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Alege școala pentru un viitor mai bun 
Un proiect care susține îmbunătățirea rezultatelor școlare 

pentru copiii din 3 unități școlare din județul Bistrița-Năsăud 
 

Feedback – Servicii de consiliere  

 Prin proiectul Alege școala pentru un viitor mai bun, fiecare elev a beneficiat de 

consiliere specializată individuală cel puțin o dată pe semestru și de consiliere de grup realizată 

în cadrul programului Școala după școală.  

 Astfel, consilierii preșcolari și consilierii școlari au lucrat cu copiii și elevii atât la nivel 

individual cât si la nivel de grup, încercând să-i provoace să-și exprime trăirile și să reflecteze 

la unele aspecte din existența lor. În același timp, să cautat să găsească împreună soluții și 

motivația interioară necesară continuării studiilor pâna la finalizarea ciclului de studiu curent. 

Au discutat despre aprecierea progresului personal și profesional pe care l-ar putea oferi școala 

și a clădirii unui viitor care să-i scoata la un moment dat din mediul defavorizant în care 

majoritatea dintre ei trăiesc. Intervențiile de grup s-au axat îndeosebi pe autocunoaștere și 

dezvoltarea personală, pe recunoașterea și gestionarea cu succes a momentelor de agresivitate 

și violență (folosind în acest scop lectura terapeutică, jocul de rol și exprimarea emoțiilor printr-

un comportament adecvat). În acest scop, cel mai frecvent au fost create contexte și situații în 

care copiii / elevii să-și exprime, în grup, calitățile și punctele tari, în care să aibă oportunitatea 

să colaboreze, să-și identifice domeniile de competență și să își utilizeze abilitățile cu succes.  

 În ciuda faptului că perioada de implementare a proiectului pe parcursul anului școlar 

2018-2019 a fost scurtă, beneficiarii acestuia au realizat progrese destul de importante. 

 

Abilități pe care majoritatea le-au dobândit (în măsură diferită): 

 

La preșcolari, marea majoritate au realizat progrese în privința dezvotării fizice și motorii: 

 și-au îmbunătățit autonomia personală: au învățat să se îmbrace/dezbrace singuri, să 

utilizeze furculița; 

 și-au dezvoltat abilități în privința jocului cu mingea, au învățat să țină/utilizeze corect 

instrumentele de scris; 

 li s-a dezvoltat capacitatea de exprimare, vocabularul s-a îmbogățit;  
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 au încept să respecte regulile gramaticale de bază în vorbire, să folosească  timpurile 

trecut/ viitor ale verbelor,  pronumele personale. 

 

Din punct de vedere cognitiv: 

 copiii au început să înțeleagă conceptele de temporalitate și spațialitate, să accepte 

puncte de vedere ale altora, să numere, să scrie unele cifre și litere, să facă puzzle-uri, 

să deseneze după model. 

Din punct de vedere al dezvoltării sociale și emoționale: 

 au învățat să coopereze și empatizeze cu ceilalți; 

 și-au dezvoltat independența, cer mai puțin ajutorul adulților. 

 

La ciclul primar 

În privința competențelor de comunicare, elevii: 

 au învățat să despartă cuvintele în silabe; 

 scriu mult mai corect după dictare; 

 și-au îmbunătățit capacitatea de exprimare. 

 

La matematică: 

 și-au îmbunătățit abilitățile de calcul matematic; 

 au învățat noțiuni elementare de geometrie. 

 

Competențe sociale și emoționale: 

 au început să cunoască/recunoască emoțiile de bază; 

 înțeleg consecințele nerespectării regulilor; 

 au o atitudine pozitivă față de ceilalți; 

 sunt mai responsabili față de sarcinile care le sunt date; 

 lucrează cu mai multă plăcere în echipă. 

 

La ciclul gimnazial 

Competențe de comunicare 

 în general, au reușit să învețe părțile de propoziție și pe cele de vorbire; 

 reușesc (cu mai mare sau mai mică ușurință) să redacteze un text scurt; 

 au învățat  să/și exprime o opinie. 

 

Competențe matematice 

 efectuează calcule/operații mai complicate; 

 cunosc, în general, tabla înmulțirii; 

 stăpânesc noțiuni minime de geometrie. 

 

 De asemenea, s-au realizat progrese și în privința dezvoltării inteligenței emoționale, 

din punctul de vedere al celor trei abilități importante care o compun: 

 

Ințelegerea emoțiilor  

 elevii și-au îmbunătățit capacitatea de a identifica a-și denumi corect stările emoționale, 

atât proprii, cât și pe cele ale celorlalți. 
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Exprimarea emoțională  

 manifestarea emoțiilor proprii prin comportamente non-verbale și verbale (utilizarea 

cuvintelor potrivite, tonalitatea și prozodia limbajului, modularea limbajului pentru a 

exprima corect starea emoțională etc). 

 

Autoreglarea emoțională  

 elevii au început să-și dezvolte capacitatea de autocontrol al emotiilor, astfel încât 

comportamentul lor se adaptează mai mult la cerințele vieții sociale. S-a îmbunătățit 

astfel climatul din timpul orelor de curs și al pauzelor. 
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