suplimentar în clasă sau în școală?
Da

Nu

Dacăda,aceștia au un certificat special ?
Da

Nu

Sunteti:
Bărbat

Femeie

Anul nașterii :

Studii
Liceu

Polytehnic

Postliceale/scoala de maistri

Universitate

Colegiu
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Ați urmat cursuri despre egalitatea dintre sexe ?
Da

Nu

Ați urmat cursuri de educație specială ?
Da

Nu

Profesia dvs

Ești
Profesor

Manager al școlii

Consilier de carieră

Mentor

Experiența dvs în învățământ
0-5 ani

6-10 ani

11-15 ani

16-20 ani

21 ani +

11-15 ani

16-20 ani

21 ani +

11-15 ani

16-20 ani

21 ani +

Vechimea în şcoala acuală
0-5 ani

6-10 ani

Experienţa în consiliere
0-5 ani

6-10 ani

Vă mulțumim pentru participarea la acest important proiect pedagogic
national și European !
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