
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI COVASNA 
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 
520004 Sf.Gheorghe, str. Victor Babeş 15/C 
Tel. 0267-314254, e-mail: cjapp_covasna@yahoo.com 

Nr. i / Data J J. 10' ,)00.9 

În atentia doamnei/domnului director 
, 

Inspectoratul Şcolar al judeţului Covasna şi-a propus realizarea unui studiu privind orientarea 
şcolară şi profesională a elevilor claselor a VIII -a în vederea fundamentării proiectului planului de 
şcolarizare şi corelării ofertei educaţionale cu evoluţia pieţei forţei de muncă. 

Studiul va fi realizat şi coordonat la nivel judeţean de experţi ai Centrului Judeţean de Asistenţă 
Psihopedagogică. Responsabil studiu este prof. psiholog Manya Timea. 

În vederea bunei desfăşurări a sondajului vă rugăm să realizaţi următorii paşi: 

1. Descărcarea chestionarelor în limba română şi maghiară şi multiplicarea lor corespunzător 
numărului de elevi existenţi la nivelul claselor a VIII-a. 

2. Organizarea întâlniri cu diriginţii claselor a VIII-a din unitatea dvs., respectiv din şcolile 
arondate unităţii în vederea distribuirii chestionarelor multiplicate. 

3. În conformitate cu noile direcţii în educaţia tehnică vă rugăm să orientaţi atenţia diriginţilor 
asupra traseului educaţional pe linia tehnică, respectiv profilul, domeniul de pregătire şi 
calificarea profesională. 

4. Aplicarea chestionarului intră în sarcina dirigintelui. În cazul în care dirigintele unei clase din 
anumite motive (concediu de boală, stagiu de pregătire în altă localitate, etc.) nu poate aplica 
chestionarul, sarcina îi revine unui alt cadru didactic nominalizat de dvs. 

5. Termenul limită pentru înaintarea chestionarelor completate către secretariatul IŞJ este 29 
octombrie 2008, dar este de dorit trimiterea acestora cât se poate de repede, sporind astfel 
activitatea de introducere a datelor în calculator. 

În cazul întâmpinării oricărei dificultăţi vă rugăm semnalizaţi în cel mai scurt timp responsabilului 
de sondaj. 

Mulţumim pentru colaborare! 

Inspector Şcolar General Director CJAP r 
//� 

prof. Brassai Laszl6 
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Nr. /Data 

În atenţia doamnei/domnului diriginte 

Inspectoratul Şcolar al judeţului Covasna şi-a propus realizarea unui studiu privind orientarea 
şcolară şi profesională a elevilor claselor a VIII-a în vederea fundamentării proiectului planului de 
şcolarizare şi corelării ofertei educaţionale cu evoluţia pieţei forţei de muncă. 

Studiul va fi realizat la nivel judeţean de experţi ai Centrului Judeţean de Asistenţă 
Psihopedagogică şi coordonat de prof. psiholog Manya Timea. 

În vederea bunei desfăşurări a sondajului vă rugăm să realizaţi următorii paşi: 

1. După preluarea chestionarelor de la direcţiune, vă rugăm să vă asiguraţi de numărul necesar de 
chestionare, ţinând cont şi de limba de predare a clasei. 

2. Termenul final de înaintare a chestionarelor către IŞJ este 29 octombrie 2008. 
3. Înainte de a aplica chestionarul vă rugăm să informaţi elevii asupra posibilităţilor de continuare a 

studiilor. Traseul educaţional schiţat mai jos vă va ajuta în acest sens. 

Direcţii de studii 

Profil 

Specializări 

Finalitate 
(diploma) 
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Clasele IX-X (niv. 1. de calif.), diploma de meserie 

Clasele Xl-XII (niv. II de caIif.) diploma de tehnician 
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4. Vă rugăm să studiaţi întrebările, instrucţiunile şi răspunsurile pentru a vă pregăti la explicaţii 
promte legat de modul de completare a chestionarului. Accentuaţi faptul, că chestionarul va fi 
completat în mod anonim, iar răspunsurile date de elevi vor fi tratate cu cea mai mare discreţie. 
Elevii să folosească stilou sau pix, să scrie citeţ, respectiv să marcheze codurile întrebărilor cu 
precIzie. 

5. Explicaţi modul de completare a tabelului 1 din chestionar, cu privire la orientarea şcolară şi 
profesională. ATENŢIE! ELEVII POT MARCA DOAR O SINGURĂ OPŢIUNE, deci o singură 
specializare, o singură şcoală şi limbă de predare! Legenda codurilor unităţilor de învăţământ 
apare după tabel. 

6. Elevii care doresc să-şi continue studiile în afara judeţului Covasna vor completa doar 
întrebările care apar la punctul 2. 

7. În momentul strângerii chestionarelor completate vă rugăm să verificaţi dacă fiecare elev a 
întocmit tabelul cu opţiunile. Experienţa anilor trecuţi a întărit importanţa verificării primului 
tabel cu opţiunile elevilor pentru ca în eventualitatea oricărei lipse, acesta să poate fi corectat pe 
loc. 

În cazul întâmpinării oricărei dificultăţi vă rugăm semnalizaţi în cel mai scurt timp metodistului sau 
direct responsabilului de sondaj, prof. psiholog Mânya Timea, Tel: 314254 (zilnic Între 9-13), 0744-
671704, e-mail: gizmotimko@yahoo.com. 

Mulţumim pentru colaborare! 

Responsabil sondaj 

Prof. psiholog Mânya Timea 1W(j '1[,,-<--
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lNSPECTOR<\TUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI COVASNA 
Centrul Judeţean de Asistenţă Psibopedagogică 
520004 Sf. Gheorghe, Str. Victor Babeş 15/C 
E-mail: cjapp_covasna@yahoo.com, tel: 314254 

A jelen kirdoivben Kowiszna megye nyolcadikosainak towibbtanultisi szimdeMr61 szeretnenk irifornuici6kat gyiijteni. Olvasd 
el figyelmesen a kirdeseket, az utasittisokat es a wilaszlehetosegeket. Ha valamit nem ertesz, vagy barmilyen kirdesed van, 

fordulj a kirdoivet alkalmaz6 tanarodhoz. A kirdoivet nevteleniil toltod ki, wilaszaid bizalmasan kezeljiik 

1. Az alabbi tablazatban felsoroltuk Kovaszna megye valamennyi olyan tanintezmenyet, amelyben a 2009-2010-es 
tanevben IX. osztaly(ok) indul(nak). Jelolj meg EGY szakot (III. oszlop), EGY iskol:it (IV. oszlop), valamint, hogy 
milyen tannyelvu oszt:ilyban (V. oszlop) szeretnel tovabbtanulni. 

1. 
Profil 

II. III. 
Alapkepzes Vegyettseg 

Turizmus es elelmezes Turisztikai technikus 

Vendegellatasi technikus 

Gasztron6mus technikus 

Banketszervezo technikus 
Kereskedelem Kereskedelmi technikus 

Kozigazgatasi technikus 

Beszerzesi es szerzodeskotesi technikus 
Kereskedelmi technikus 

Kozmetika Fodrasz technikus 

Mezogazdalkodăs Agron6mus technikus 
Kerteszeti technikus 
Ăllattenyesztesi technikus 
Komyezetbarăt gazdălkodăsi technikus 
Faluturisztikai tachnikus 
Hegyiturizmusi technikus 
Gazdalkodasi technikus 
A lIategeszsegugyi technikus 

Erdogazdalkodăs Erdeszeti technikus 
Komyezetvedelmi technikus 

Elelmiszeri par Elelmiszeripari minosegi ellenor technikus 
Elelmiszeripari technikus 

Fafepdolgozas Butor es belso ter tervezo technikus 

Fafeldolgozăsi technikus 

Elektromatizălas Szamft6gepkezel6 technikus 

Automatizalăsi technikus 

Elektronikai technikus 
Kozepiteszet Epiteszeti tervrajzkeszito technikus 

Kozepiteszeti technikus 

Epiteszeti technikus 
Elektronika Autovillamossagi technikus 

Villanyszerelo technikus 

IV. 
Iskolak 

B.A.; C.B.; A.P. 

B.A.; C.B.; A.P. 

B.A.; C.B.; A.P. 

B.A.; C.B.; A.P. 
B.A.; C.B.; A.P. 
B.A.; C.B.; A.P. 

B.A.; C.B.; A.P. 
B.A.; C.B.; A.P. 

B.A.;C.B. 

G.J.; A.P.; N.B. 
G.J.; A.P.; N.B. 

G.l; A.P.; N.B. 

G.J.; A.P.; N.B. 
G.J.; A.P.; N.B. 
G.J.; A.P.; N.B. 
G.J.; A.P.; N.B. 

G.J.; A.P. 

G.A. 
B.SZ.D.; K.K. 

G.J.; A.P. 
G.J. 

K.CS.S.; G.A.; N.B.; 
K.K. 

K.CS.S.; G.A.; N.B.; 
K.K.; B.SZ.l 

P.T.; G.A.; N.B.; 
K.CS.S.; B.SZ.D. 
P.T.; G.A.; N.B.; 
K.CS.S.; B.SZ.D 
P.T.; G.A.; N.B. 

K.K. 

K.K.; K.CS.S; B.A.; 
N.B. 
K.K. 
P.T. 
P.T. 
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Elektrotechnikus P.T.;N.B.;G.A. 

Poligrafia Poligrafkezelo technikus P.T. 
Elektr6mechanika Elektromechanikai technikus P.T.;N. B. 

Textilipar Ruhatervezo technikus K.K.; G.A.; B.SZ.D.; 
N.B. 

Textilipari technikus K.K.; G.A.; N.B.; 
B.SZ.D. 

Mechanika Mecatronista technikus N.B.; G.A.; P.T. 
CAD tervezo technikus K.K.; G.A.; P.T. 

Karbantartâsi es javitâsi technikus G.J.; P.T.; A.P.; 
Femmegmunkalasi technikus P.T.; G.A.; N.B. 
Szallitasi technikus P.T.; N.B.; A.P.; 

B.SZ.D. 
Szâmvezerlesu-gep technikus P.T. 
Melegmegmunkâl6 technikus P.T.; N.B.; G.A. 

ELMELETI VONAL Matematika-informatika Sz.M.;M.K.;M.V.;N.M.; 
B.P.; K.Cs.S.; M.E., 
B.Sz.D.; Ref; Teo. 

Matematika-informatika (angol) Sz.M.; M.V.; G.A. 

Termeszettudomanyok Sz.M.; M.K.; M.V.; 
N.M.; M.E.; K.Cs.S., 

Teo 
Termeszettudomanyok (idegen nyelven N.M. 
zajl6 oktatas) 
Tarsadalomtudomanyok Sz.M.; M.K., M.V.; 

B.Sz.D. 

Filol6gia Sz.M.; M.K.; M.V.; 
B.P.; K.Cs.S.; M.E. 

Filol6gia (idegen nyelven zajl6 N.M.; M.E.; SZ.M. 
oktatas) 
Teol6gia Teo.; Ref.; N.M. 

Zene P.S 

Szineszet P.S 

Kepzomuveszet P.S 

Sport profil K.K. 

Az iskolâk roviditeseinek jegyzeke: 
P.S. - Liceul "Plugor Săndor", Sf. Gheorghe; Sz.M. - Liceul Teoretic "Szekely MiM", Sf Gheorghe; 

Ref - Liceul Teologic Reformat, Sf. Gheorghe; M.K. - Colegiul Naţional "Mikes Kelemen", Sf. Gheorghe; 
M.V. - Colegiul Naţional "Mihai Viteazul", Sf. Gheorghe; K.K. - Gr. Şco "K6s Karoly", Sf. Gheorghe; 
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G.J. - Gr. Şco Agricol, "Gaman Janos", Sf. Gheorghe; c.B. - Gr. Şco "Constantin Brâncuşi", Sf. Gheorghe; 
B.A - Gr. Şco Economic Administrativ, "Berde Aron", Sf. Gheorghe; P.T. - Gr. Şco "Puskas Tivadar", Tg. Secuiesc; 

A.P. - Gr. Şco "Apor Peter", Tg. Secuiesc; G.A. - Gr. Şco "Gabor Aron", Tg. Secuiesc; 
B.P. - Şcoala Normală "Bod Peter", Tg. Secuiesc; Teo - Liceul Teologic Reformat, Tg. Secuiesc; 
N.M. - Liceul "Nagy M6zes", Tg. Secuiesc; K.Cs.S. - Gr. Şco "K6rosi Csoma Sândor", Covasna; 

N.B. - Gr. Şco "Nicolae Bălcescu", Intorsura Buzăului; B.Sz.D. - Gr. Şco "Bar6ti Szab6 David", Baraolt; 
M.E. - Liceul Teoretic "Mircea Eliade", Întorsura Buzăului 

2. (Csak azoknak, akik mas megyeben szeretnenek tovabbtanulni!) 
Melyik megyeben szeretned folytatni tanulmanyaid ..... ......................... ........... ................ . . . . . . ........... . 

Milyen szakon? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... , ...... ............................................................ . 
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Szakmavalasztasoddal kapcsolatban milyen mertl!kben ervenyesek rad az alabbiak: 

Nem tudom es pillanatnyilag nem is foglalkoztat az, 
hogy mi legyek, ha felnavak. 
Foglalkoztat az, hogy kivalasszak egy szakot, amit 
kitanuljak. 
Van nemi elkepzelesemjavobeli szakmamr61, de meg 
nem mondhatom, hogy dant6ttem volna. 
Dantattem egy szakma mellett, amely egybevag azzal, 
ami lenni szeretnek. 
Elhîvatottsagot erzek egy szakma irant. Mostani 
valasztasom is ennek rendelodik ala. 

Milyen mertekben jellemzoek rad az alabbiak: 

Nehez helyzetekben esszeruen viselkedsz. 
Szavahiheto, megbîzhat6 vagy. 
Kamyezetedben igyekszel rendbe hozni a dolgokat 
anelkiil, hogy erre valaki felkeme. 
Segîtesz, ha valakinek segitsegre van szi.iksege. 
Kiallsz a kisebbekert, a gyengebbekert. 
Bekes, ttirelmes vagy. 
Nem veszekszel masokkal. 
Kedves, baratsagos vagy masokkal. 
Bekapcsol6dsz akar a tanarok, kar a diakok altal 
szervezett iskolai tevekenysegekbe. 
Bekapcsol6dsz iskolan kiviili (helyi kazasseg, 
muvelodesi otthon, ifjusagi szervezetek, sportklub 
stb.) szervezett tevekenysegekbe. 
Folyton szomoru, csal6dott vagy. 
Kannyen sfrsz. 
Egyediil erzed magad tarsasagban. 
Izgulsz, ideges leszel, ha uj helyzetekbe kertilsz. 
Szegyenled magad 

Milyen mertekben vonatkoznak rad az alabbiak: 

Ertem az eletem ertelmet. 
Eletemnek vilagos ceIja van. 
Tudataban vagyok annak, hogy mi teszi ertelmesse az 
eletemet. 
Felfedeztem egy_ szamomra kielegito eletcelt. 
Eleternnek nincs szamomra vilagos celja. 

Egyaltalan nem Kis mertekben N agymertekben 

Egyaltalan Neha igen, de Jellemzo, Valamennyi 
nem tart6san de nem helyzetben 

minden jellemzo 
helyzetben ram 
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Milyen mertekben jellemzoek râd az alâbbiak: 

Tapasztalom, hogy a dolgoknak van egy rendje az eletben, es en azt el tudom 
fogadni. 
Ertelmet lâtom azoknak a dolgoknak, amelyek velem megtartennek az 
eletben. 
Azt hiszem megtalaltam helyemet az eletben. 
Vannak celjaim, terveim az eletben. 
Vannak olyan ertekek, eszmek, tevekenysegek, amelyek lelkesftenek es 
amelyek mellett kitartok. 
Orammel vegzem a munkamat. 
Hiszek az elet ertelmeben es bfzom abban, hogy vegiil megtalalom utamat az 
eletben. 
Elegedett vagyok azzal, amit az elett61 kaptam. 
Sokfele igazsagot el tudok kepzelni es fogadni. 

Milyen gyakran dohânyzol? 
Naponta 
Nem minden nap, de egy heten legalabb egyet-kett6t elszfvok 
Hebe-h6ba szoktam cigarettazni, de azert nem minden heten 
Nem dohanyzom 

Milyen gyakran fogyasztasz alkoholfelesegeket? 
Naponta 
Hetente 
Ennel ritkabban 
Szinte soha 

KOSZON.rUK SZEPEN AZ EGYUTTMUKODEST! 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI COVASNA 
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 
520004 Sf. Gheorghe, Str. Victor Babeş 15/C 
E-mail: cjapp_covasna@yahoo.com, tel: 314254 

Prin prezentul chestionar dorim să obţinem câteva informaţii despre intenţiile de orientare profesională a elevilor 
claselor a Vill-a din judeţul Covasna. Citeşte atent Întrebările, instrucţiunile şi răspunsurile posibile. Dacă nu Înţelegi 
ceva sau ai întrebări, semnalizează profesorului care aplică chestionarul. Chestionarul este anonim, răspunsurile tale 
vor fi tratate cu discreţie. 

1. În tabelul următor am enumerat acele unităţi de învăţământ din judeţul Covasna, în care vor funcţiona în 
anul şcolar 2009-2010 clase a IX-a. Marchează O SINGURĂ specializare (în coloana III), O SINGURĂ 
şcoală (coloana IV) unde ai dori să-ţi continui studiile, respectiv limba de predare (coloana V). 

1. II. III. IV. v. 
Profilul Domeniul pregătirii Calificare profesională Unităţi de învăţământ Lb.de 

de bază predare 

)(1j >ro @ t:: 
:El <ro 

� E o 
::E CE::: 

Turism şi alimentaţie Tehnician În turism B.A.; C.B.; A.P. I 2 

Tehnician în hotelărie B.A.; C.B.; A.P. I 2 

Tehnician în gastronomie B.A.; C.B.; A.P. I 2 
Servicii Organizator banqueting B.A.; C.B.; A.P. I 2 

Comerţ Tehnician în activităţi economice B.A.; C.B.; A.P. I 2 
Tehnician în administraţie B.A.; C.B.; A.P. I 2 

Tehnician în achiziţii şi contractări B.A.; C.B.; A.P. I 2 
Tehnician în activităţi de comerţ B.A.; C.B.; A.P. I 2 

Estetica şi igiena Coafor stilist B.A.; C.B. I 2 
corpului omenesc 

Agricultură Tehnician agronom G.J.; A.P.; N.B. I 2 
Tehnician horticultor G.J.; A.P.; N.B. I 2 
Tehnician zootehnist G.J.; A.P.; N.B. I 2 
Tehnician în agricultură ecologică G.J.; A.P.; N.B. I 2 

Resurse Tehnician în agroturism G.J.; A.P.; N.B. I 2 
naturale şi Tehnician agromontan G.J.; A.P.; N.B. I 2 
protecţia Tehnician în agricultură G.J.; A.P.; N.B. I 2 
mediului Tehnician veterinar G.J.;A.P. 1 2 

Silvicultură Tehnician în silvicultură şi exploatări G.A. I 2 
forestiere 
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii B.SZ.D.; K.K. I 2 
mediului 

Industrie alimentară Tehnician analize produse alimentare G.J.; A.P. I 2 
Tehnician în industria alimentară G.J. I 2 

Fabricarea produselor Tehnician designer mobilă şi amenajări K.CS.S.; G.A.; N.B.; I 2 
din lemn interioare K.K. 

Tehnician în prelucrarea lemnului K.CS.S.; G.A.; N.B.; I 2 
Tehnic K.K.; B.SZ.J. 

Electronică Tehnician operator tehnică de calcul P.T.; G.A.; N.B.; I 2 
automatizări K.CS.S.; B.SZ.D. 

Tehnician în automatizări P.T.; G.A.; N.B.; I 2 
K.CS.S.; B.SZ.D 

Tehnician electronist P.T.; G.A.; N.B. I 2 
Construcţii, instalaţii Tehnician desenator pentru construcţii şi K.K. 1 2 

şi instalaţii 
lucrări publice Tehnician în construcţii şi lucrări publice K.K.;K.CS.S; B.A.; N.B. I 2 
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Tehnician instalator pentru construcţii K.K. 
Electric Tehnician electrician electronist auto P.T. 

Tehnician În instalaţii electrice P.T. 

Tehnician electrotehnist P.T.;N.B.;G.A. 

Tehnici poligrafice Tehnician poligraf P.T. 
Tehnic Electromecanică Tehnician electromecanic P.T.;N.B. 

Industria textilă şi Tehnician designer vestimentar K.K.; G.A.; B.SZ.D.; 
pielărie N.B. 

Tehnician în industria textilă K.K.; G.A.; N.B.; 
B.SZ.D. 

Mecanică Tehnician mecatronist N.B.; G.A.; P.T. 
Tehnician proiectant CAD K.K.; G.A.; P.T. 

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi G.J.; P.T.; A.P.; 
reparaţii 
Tehnician prelucrări mecanice P.T.; G.A.; N.B. 
Tehnician transporturi P.T.; N.B.; A.P.; 

B .SZ.D . 

Tehnician prelucrări pe maşinicu comandă P.T. 
numerică 
Tehnician prelucrări la cald P.T.; N.B.; G.A. 

FILIERA TEORETIC- Matematică-informatică Sz.M.;M.K.;M. V.;N.M.; 
VOCAŢIONAL B.P.; K.Cs.S.; M.E., 

B.Sz.D.; Ref.; Teo. 

Matematică-informatică bilingvă (engleză) Sz.M.; M.V.; G.A. 

Ştiinţe ale naturii Sz.M.; M.K.; M.V.; 
N.M.;M.E.;K.Cs.S.;Teo 

Ştiinţe ale naturii bilingv N.M. 

Ştiinţe sociale Sz.M.; M.K . , M.V .; 
B.Sz.D. 

Filologie Sz.M.; M.K.; M. V.; 
B.P.; K.Cs.S.; M.E. 

Filologie bilingvă N.M.; M.E.; SZ.M. 

Profil teologic Teo.; Ref.; N.M. 

Muzică P.S 

Arta actorului P.S 

Arte plastice şi decorative P.S 

Profil sportiv K.K. 

Legendă 

P.S. - Liceul "Plugor Sandor", Sf. Gheorghe; Sz.M. - Liceul Teoretic "Szekely Mik6", Sf. Gheorghe; 
Ref - Liceul Teologic Reformat, Sf. Gheorghe; M.K. - Colegiul Naţional "Mikes Kelemen", Sf. Gheorghe; 

M.V. - Colegiul Naţional "Mihai Viteazul", Sf. Gheorghe; K.K. - Gr. Şco "K6s Karoly", Sf. Gheorghe; 
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G.J. - Gr. Şco Agricol, "Gaman Janos", Sf. Gheorghe; c.B. - Gr. Şco "Constantin Brâncuşi", Sf. Gheorghe; 
B.A - Gr. Şco Economic Administrativ, "Berde Aron", Sf. Gheorghe; P.T. - Gr. Şco "Puskas Tivadar", Tg. Secuiesc; 

A.P. - Gr. Şco "Apor Peter", Tg. Secuiesc; G.A. - Gr. Şco "Gabor Aron", Tg. Secuiesc; 
B.P. - Şcoala Normală "Bod Peter", Tg. Secuiesc; Teo - Liceul Teologic Reformat, Tg. Secuiesc; 
N.M. - Liceul "Nagy M6zes", Tg. Secuiesc; K.Cs.S. - Gr. Şco "Karosi Csoma Sandor", Covasna; 

N.B. - Gr. Şco "Nicolae Bălcescu", Intorsura Buzăului; B.Sz.D. - Gr. Şco "Bar6ti Szab6 David", Baraolt; 
M.E. - Liceul Teoretic "Mircea Eliade", Întorsura Buzăului 

2. (Doar pentru cei care doresc să-şi continue studiile în alt judet!) 
� , 

In care judeţ doreşti să-ţi continui studiile? .................................................. . 

La ce profil? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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Privind alegerea profesiei În ce măsură te caracterizează următoarele: 

Deloc Intr-o mică Intr-o mare 
măsură măsură 

In momentul de faţă nu ştiu şi nici nu mă preocupă ce voi fi când voi fi 

"mare" .. 
Mă preocupă alegerea unei profesiilmeserii pe care să mi-o însuşesc. 
Am o vagă imagine în legătură cu viitoarea mea profesie însă nu pot 
spune că aceasta îmi este încă foarte clară. 
M-am decis pentru o profesie care totodată reprezintă şi ceea ce îmi 
doresc să devin. 
Simt o chemare faţă de o profesie şi opţiunea pe care tocmai am 
exprimat-o se subordonează acesteia. 

În ce măsură te caracterizează următoarele: 
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In situaţii dificile te comporţi raţional. 
Eşti credibil, de încredere. 
Te străduieşti să faci ordine în lucrurile din jurul tău, fără ca cineva 
să-ţi fi cerut acest lucru. 
Dacă cineva are nevoie de ajutor, îl ajuţi. 
Ii aperi pe cei mai mici şi pe cei slabi. 
Eşti paşnic, răbdător. 
Nu te cerţi cu ceilalţi. 
Eşti amabil, prietenos cu ceilalti. 
Te implici în activităţi şcolare organizate fie de profesorii tăi, fie 
elevii din şcoala ta. 
Te implici în activităţi organizate şi desfăşurate în afara şcolii (de 
către comunitatea locală, casa de cultură, asociaţii de tineret, 
cluburi sportive sau altele). 
Eşti trist cam tot timpul. 
Plângi uşor. 
Te simţi singur şi dacă te afli între prieteni. 
In situaţii noi devii iritat. 
Eşti ruşinos. 

În ce măsură te caracterizează următoarele: 
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Inteleg sensul vietii mele. 
Viaţa mea are un sens. 
Ştiu ce-mi face viaţa să aibă sens. 
Am descoperit un scop satisfăcător în viaţă. 
Viaţa nu are pentru mine un scop bine definit. 
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În ce măsură te caracterizează următoarele: 

Constat că toate lucrurile au o oarecare desfăşurare în viaţă, lucru pe care pot să şi 
le accept. 
Consider că au o anume semnificaţie acele lucruri în viaţă care se întâmplă mie. 
Cred că am găsit locul meu în viaţă. 
Am scopuri, proiecte de viată. 
Există valori, idealuri, preocupări care mă entuziasmază ŞI faţă de care sunt 
perseverent. 
Fac munca mea cu bucurie. 
Cred în sensul vieţii şi am încredere în faptul că în sfârşit voi găsii calea mea în 
viaţă. 
Sunt satisfăcut cu ceea ce am primit de la viaţă. 
Pot să concep şi să accept mai multe feluri de adevăruri. 

Cât de des fumezi? 
Zilnic 
Nu în fiecare zi, doar una-două pe săptămână 
Mai fumez câteodată, dar mai rar decât în fiecare săptămână 
Nu fumez 

Cât de des bei băuturi alcoolice? 
Niciodată 
Săptămânal 
Mai rar 
Niciodată 

MULŢUMIM PENTRU COLABORARE! 
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