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Alege școala pentru un viitor mai bun 
 

 

Perioada preşcolară este una extrem de dificilă, plină de schimbări, intensă din punct 

de vedere social şi emoţional. De aceea, ezvoltarea abilităţilor emoţionale ale preșcolarilor 

este importantă deoarece  ajută la formarea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi,  ajută copiii să 

se adapteze la grădiniţă şi la şcoală, previne apariţia problemelor emoţionale şi de 

comportament.  

În cadrul proiectului ,, Alege școala pentru un viitor mai bun,,  toți preșcolarii au 

beneficiat de câte o ședință de consiliere de grup pe săptămână, activități prin care consilierii 

preșcolari au urmărit dezvoltarea unei serii de competențe la aceștia: 

-Dezvoltarea comportamentului de cooperare, prosocial, proactiv (inițiativă).  

-Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii/copii de vârstă apropiată.  

-Respectarea regulilor din grupă/ regulilor aferente unei situații sociale. 

-Împărțirea de obiecte, oferirea și primirea de complimente. 

-Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere a principalelor emoţii (fericire, tristeţe, furie, frică, 

uimire etc.). 

-Dezvoltarea expresivităţii emoţionale.  

- Dezvoltarea autocontrolului emoţional : cunoașterea unor strategii de reglare emoțională. 

 

S-au utilizat metode și procedee adaptate vârstei copiilor (conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, observarea, jocul, povestirea, jocul de rol, desenul) , precum și 

anumite  tehnici specifice activității de consiliere: 

- tehici de calmare: Tehnica Broscuţei Ţestoase, stoarce lămâia; trusa de calmare (cutie cu 

elemente/obiecte care îi ajută pe copii să se calmeze) 

-tehnici de respirație/relaxare: respirația floare-lumânare, respirația controlată cu ajutorul unei 

jucării de pluș, tehnica ,,dinozaurul,,. 

-diverse jocuri:  

-,,Trenulețul copiilor fericiți,, - joc de mișcare, ce dezvoltă abilitățile motrice, dar în 

același timp preșcolarii învață să-și aștepte rândul și să colaboreze cu ceilalți, 

- ,, Jocul ”Povestea noastră”  -dezvoltă imaginația și creativitatea preșcolarilor;  
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preșcolarii învață să se exprime, să formuleze enunțuri, chiar să-și exprime opinii, 

învață să comunice, să povestească, să se bucure de aprecierile celorlalți, dezvoltă 

vocabularul, preșcolarii se descoperă pe ei înșiși,  crește stima de sine  

 -,,Statuile muzicale,,- controlul mișcării 

-,,Mingea vorbăreață,,- activitate de ascultare și identificare, ce consolidează 

legătura dintre sunete și simboluri, dezvoltă percepția și limbajul copiilor. 

-,,Poveste cu culori,, - dezvoltarea imaginației și abilităților de a vorbi în 

public. 

-povestea terapeutică pe diferite probleme:  ,,Elefănțelul cel înțelept,, - prietenie; ,,Licuriciul 

Pici,, -îndreptarea greșelilor; ,,Povestea celor 5 puișori,, - asumarea responsabilității adoptarea 

unei atitudini proactive; ,, Narcisa singuratică,, -stimularea acceptării necondiționate de sine; 

,,Haiduc,,-relațiile dintre frați; ,, Puiul de căprioară,, - găsirea unor soluții pentru a face  față 

fricii de abandon; ,,Ce s-a întâmplat cu camera mea?,, - îngrijirea bunurilor și responsabilitate,  

,,Petrecerea de Halloween,,- timiditate; ,, Veverița Lola,,- găsirea unor soluții de a face față 

fricii de necunoscut; ,, Spectacolul de magie,,-încredere în forțele proprii.  

 

În cadrul proiectului ,, Alege școala pentru un viitor mai bun,, au fost depistați 

preșcolari cu diverse probleme emoționale/comportamentale: agresivitate, impulsivitate, 

comportament opozant, timiditate etc. ( probleme care afectează adaptarea la mediul social, 

acceptarea de sine sau peformanţele şcolare). Toți preșcolarii au beneficiat de câte 2 ședințe 

de consiliere individuală pe semestru, adaptate problemei depistate de către consilierii 

preșcolari. Cele mai frecvente probleme depistate/ activități de consiliere individuală 

desfășurate au fost: 

-timiditate/ copil cu probleme de integrare în colectivitate; activități: ,,Emoțiile lui 

Ionuț,,  ,,Povestea Iepurașului Urechilă,, Povestea lui Veve și Riță,, ,,Ariciul cel sfios,, etc 

-agresivitate fizică/verbală: ,,Povestea broscuței Tess,,- tehică de  reglare a furiei, 

tehnici de respirație abdominală, etc 

-motricitate fină relativ slab dezvoltată: ,,Noduri , șireturi, fundițe,, modelaj cu 

plastelină, joc cu scobitori și benzi elastice, etc 

-probleme de menținere a atenției: jocuri ,, Ghicește la ce m-am gândit,, ,,Urmează 

modelul,, ,,Ce e diferit la mine?,, etc 

  

Anual, preșcolarii din proiect sunt evaluați din punct de vedere al dezvoltării fizice și 

motorii, al dezvoltării limbajului, al dezvoltării cognitive și al dezvoltării socio-emoționale. 

Consilierii preșcolari utilizează grile cu itemi specifici fiecărei grupe (mică, mijlocie, mare) 

care sunt completate în urma testării și observării directe a copiilor. Planurile educaționale 

individuale realizare de către consilieri în momentul intrării preșcolarilor în proiect sunt astfel 

actualizate/ reconfigurate în funcție de rezultatele evaluărilor  anuale. 
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