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NEWSLETTER 

 

“Dezvoltarea emoţională şi 

socială armonioasă a 

copiilor preşcolari care 

provin din medii 

dezavantajate în scopul 

prevenirii fenomenului de 

părăsire timpurie a şcolii” 

 

Contract 

POSDRU/91/2.2/S/59988 

 

Coordonator: 

Universitatea Babeş – Bolyai 

 

Catedra de Psihologie Clinică 

şi Psihoterapie din cadrul 

Facultăţii de Psihologie şi 

Ştiinţe ale Educaţiei 

 

Partener 1: 

Inspectoratul Şcolar al 

Judeţului Cluj 

 

Partener 2: 

Inspectoratul Şcolar al 

Judeţului Alba   

        

 

 

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea şi 

implementarea de servicii integrate de prevenţie primară şi terţiară 

pentru copiii preşcolari care provin din medii dezavantajate, în scopul 

prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.  

Obiectivele specifice sunt:  

1. Menţinerea în sistemul de educaţie şi formare iniţială a 

copiilor din învăţământul preşcolar care provin din medii 

dezavantajate  

2. Sprijinirea unui număr de 2500 de copii preşcolari care 

provin din medii dezavantajate, în scopul prevenirii părăsirii 

învăţământului prin implicarea activă în procesul de dezvoltare 

emotională atât a actorilor din sistemul de educaţie preşcolară, cât şi 

a familiei.  

3. Formarea - în acord cu reglementările în vigoare, în 

domeniul sănătăţii mentale a copilului a unui număr de 20 de consilieri 

cu scopul de a obţine competenţe în psihoterapie şi psihologie clinică, 

aceştia putând astfel oferi servcii de asistenţă specializata copiilor cu 

risc de abandon scolar.  

4. Oferirea de servicii de orientare şi consiliere psihologică, 

educaţie remedială, includerea în programe validate ştiinţific de 

prevenţie primară şi secundară a copiilor preşcolari din medii 

dezavantajate şi care au probleme de sănătate mentală. 
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Proiectul nostru “Dezvoltarea emoţională şi socială 

armonioasă a copiilor preşcolari care provin din medii dezavantajate 

în scopul prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii” se află 

în luna a şaptea de desfăşurare. 

 

Luând pe fiecare obiectiv în parte şi pe activităţile care trebuiau 

desfăşurate, până în momentul de faţă am recurat un număr de ..... 

copii + beneficiarii primari ai programului nostru.  

 

În lunile decembrie şi ianuarie s-au desfăşurat întâlnirile cu părinţii, 

întâlniri în cadrul cărora aceştia au fost informaţi cu privire la proiect 

şi cu privire la responsabilităţile pe care ei le au pe parcursul lunilor 

în care beneficiază de suportul oferit prin intermediul proiectului 

nostru. Echipa noastră de psihologi s-a deplasat în ....locaţii în care 

au discutat .....    


