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Alegerea unui profil adaptat înclinaţiilor elevilor poate fi decisivă în dezvoltarea 

profesională dar şi personală a acestuia. Profesorii spun că elevii cărora le place ceea ce fac la 

şcoală sunt mai motivati în învățare, comportament în școala șă societate.  

Activitatea în comun a psihologilor, pedagogilor, părinţilor şi adolescenţilor vizează 

comportamentul şi comunicarea elevilor din clasele superioare în timpul activităţilor 

extracurriculare şi extraşcolare, când aceştia nu pot soluţiona o anumită problemă de sine 

stătător. Aici intervine îndrumarea pedagogică în cazul traiectoriei educaţional-instructive 

individuale.   

Motivarea şi corectarea mişcării adolescentului pe traiectoria educaţională individuală are 

loc în procesul consultaţiilor individuale sau în grupuri mici, în timpul dezbaterilor şi şedinţelor 

cu elevii şi părinţii. Se analizează problemele tipice, ce ţin de particularităţile de vârstă ale 

adolescentului, precum şi cele specifice pentru traiectoria educaţională individuală ñ probleme de 

comunicare şi învăţare (metode individuale, atingerea succesului, corelarea intereselor  

educaţionale individuale cu conţinuturile minimale ale standardelor educaţionale naţionale, 

relaţiile interpersonale în procesul de realizare în grup a diferitor proiecte etc.)  

Factorii care influențează traseul profesional al elevilor ar fi : 

- aspiraţiile proprii şi câştigul material, aspecte  în funcţie de care absolvenţii îşi aleg atât 

facultatea, cât şi profesia. Acest fapt reflectă pe de o parte, stabilitatea sistemului lor 

motivaţional, iar pe de altă parte, modalitatea de adaptare a absolvenţilor la contextul 

socio-economic actual. 

- oportunităţile de a studia în străinătate  în universităţile din afara ţării. Instituţiile de 

învăţământ superior din alte ţări îşi promovează tot mai bine oferta de şcolarizare în 



rândul elevilor români prin: prezenţa la târguri educaţionale, site-uri bine organizate şi 

menţinerea unei relaţii prin e-mail cu elevii interesaţi. 

- continuitate între specializarea pentru care optează elevii şi profilul absolvit de aceştia. 

Totuşi, existenţa unor opţiuni spre cu totul alt domeniu de studiu ne îndreptăţeşte  să 

considerăm că, fie orientarea iniţială a elevilor nu a fost corespunzătoare intereselor  fie 

si-au schimbat obtiunea pe parcurul liceului.  

- numărul în creştere al absolvenţilor care intenţionează să se angajeze la finalul liceului 

corelează cu situaţia socioeconomică la nivel naţional.  
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