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SCOP

Raportarea grafică realizată pe baza chestionarelor de evaluare a activității de consiliere

profesională are rolul de a evidenția gradul de satisfacție al studenților în ceea ce privește sesiunile

de orientare și consiliere profesională derulate prin proiect.

Interpretarea imaginilor grafice ajută la formarea unei imagini clare cu privire la feedback-ul

înregistrat și permite formularea de recomandări pentru îmbunătățirea activității, acolo unde se

constată că este cazul.

CONTEXT

Până la data de 30.04.2021 au fost înregistrate pentru o primă raportare intermediară a

rezultatelor evaluării activității de orientare și consiliere profesională 89 chestionare, completate

de studenți care au parcurs până la această dată toate modulele. Studenților le-a fost trimis

link-ul către chestionarul online, răspunsurile introduse de către aceștia prin intermediul

formularului fiind înregistrate în mod automat.
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INTERPRETARE

Ca urmare a înregistrării răspunsurilor furnizate de studenți la întrebările din cadrul

chestionarului de evaluare a activității de orientare și consiliere profesională, au fost generate

rezultatele grafice obținute, după cum urmează:

Prima întrebare tratează modul de organizare a activității de orientare și consiliere

profesională, per ansamblu. Se remarcă faptul că niciun respondent nu a bifat una din

variantele ”Slab organizată” sau ”Foarte slab organizată”, feedback-ul înregistrat fiind unul

pozitiv. 89,2% dintre respondenți au apreciat activitatea de orientare și consiliere profesională

ca fiind ”Foarte bine organizată”, în timp ce restul de 9,2 % o consideră ”Bine organizată” și

doar 1,5% “Satisfăcător”. Prin urmare, studenții s-au declarat mulțumiți de modul de organizare

a sesiunilor de orientare și consiliere profesională derulate până la data de 30.04.2021, însă

se are în vedere monitorizarea viitoare a acestui aspect în vederea evaluării evoluției

feedback-ului odată cu creșterea numărului de chestionare completate.
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În ceea ce privește gradul în care așteptările studenților au fost sau nu atinse remarcăm

un feedback pozitiv, 86,2% dintre respondenți declarând că așteptările proprii în ceea ce

privește activitatea de orientare și consiliere profesională au fost ”Satisfăcute” în totalitate, în

timp ce 13,8% dintre studenți și-au evaluat propriile așteptări ca fiind satisfăcute ”În mare

măsură”. Niciun student nu a apreciat gradul de satisfacție al așteptărilor proprii ca fiind ”În

mică măsură” sau ”Deloc satisfăcute”.

Constatăm prin urmare faptul că sesiunile de orientare și consiliere profesională

acoperă așteptările studenților, însă urmărim în continuare evoluția feedback-ului înregistrat

odată cu creșterea numărului de chestionare de evaluare completate și înregistrate.
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A treia întrebare măsoară percepția studenților cu privire la utilitatea programului de

orientare și consiliere profesională la care au participat prin intermediului ședințelor de

consiliere online și prin parcurgerea materialelor și a instrumentelor de lucru aferente

modulelor dedicate. Din totalul răspunsurilor înregistrate, 81,5% au apreciat activitatea de

orientare și consiliere profesională ca fiind ”Foarte utilă”, 17,7% considerând-o utilă ”În mare

măsură” și doar 0,8% au considerat-o “În mică măsură utilă”. Niciunul dintre studenții care au

completat chestionarul de evaluare nu a considerat că activitatea de orientare și consiliere

profesională ar fi ”Deloc utilă”.
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A patra întrebare măsoară ritmul de desfășurare a activității de consiliere și orientare

profesională la care au participat studenții prin intermediului ședințelor de consiliere online și

prin parcurgerea materialelor și a instrumentelor de lucru aferente modulelor dedicate. Din

totalul răspunsurilor înregistrate, 96,9 % au apreciat ritmul desfășurării activității de orientare

și consiliere profesională ca fiind ”Potrivit”, un procent de 2,3 % l-au considerat ”Prea rapid” și

0,8 % ”Prea lent”. Prin urmare, studenții s-au declarat mulțumiți de ritmul de organizare a

sesiunilor de orientare și consiliere profesională derulate până la data de 30.04.2021, însă se

are în vedere monitorizarea viitoare a acestui aspect în vederea evaluării evoluției

feedback-ului odată cu creșterea numărului de chestionare completate.
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A cincea întrebare se referă la timpul alocat activității de orientare și consiliere

profesională, per ansamblu. Se remarcă faptul că doar 1 respondent a bifat varianta

”Insuficient”, feedback-ul înregistrat fiind unul foarte pozitiv 99,2 % dintre respondenți au

apreciat timpul alocat modulului de orientare și consiliere profesională ca fiind ”Suficient”. Prin

urmare, studenții s-au declarat mulțumiți de timpul alocat sesiunilor de orientare și consiliere

profesională derulate până la data de 30.04.2021.
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A șasea întrebare se referă la raportul interesului față de modulele parcurse în cadrul

activității de orientare și consiliere profesională. Aici se observă că majoritatea, respectiv

80,8% dintre respondenți au declarat că modulul ”Încrederea în sine ” a fost cel mai

interesant, apoi 74,6 % au apreciat ca fiind interesant modulul ”Autocunoașterea și evaluarea

”, cu 56,2% a fost apreciat modulul ”Tehnici de căutare a unui loc de muncă ”, 34,6 % modului

” Evaluarea ocupațiilor ” și 31,5 % ”Analiza de piață ”.

Constatăm prin urmare faptul că în cadrul sesiunilor de orientare și consiliere

profesională, cel mai apreciat modul a fost ”Încrederea în sine ” și la mică diferență

”Autocunoașterea și evaluarea”, urmărim însă în continuare evoluția feedback-ului înregistrat

odată cu creșterea numărului de chestionare de evaluare completate și înregistrate.
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În ceea ce privește utilitatea parcurgerii modulelor din cadrul activității de consiliere și

orientare profesională observăm un feedback pozitiv, astfel că 70,8 % dintre respondenți au

apreciat modulul ”Încrederea în sine” ca fiind cel mai util, în timp ce 66,2% dintre studenți au

apreciat modulul ”Tehnici de căutarea a unui loc de muncă” ca fiind cel mai util. Cu 59,2 %, a

fost apreciat ca fiind util modul ”Autocunoașterea și evaluarea” , cu 40,8 % a fost apreciat ca

fiind util modul “ Evaluarea ocupatiiilor” iar cu 33,1% a fost apreciat modulul ”Analiza de piață ”.

Observăm astfel că primele două module din activitatea de consiliere și orientare profesională

au cele mai apreciate, respondenții reușind să se autocunoască mai bine și să identifice corect

nivelul încrederii în sine la momentul realizării testului.
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A opta întrebare se referă la aprecierea cunoștințelor și competențelor care au fost

dobândite pe parcursul modulului ”Autocunoașterea și evaluarea”. Din totalul răspunsurilor

observăm că 71,5 % au apreciat că au aflat care le sunt aptitudinile personale, 66,9% au

răspuns că au aflat ce ocupație li se potrivește cel mai bine iar 60% au aflat care sunt

interesele lor.Putem spune astfel că prin parcurgerea modulului ”Autocunoașterea și evaluarea

”, majoritatea respondenților au aflat care le sunt aptitudinile personale, aspect foarte important

în căutarea și alegerea viitorului loc de muncă.
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A noua întrebare se referă la aprecierea cunoștințelor și competențelor care au fost

dobândite pe parcursul modulului ”Încrederea în sine”. Din totalul răspunsurilor observăm

că 77,7 % au răspuns că au aflat care este nivelul încrederii în sine iar 53,8 % au

declarat că și-au îmbunătățit nivelul încrederii în sine. Putem trage concluzia că pe

parcursul modulului ”Încrederea în sine”, cel mai apreciat a fost faptul că respondenții au

reușit să își îmbunătățească nivelul încrederii în sine prin practicarea diferitelor exerciții

recomandate în cadrul acestul modul și prin discuțiile cu expertul în consiliere și orientare

profesională.
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A zecea întrebare se referă la aprecierea cunoștințelor și competențelor care au fost

dobândite pe parcursul modulului ”Analiza de piață”. Din totalul răspunsurilor observăm că

72,3 % dintre respondenți au răspuns că au aflat care sunt cerințele angajatorilor, 54,6 % au

răspuns că știu unde să caute un loc de muncă și 42,3 % au înțeles dinamica pieței muncii.

Putem spune astfel că prin parcurgerea modulului ”Analiza de piață”, cei mai mulți dintre

respondenți au aflat care sunt cerințele angajatorilor în actualul context pandemic pe care îl

traversăm.
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A unsprezecea întrebare se referă la aprecierea cunoștințelor și competențelor care au

fost dobândite pe parcursul modulului ”Evaluarea ocupațiilor”. Din totalul răspunsurilor

observăm că 89,2 % dintre respondenți au răspuns că pot lua decizii cu privire la locul de

muncă pe care și-l doresc, în timp ce 33,1 % au răspuns că știu care sunt mecanismele care

reglementează piața muncii . Putem evalua astfel că prin parcurgerea modulului ”Evaluarea

ocupațiilor”, cei mai mulți dintre respondenți pot lua decizii cu privire la locul de muncă pe care

și-l doresc.
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A douăsprezecea întrebare se referă la aprecierea cunoștințelor și competențelor care

au fost dobândite pe parcursul modulului ”Tehnici de căutare a unui loc de muncă”. Din totalul

răspunsurilor observăm că 90 % dintre respondenți au răspuns că pot să își elaboreze un CV,

în timp ce 87,7 % au răspuns că știu cum trebuie să se prezinte la un interviu de angajare, iar

83,8 %% au răspuns că știu să își întocmească o scrisoare de intenție Putem aprecia astfel

că prin parcurgerea modulului ”Tehnici de căutare a unui loc de muncă”, majoritatea

respondenților și-au însușit obiectivul acestui modul, respectiv realizarea instrumentelor de

căutare a unui loc de muncă, CV și scrisoare de intenție și au aflat cum trebuie să se

pregătească pentru un interviu de angajare.
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A treisprezecea întrebare măsoară interacțiunea studenților cu expertul de consiliere

profesională la care au participat prin intermediului ședințelor de consiliere online și prin

parcurgerea materialelor și a instrumentelor de lucru aferente modulelor dedicate. Din totalul

răspunsurilor înregistrate, 97,7 % au apreciat interacțiunea cu consilierul de orientare

profesională ca fiind ”Foarte bună” și doar 3 respondenti a apreciat-o ca fiind “Bună”. Niciunul

dintre studenții care au completat chestionarul de evaluare nu a considerat că interacțiunea cu

consilierul de orientare și consiliere profesională ar fi ”Foarte slabă”, ”Slabă” sau ”Satisfăcătoare”.

Putem concluziona astfel că, deși întâlnirile au fost online, expertul în consiliere și orientare

profesională a reușit să transmită și să interacționeze cu studenții, făcând activitatea de

consiliere interactivă și interesantă.
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A paisprezecea întrebare se referă la aprecierea studenților față de pregătirea

profesională a expertului de consiliere și orientare profesională la care au participat prin

intermediului ședințelor de consiliere online. Din totalul răspunsurilor înregistrate, 98,5 % au

apreciat pregătirea profesională a consilierul de orientare profesională ca fiind ”Foarte bună” și

doar 1,5 % au apreciat-o ca fiind ”Bună”. Niciunul dintre studenții care au completat

chestionarul de evaluare nu a considerat că pregătirea profesională a consilierului de orientare

și consiliere profesională ar fi ”Foarte slabă”, ”Slabă” sau ”Satisfăcătoare”.
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A cincisprezecea întrebare măsoară percepția studenților cu privire la utilitatea

materialelor puse la dispoziție (informații, exerciții practice). Din totalul răspunsurilor

înregistrate, 89,2 % au apreciat materialele puse la dispoziție ca fiind ”Foarte utile”, restul de

10,8% considerându-le ”Utile”. Niciunul dintre studenții care au completat chestionarul de

evaluare nu a considerat că materialele puse la dispoziție ar fi utile doar ”În foarte mică

măsură” sau ”În mică măsură”.
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A șaisprezecea întrebare măsoară percepția studenților cu privire la îmbunătățirea

activității de consiliere. Din totalul răspunsurilor înregistrate, 90,8 % au apreciat cu ”Nu”, 4,6%,

au răspuns cu ”Da”, 1,5% au menționat că:”Activitatea a fost destul de bine organizată și pe

înțelesul meu, însă este important sa evoluam si sa ne informam pe zi ce trece” iar cate 0,8 %

au mentionat ca ”Ar trebui implementată obligatoriu în anul terminal al unei facultăți”.”Tot

timpul ar trebui reanalizat, adaptat condițiilor actuale”, și ”Mereu este loc de o nouă informație”.
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La ultima întrebare opțională din chestionarul de evaluare, studenților care au

completat acest chestionar li s-a cerut să ofere sugestii pentru îmbunătățirea activității de

consiliere care s-a desfășurat online. 37 dintre studenți au ales să răspundă la această

întrebare până la data de 30.04.2021, majoritatea având doar cuvinte de apreciere

referitor la activitatea consiliere.


