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Alege școala pentru un viitor mai bun 
 

Servicii de consiliere socio-emoțională în cadrul 
programului Școală după Școală  

 
  

Deoarece dezvoltarea optimă a fiecărui copil depinde de relația familie-școală, acest 

proiect își propune să întărească această legătură, școala venind de această dată în 

întâmpinarea nevoilor copiilor prin sprijin concret, atât material (cărți, jucării, haine, 

alimente), cât si moral, prin sprijin psihologic acordat copiilor. 

În proiect sunt înscriși 349 de copii, din care 

111 sunt preșcolari, 142 de ciclu primar și 

96 copii de gimnaziu. 

Deși este determinată 

genetic și are o puternică 

bază în funcționarea 

neurobiologică 

a creierului, dezvoltarea 

inteligenței emoționale poate fi 

influențată de factori de mediu din copilaria 

mică, odată cu dezvoltarea limbajului și abilităților de 

socializare ale copilului. Aceasta predispoziție genetică are nevoie să fie cultivată prin 

stimularea afectivă, de comunicare și socială a copiilor. 
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Având în vedere că este foarte important ca un copil să învețe de mic să-și recunoască 

trăirile și să și le exprime, acești doi pași sunt urmați de un al treilea, reglarea emoțională. 

Este, de fapt, ceea ce-și propune acest proiect. 

Toți acești copii au beneficiat în aceasta perioadă, de la demararea proiectului și până în 

prezent, de sprijin/consiliere psihologic(a) din partea celor patru consilieri (doi consilieri 

școlari și doi preșcolari) implicați în proiect, după cum urmează: 

• Dezvoltare personală  

• Dezvoltare emoțională  

• Dezvoltare socială  

• Dezvoltare cognitivă și comportamentală  

• Dezvoltarea competențelor de comunicare asertivă 

Pentru dezvoltarea abilităților enumerate mai sus, s-au folosit metode precum jocul, 

lectura, experimentarea, desenele, poveștile terapeutice, jocul de rol, fișele de lucru, tehnicile 

de relaxare. 

În tot acest timp, copiii au învățat să descopere lucruri valoroase despre ei, să se 

cunoască mai bine pe ei și pe ceilalți, iar 

în acest fel să-și îmbunătățească 

relațiile cu cei din jur, să-și 

conștientizeze și să-și 

comunice propriile trăiri, să 

depășească teama de eșec 

și să se deschidă la 

experiență, să-și dezvolte 

creativitatea și imaginația, 

Să devină atenți la nevoile 

celorlalți, să-și amelioreze 

comunicarea cu părinții, cu 

profesorii, colegii și prietenii lor. 
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