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Proiectul „Drumul spre succes”
urmărește dezvoltarea interesului
elevilor pentru activități de
autocunoaștere și dezvoltare
personală destinate orientării în
carieră la elevii de clasa a VIII-a A
și B.



 Investigarea intereselor profesionale ale 
elevilor

 Evaluarea psihoaptitudinală a elevilor

 Împărtășirea unor modele de succes în carieră

 Pregătirea psihologică a elevilor pentru 
examenul de capacitate

 Informarea elevilor cu privire la oferta 
educațională existentă în oraș și județ

 Sondarea opțiunilor școlare și profesionale 
ale elevilor



1. Să ne cunoaștem pasiunile, 
interesele și valorile.

2.Comoara mea de aptitudini.

3. Succesul în carieră. Modele 
pozitive de urmat.

4.Pregătirea pentru examenul de 
capacitate. 
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Investigarea intereselor profesionale la elevii din 

clasa a-VIII a
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Ce profesie ai dori să practici în viitor?



Proba de
aptittudini

Foarte
scăzut

Scăzut Mediu Ridicat Foarte 
ridicat

1.Informație 1elev 4elevi 10elevi 5elevi 1elev

2.Înțelegere 5elevi 15elevi 1elev

3.Aritmetică 8elevi 4elevi 8elevi 1elev

4.Similarități 4elevi 8elevi 9elevi

5.Vocabular 3elevi 14elevi 4elevi



Nr.de elevi IQ.verbal Nivel obținut

4elevi 90, 91, 92,94 scăzut

1elev 97 mediu

6elevi 104,105,108,110,112,
112

ridicat

10elevi 114, 116,116,118,119
123, 126,127,131,135

foarte ridicat
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Care este școala pe care vrei să o urmezi după terminarea 

clasei a VIIIa?

Colegiul ,,Nicu Gane"Fălticeni

Colegiul ,,Mihai Băcescu"Fălticeni

Colegiul ,,Vasile Lovinescu"Fălticeni

Liceul Teologic Ortodox,,Mitropolitul

Dosoftei"Suceava

Colegiul Național Militar,,Ștefan cel Mare 

Câmpulung"

Liceul Sportiv Suceava

Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare"

nu m-am hotărât
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Care este specializarea pe care dorești să o urmezi după 

terminarea clasei a VIIIa?



 Elevii din cls.aVIIIB au completat un chestionar scurt
privind satisfacția lor vis-a vis de activitățile din program.

 11elevi au menționat că au fost mulțumiți de activitățile
desfășurate cu psihologul, 4 elevi s-au arătat aproape
mulțumiți, 4 elevi au menționat că sunt puțini nemulțumiți
de activitățile desfășurate.

 Elevii au fost invitați să menționeze provocările și
satisfacțiile trăite: „a fost o provocare să ne cunoaștem”, ”
să vorbim despre interese, despre modelele pe care le-am
putea urma într-o profesie „mi-au plăcut activitățile
desfășurate”,” „testele de aptitudini au fost provocatoare
prin dificultate”, „am rezolvat teste de aptitudini într-un
timp foarte scurt” „ora de dirigenție au devenit mai
interactivă”, „am descoperit cum să mă pregătesc mai bine
pentru examen”, „am realizat că sunt capabilă de multe
lucruri”, „am reușit să aleg liceul la care vreau să merg”,



„activitățile m-au ajutat să-mi descopăr talentele”, „mi-au
plăcut activitățile deoarece au fost frumoase”, „testele
de aptitudini au fost interesante”, „mi s-a părut
provocator faptul că testul de aptitudini a fost într-un
timp limitat”, „întâlnirile m-au ajutat să aleg profilul
potrivit”, ,,am avut posibilitatea să comunicăm”,
„jocurile, discuțiile, chestionarele au fost interesante”,
„mi-a plăcut faptul că am vorbit despre oameni de
succes care au reușit în viață”, „provocator a fost când
am vorbit cu toții despre ce vrem să devenim în viață”,
„am reușit să aflu unele lucruri legate de profile”,
„jocurile pe care le-am făcut m-au relaxat puțin de la
gândul că avem examen”, „unele activități au fost
deosebite și distractive”, „ne-am distrat”, „s-a schimbat
tiparul orelor de dirigenție”, „mi-a plăcut că a trebuit să
facem poezii, desene și scenarii despre adolescență”,
„am putut să ne manifestăm creativitatea”, „am râs”.



Aspecte neplăcute apreciate de elevi:,,nu mi-a 
plăcut acel test foarte lung de aptitudini, 
unele au fost inutile, altele bune”, ,,prea
multe teste și chestionare cu multe întrebări 
care nu mă va ajuta în drumul pe care îl aleg”,

,,nu mi-a plăcut că ne-ați forțat să ne alegem o 
meserie de viitor deși suntem în clasa a VIIIa, 
,,nu mi-a plăcut că  că am fost puși să mutăm 
băncile în timpul jocurilor propuse”, ,,timpul
alocat testelor de aptitudini a fost destul de 
mic”.



 Să facem ieșiri în aer liber, activități în aer 
liber

 Mai multe jocuri educative, interactive în aer 
liber(curtea școlii, parcuri), activități în natură

 Mai multe activități practice.

 Mai multe discuții decât activități scrise

 Să încercăm lucruri noi, să nu mai facem 
activități comune și plictisitoare;

 Să vizionăm filme


