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Alege școala pentru un viitor mai bun
Conferința 9 – 15 aprilie 2021
Impactul pandemiei asupra incluziunii sociale
Simona Konradi, Expert învățământ primar ISJ BN a prezentat în cadrul conferinței un material
sintetic privitor la activitățile proiectului cu concluziile cantitative și calitative referitoare la activitățile 4.2
și 4.3 din cadrul proiectului Alege școala pentru un viitor mai bun.
Activitatea 4.2 Realizarea Planurilor educaționale individualizate (PEI ) pentru cei 238 de elevi din
învățământul primar și gimnazial
PEI -ul este un instrument personalizat care evidențiază nevoile fiecărui copil din punct de vedere
al dezvoltării fizice, psihice și sociale, cuprinzând:
(1) identificarea și prioritizarea necesităților de învățare și dezvoltare a copilului
(2) un plan de acțiuni care să răspundă acestor necesități, în organizarea procesului
educațional
(3) stabilirea conexiunilor între toți specialiștii/persoanele care sprijină procesul
educațional
(4) monitorizarea și evaluarea progresului educațional realizată anual.
PEI -ul a fost monitorizat pe toată durata de implementare a proiectului
prin reevaluări anuale precum și o evaluare finală de către consilierii școlari în cadrul activității 4.3 – Școala
după Școală
Activitatea 4.3.Organizarea programului Școala după Școală (SDS) pentru 238 copii din clasele primare
și gimnaziale de la școlile din Petru Rareș-Sat Reteag, Ciceu-Mihăiești Și Budești (sat Țagu)
SDS este un program complementar programului școlar obligatoriu și se referă la:
 oportunități de învățare formală și non-formală
 consolidarea competențelor dobândite în programul școlar
 învățare remedială
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accelerarea învățării prin activități educative, recreative si de timp liber
acordare de hrană

Datele statistice referitoare la ciclul primar:
142 de elevi / 12 grupe de SDS : (3 – Budești; 3 – Ciceu-Mihăiești; 6 – Reteag)
Activitățile cu sprijin specializat au vizat:
a)supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor;
b)consiliere și recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive, emoționale, tulburări de limbaj prin activități
remediale, consiliere;
c)activități de încurajare a lecturii independente;
d)autocunoaștere,intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoționala și socială.
Atelierele/ activitățile tematice/alte activități de tip recreativ au presupus:
a)activități practic - aplicative pe diferite domenii ( arte, științe, tehnologii, sport)
b)proiecte tematice, propuse de către copii sau părinți, cadre didactice
c)activități de sprijinire a tranziției de la un ciclul la altul
Sesiunile de consiliere socio-emoțională s-au axat în principal pe creșterea gradului de reziliență a copiilor
din pricina stresului cauzat de sărăcie.
Nevoile de dezvoltare identificate în rândul copiilor din ciclul primar au fost:
 Absenteismul – migrarea în alte țări în rândul elevilor care provin din familii de etnie rromă;
 Situațiile familiale dificile – șomaj, venituri reduse și nivel scăzut de educație al părinților,
violență domestică, părinți cu istoric criminal, părinți indiferenți la nevoile materiale, educaționale
și afective ale copiilor;
 Stil de viață nesănătos;
 Nevoia de a petrece mai mult timp cu părinții (un număr mare de părinți fiind plecați la muncă în
străinătate);
 Inadaptare școlară: probleme de relaționare cu colegii și profesorii, atitudini predominant
conflictuale, limbaj vulgar, violență fizică, nerespectarea regulilor, refuzul de a realiza sarcinile
școlare;
 Reacții exagerate și violente – nevoia de autocontrol;
 Performanțe școlare scăzute cu întârzieri masive de dezvoltare cognitiv-emoțională (de ex. limbaj,
pronunție, motricitate);
 Dificultăți de exprimare/comunicare;
 Capacitate redusă de concentrare pe termen lung, probleme de atenție;
 Interesul scăzut pentru lectură;
 Lipsa creativității;
 Nevoia de a avea suport în rezolvarea temelor;
 Nevoia de încurajări și aprecieri (stimă de sine scăzută);
 Nevoia de a relaționa cu alți copii, mai ales în perioada pandemiei;
 Nevoia de dezvoltare a unei gândiri logice, divergente;
 Nevoia de a repeta și exersa noțiuni de bază prin exerciții individualizate – practice;
 Nevoia unor puncte de interes în școală – ca alternativă la cele din mediul extrașcolar sau familial
nefavorabil, cu influențe negative asupra acestora.
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Copiii participanți / an școlar, rata de abandon școlar, rata de absenteism școlar
Grupul țintă de la Școala Primară Țagu
2018-2019 - 33 elevi în grupul țintă – rată de participare a elevilor la activități 93,9% (doi elevi au
acumulat mai multe absențe); 0 abandon școlar
2019-2020 - 33 elevi în grupul țintă - 96,9 % prezență (un elev a absentat sporadic); 0 abandon școlar
2020-2021 - 33 elevi în grupul țintă - 100% prezență – (nu a absentat niciun elev); 0 abandon școlar
Grupul țintă de la Școala Gimnazială „P. Rareș” Ciceu-Mihăiești
2018-2019 - 34 elevi în grupul țintă – rată de participare a elevilor la activități 94,11% (2 elevi au
absentat, ocazional); 0 abandon școlar
2019-2020 - 34 elevi în grupul țintă - 97,05 % prezență (în medie, 1 elev a absentat, ocazional, prin
plecarea în străinătate); 0 abandon școlar
2020-2021 - 34 elevi în grupul țintă – 97,05% prezență –(în medie, 1 elev a absentat, ocazional, prin
plecarea în străinătate); 0 abandon școlar
Grupul țintă de la Școala Gimnazială „I. P. Reteganul” Reteag
2018-2019 - 75 elevi în grupul țintă – rată de participare a elevilor la activități 96% prezență (în medie, 3
elevi au absentat, ocazional); 0 abandon școlar
2019-2020 - 75 elevi în grupul țintă – 97,3 % prezență (în medie, 2 elevi au absentat, ocazional); 0
abandon școlar
2020-2021 - 75 elevi în grupul țintă - 97,3 % prezență (în medie, 2 elevi au absentat, ocazional); 0
abandon școlar
Cuantificând contribuția programului SDS-ul la îmbunătățirea rezultatelor școlare:
- Există o îmbunătățire semnificativă a rezultatelor școlare la ciclul primar, manifestată în calificative
mai bune, grad mai mare de structurare a competențelor specifice din programele școlare;
- Schimbarea unor atitudini și comportamente (refuzul de a efectua sau finaliza o sarcină de lucru,
refuzul colaborării și muncii în echipă, violență fizică sau de limbaj, frecvența și atitudinea față de
școală);
- Există o îmbunătățire a competențelor socio-emoționale, a nivelului comunicării verbale și
nonverbale, a creativității și cooperării;
- S-au îmbunătățit deprinderile de muncă independentă ale elevilor (căutare de resurse/
documentare pentru realizarea unor produse);
- Activitățile din programul SDS au oferit un cadru flexibil, prietenos și valoros pentru dezvoltarea
gândirii critice și divergente a elevilor, prin raportarea la experiența lor de viață;
- Elevii au dobândit cunoștințe relevante cu care pot opera în viața de zi cu zi;
- Părinții s-au implicat mult mai mult în activitățile școlare și au acordat mai multă atenție educației
copiilor;
- Îmbunătățirea abilităţilor didactice şi pedagogice ale cadrelor didactice.
Programul ȘDȘ este un serviciu adus comunității, apreciat pozitiv, care vine în întâmpinarea nevoilor
acesteia. Copiilor li s-a asigurat un mediu securizant, unde au putut să ia o masă caldă, să se dezvolte
personal, să relaționeze cu ceilalți, să dobândească deprinderi de igienă personală și stil de viață sănătos.
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Cum a contribuit activitatea de consiliere la dezvoltarea socio-emoțională a copiilor?
Activitatea de consiliere a avut drept scop reducerea
discrepanței dintre „ceea ce este” și „ceea ce ar trebui să fie”
prin interviuri, jocuri, povesti terapeutice, experimente, tehnici
de control al comportamentului, lecturi, desene.
Progresul elevilor a fost vizibil în:
 Competențe de comunicare
 Competențe logico-matematice
 Competențe socio-emoționale
Competențele socio-emoționale ameliorate:
 elevii reușesc să facă legătura dintre emoții și comportamente
(recunoașterea și exprimarea adecvată a emoțiilor);
 înțeleg consecințele nerespectării regulilor;
 își conștientizează mult mai bine rolurile sociale și
responsabilitățile asociate acestora;
 își manageriază mai eficient emoțiile, cunosc/aplică uneori
metode de controlare a emoțiilor negative;
 comunică mai asertiv cu colegii și cadrele didactice;
 și-au dezvoltat empatia și capacitatea de colaborare și lucru în
echipă.
Dificultăți de asistare în perioada pandemiei , prelungită din păcate la un an:
 neparticiparea la activități din lipsa/insuficiența dispozitivelor sau necunoaștere în utilizarea
educațională a acestora; imposibilitatea conectării (probleme rezolvate pe parcurs);
 în imposibilitatea utilizării materialelor specifice, multe activități de consiliere s-au modificat sau
s-au rezumat la povești terapeutice, vizionare de filmulețe, urmate de discuții;
 lipsa interacțiunii umane, a contactului vizual, care presupune și elemente de comunicare
nonverbală, a determinat modificări în transmiterea și percepția emoțiilor;
 blocaje în comunicare – în aceeași încăpere se aflau, în același timp, și alți membri ai familiei ;
 regresul anumitor comportamente adecvate deja formate;
 disponibilitate redusă a unor părinți ai elevilor de vârstă școlară mică de a sprijini participarea la
consiliere.
Concluzii, indicatori de calitate în raport cu rezultatele așteptate:
 Ameliorarea frecvenței;
 Îmbunătățirea calității educației;
 Pozitivarea atitudinii elevilor față de școală;
 Relații mai prietenoase;
 Încercare de a-și depăși limitele, de a lupta cu sine, cu obișnuințele, și ce l mai important:
Șansă la o viață altfel, la un viitor mai bun!
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