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Absolvenții claselor a VIII-a de la Școlile Gimnaziale din Ciceu-Mihăiești și
Reteag pășesc spre un viitor mai bun

-

Pentru absolvenții anului 2021, proiectul „Alege școala pentru un viitor mai bun” a oferit doi ani de
activități S.D.S diverse: supraveghere și îndrumare pentru efectuarea temelor, învățare remedială,
activități de aprofundare, activități de consiliere individuală și de grup, activități de pregătire pentru
viață. Mai mult, încă din clasa a VII-a, elevii actualei generații au beneficiat de consiliere vocațională,
o activitate extrem de interesantă dar și utilă, care a avut o contribuție importantă în parcursul individual
al fiecărui elev.
În anul școlar 2020-2021, au fost înscriși în proiect 29 de elevi ai clasei a VIII-a, astfel: 7 elevi la
Școala Gimnazială „Petru Rareș” Ciceu-Mihăiești și 22 de elevi la Școala Gimnazială „Ion Pop
Reteganul” Reteag. Acești copii provin din medii sociale diferite, marcate de vulnerabilități.
Pentru fiecare copil, activitățile SDS au însemnat o transformare pozitivă, dar și un câștig reflectat
în următoarele aspecte:
Comportamentul lor s-a îmbunătățit, au devenit mai interesați de școală, au participat activ la diverse
activități, nu au mai absentat la fel de mult;
La Simularea Evaluării Naționale am observat abilități îmbunătățite de scriere sau de înțelegere a
textului;
Și-au îmbunătățit abilitățile de management al timpului și control al stresului;
Au învățat să respecte anumite reguli: drepturile celorlalți colegi, comunicare nonviolentă, în special
fizic, să țină cont de nevoile și dorințele celor din jur;
Și-au dezvoltat capacitatea de a percepe şi exprima emoţiile, de a înțelege și de a răspunde adecvat
emoțiilor celorlalți;
Dezvoltarea/îmbunătățirea conceptului de sine, a percepţiei şi imaginii de sine: trăsături, capacităţi,
motivaţii, dorinţe, nevoi, preferinţe, roluri sociale.
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Toate aceste calități, câștigate ca urmare a participării la activitățile SDS din cadrul proiectului POCU
„Alege școala pentru un viitor mai bun”, au creionat un absolvent cu o dezvoltare socio-emoțională
îmbunătățită, conștient de propria învățare și pentru care finalul ciclului gimnazial reprezintă o etapă
importantă, dar nu și capătul unui drum.
Astfel, la Evaluarea Națională 2021, s-a înregistrat o prezență de 75% la Școala Gimnazială „Petru
Rareș” Ciceu-Mihăiești, respectiv de 65% la Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Reteag.
Promovabilitatea pe medii a fost de 66,67% la școala din Ciceu-Mihăiești și de 61,53% la școala din
Reteag.
Activitățile remediale desfășurate la limba română au contribuit la dezvoltarea abilităților de
înțelegere a textului, dar și de exprimare, reflectate și în procentele de promovabilitate la examenul de
evaluare națională de la limba română: 83,33% la Ciceu-Mihăiești, respectiv 76,92% la Reteag.
Rezultatele la matematică nu sunt spectaculoase, dar s-au îmbunătățit considerabil față de anii
precedenți. Toate aceste date sunt reflectate în graficele de mai jos:
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Îmbucurător este faptul că o mare parte dintre cei care nu au participat la acest examen își doresc
să continue școala în învățământul profesional, ceea ce subliniază importanța activităților de consiliere
vocațională, în cadrul cărora au învățat că meseria poate fi „ocupație, pasiune, vocație”. În oricare dintre
variante, alegerea înseamnă pasul spre un țel clar în viață, cunoaștere benefică, autodepășire.
Cu toții ne-am bucurat pentru reușitele lor, dar și pentru convingerile și alegerile lor. I-am aplaudat
la absolvire, moment care a însemnat o sărbătoare emoționantă. Pășind spre un viitor mai bun, cu emoție și
determinare, le urăm succes și le rămânem alături, din umbră, așa cum am fost mereu, când eram împreună.

„În mare parte succesul stă în voința de a învinge” căci „Nu contează cât de încet mergi atâta timp cât nu te oprești”.
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