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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, unele dintre cele 

mai importante activități au fost cele legate de activitatea consilierilor 

școlari. Mai exact: 

 

1. Baza acestora a fost pusă de pregătirea teoretică în 

domeniul psihopatologiei copilului a 20 consilieri. Practic, aceștia 

au participat la o serie de cursuri, au primit o serie de materiale 

bibliografice și au fost evaluate în privința cunoștințelor acumulate.   

 

2. În urma certificării consilierilor de către Asociaţia de 

Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România, aceștia au 

obţinut dreptul de liberă practică de la Colegiul Psihologilor din 

România, desfăşurându-şi astfel activitatea în condiţiile prevăzute 

de legislaţia în vigoare. 

 

3. În urma finalizării componentei teoretice și a certificării 

consilierilor, aceștia au putut începe componenta de evaluare 

clinică a copiilor cu probleme de sănătate mentală. Toate 

cazurile identificate trebuiau înregistrate, consilierul trebuind în baza 

contractului de supervizare să ofere rapoarte ale muncii pe care ei 

au realizat-o. 

 

4. Bineînțeles că această componentă de evaluare trebuie 

continuată cu oferirea de servicii de specialitate de orientare, 

consiliere şi asistenţă psihologică. Toate acestea au fost 

realizate periodic, pe măsură ce s-au identificat cazuri problematice. 

La fel ca în cazul componentei de evaluare, toate întâlnirile pe care 

consilierii le-au realizat trebuiau raportate de către aceștia în scopul 

supervizării activității lor. 

 

Am dori să le mulțumim consilierilor educaționali incluși în 

proiect pentru sprijinul pe care ni-l acordă și pentru buna colaborare 

înspre îndeplinirea obiectivelor proiectului.    


