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Alege școala pentru un viitor mai bun 

Conferința 9 – 15 aprilie 2021 

Impactul pandemiei asupra incluziunii sociale 

 

 

 Monica Buboly, Expert învățământ gimnazila ISJ BN  a prezentat în cadrul conferinței un 

material sintetic referitor la rezultatele proiectului Alege școala pentru un viitor mai bun. 

Nevoile de dezvoltare identificate pentru elevii de gimnaziu: 

• Sprijinirea elevilor pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare și reducerea absenteismului 

• Încurajarea tinerilor pentru a-și descoperi și dezvolta propria personalitate 

• Manifestarea disponibilității pentru o integrare socială armonioasă, a responsabilizării civice 

• Managementul adecvat al emoțiilor în plan personal și de grup 

• Dezvoltarea unor competențe de management al carierei și stil de viață sănătos. 

 

Date statistice pentru Șc. Gimn. Reteag: 

An școlar Număr elevi 

participanți 

 în proiect 

Abandon 

școlar 

Absenteism  Corigențe 

2017-2018 0 0% 37 % 1,51 % 

2018-2019 70 0,5% 13,5 % 0,76 % 

2019-2020 70 0% 12,7 % 0% 
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Date statistice pentru Șc. Gimn. Ciceu -Mihăiești: 

An școlar Număr elevi 

participanți 

 în proiect 

Abandon 

școlar 

Absenteism  Corigențe 

2017-2018 0 7% 25 % 2 % 

2018-2019 26 0,5% 8 % 0,5 % 

2019-2020 26 0% 2 % 0% 

 

Rezultate la examenul de evaluare națională: 

Șc. Gimnazială Reteag 

An școlar Limba Română Matematică Media 

2018 -2019 64,71 % 29,41 % 41,18 % 

2019 - 2020 100% 41,66 % 41,66 % 

 

Șc. Gimnazială Ciceu- Mihăiești 

An școlar Limba Română Matematică Media 

2018 -2019 60 % 20 % 40 % 

2019 - 2020 83,33 % 33.34 % 66,67 % 

 

Subactivitatea 4.3. Organizarea programului Școală 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) 

- Efectuarea temelor 

- Activități recreative 

- Consiliere  

 

Cum a contribuit activitatea de consiliere la dezvoltarea socio-emoțională a copiilor? 

• Elevii au început să aibă interațiuni sociale mai reușite, pozitive în urma activităților de consiliere 

(a crescut gradul de autocontrol, li s-a dezvoltat capacitatea de a interacționa, au învățat să respecte 

anumite reguli: drepturile celorlalți colegi, comunicare nonviolentă în special fizic, să  țină cont de 

nevoile și dorințele celor din jur) 

• S-a dezvoltat capacitatea de a percepe şi exprima emoţiile, de a înțelege și de a răspunde mai adecvat 

emoțiilor celorlalți. 

• Dezvoltarea/îmbunătățirea conceptului de sine, a percepţiei şi imaginii de sine: trăsături, capacităţi, 

motivaţii, dorinţe, nevoi, preferinţe, roluri sociale;  

• Și-au îmbunătățit  abilitățile de management al timpului și control al stresului (în special clasa a 

VIII-a) 
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Dificultăți întâmpinate în timpul pandemiei: 

- Adaptarea la activitatea on-line 

- Deficit de atenție ca urmare a faptului că elevii împărțeau camera cu mai mulți membri ai familiei 

- Schimbarea scenariilor de funcționare a școlii 

- Dificultăți de conectare la dispozitivele de învățare 

- Lipsa posibilității de manipulare de obiecte în cadrul activităților școlare și de consiliere (jetoane, 

piese tip puzzle) 

- Mai puține activități pe grupe, mai puține jocuri 

Câteva mărturii ale elevilor care au participat la activitățile de consiliere: 

Mie mi-au placut activitățile facute la consiliere pentru ca după o zi de școală erau relaxante. 

Alexandru 

A fost frumos și educativ. Și am învăţat lucruri care ne pot ajuta in viitor. 

Elena 

Din punctul meu de vedere, activitățile in cadrul consilierii școlare sunt benefice pentru noi, elevii,  

deoarece ne stimulează gândirea, în plus ne ajută să ne exprimăm liber. Ne oferă ocazia de a ne exprima 

nemulțumirea față de unele lucruri, dar ne și ajută să rezolvăm problemele legate atât de școala, cât și cele 

de  personalitate.😊  Diana 

Pentru noi   SDS înseamnă: SUSȚINERE, DETERMINARE, SUCCES 
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