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“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.  

 

Pe parcursul celui de-al doilea an de proiect s-au desfășurat 

o serie de activități care este important a fi amintite: 

1. Cea mai importanta activitate care s-a desfasurat pe 

parcursul celui de-al doilea an de proiect este predarea 

curriculumului educațional de dezvoltare socială şi emoțională 

de către educatoare copiilor din grupul ţintă prin utilizarea 

materialelor din pachetul educaţional. Această activitate s-a 

desfășurat pe baza unei planificări bine stabilite de către solicitant și 

de către partenerii proiectului, fiind o activitate care are conitnuitate. 

 

2. Pentru a vedea dacă activitățile se desfășoară conform 

planificării și curriculei, membri ai proiectului au realizat câteva 

vizite de monitorizare a acestora. Pe lângă monitorizarea acestor 

activități, întâlnirile cu educatoarele au avut și câteva obicetive 

specifice care au fost atinse cu succes: (a) prezentarea de către 

educatoare a temelor din cadrul curriculumului educaţional aplicate 

la grupele de copii, (b) prezentarea stadiului la care au ajuns, (c) 

împărtăşirea succeselor şi a evoluţiei preşcolarilor în urma aplicării 

programului educaţional, (d) împărtăşirea dificultăţilor întâlnite şi 

găsirea de soluţii corective pentru optimizarea procesului aplicării 

programului educaţional în vederea obţinerii de rezultate pozitive cu 

efecte pe termen scurt in dezvoltarea emoţională a copiilor, (e) studii 

a unor situaţii concrete de predare. 
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3. Întâlnirile cu părinții s-au realizat constant pe parcursul 

acestui an de proiect. Acestea s-au desfășurat lunar și au avut / au 

ca obiectiv principal menținerea legăturii constante cu părinții 

preșcolarilor din cadrul grupului tinta în vederea implementării 

programului educațional și acasă. Mai specific, ce s-a urmărit în 

cadrul acestor întâlniri a fost: (a) identificarea şi monitorizarea 

atitudinii pozitive din partea familiei în vederea colaborării cu cadrele 

didactice pentru aplicarea programului, (b) extinderea implementării 

programului educaţional în familie, (c) modalităţi de eficientizare a 

rezultatelor aşteptate în comportamentul copiilor. 

 

 

 

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.     


