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Catedra de Psihologie Clinică 
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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.  

Pe parcursul primului an de proiect s-au desfășurat o serie de 

activități care este important a fi amintite: 

1. În primul rând, s-au finalizat cursurile de formare 

pentru educatoarele care au fost selectate și incluse în proiect. După 

această fază, urmând a fi realizate de către Partenerii 1 și 2 activitățile 

de monitorizare a cadrelor didactice în vederea aplicării corecte a 

pachetului educațional. Practic, în cadrul acestor activități s-a urmărit 

realizarea unui plan de monitorizare pe care cei doi Parteneri să îl 

aplice ulterior. Pentru a îndeplini acest scop a fost necesară 

elaborarea unei documentații în vederea monitorizării implementării 

proiectului și organizarea unor întâlniri între reprezentaţii partenerilor 

şi educatori în vederea monitorizării implementării activităților de 

predare a curriculumului din învățământul preșcolar 

2.       Componenta de diseminare a proiectului a 

continuat și în această perioadă, această activitate fiind derulată de 

către Partenerii 1 și 2 care aveau ca obiective: anunţarea 

educatoarelor cu privire la etapele de desfăşurare a proiectului, 

informarea educatoarelor în ceea ce priveşte pachetele de formare, 

informarea lor cu privire la rezultatele obţinute pe fiecare etapă a 

proiectului. Aceste obiective au fost atinse printr-o serie de 

comunicate periodice trimise de cei doi Parteneri. 
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3.            Pe lângă formarea educatoarelor, proiectul mai are 

un element important în ceea ce privește trainingul, și anume 

formarea personalului din grădinițe altul decât educatorii. 

Personalul pe care l-am considerat necesar a fi luat în calcul este 

personalul din conducerea grădiniței, astfel putându-ne asigura o 

mai bună monitorizare a activităților.  

4.          Consilierii școlari ai grădinițelor incluse în proiect 

au participat la formarea teoretică în psihoterapie. În urma 

participării la aceste cursuri, consilierii au dat o serie de examene 

finale prin intermediul cărora se va știi pe ce componentă este 

necesar a mai fi lucrat cu această categorie de cursanți cu scopul 

de a se aplica cât mai corect tehnicile de evaluare și intervenție în 

cazul copiilor care vor beneficia de aceste componente. 

             5.         O colaborare extensivă cu părinții este iarăși, un 

scop important al proiectului. Pentru îndeplinirea acestui scop s-au 

realizat o serie de întâlniri cu aceștia, organizate de către 

educatoare, pentru a se asigura că ceea ce fac ele în grupe se 

extinde, într-o anumită măsură, și în mediul familial. Astfel, se 

monitorizează și implementarea programului de către părinți.  

6.         În cadrul acestei perioade, conslierii școlari, alături 

de educatoare au identificat o serie de copii care au diverse 

probleme de sănătate mentală cu scopul de a le putea oferi, prin 

intermediul proiectului, ajutor de specialitate. 

 

Am dori să le mulțumim directorilor și educatoarelor din grădinițele 

incluse în proiect pentru sprijinul pe care ni-l acordă și pentru buna 

colaborare înspre îndeplinirea obiectivelor proiectului, cât și 

părinților care își susțin copiii prin implicarea lor în activitățile  

organizate prin proiect.     


