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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 treilea an de proiect, unele 

dintre cele mai importante activități au fost cele legate de 

monitorizare a activitatilor de predare a curriculumului din 

învatamântul prescolar, cât și cele cu privire la evaluarea finală 

a aplicării activităților. 

În cadrul acestei activități, educatoarele care au intrat in 

programul nostru au fost vizitate de o comisie care a urmărit 

aplicarea pachetului de lucru. Pentru ca această activitate să fie 

una structurată și standardizată s-a realizat un plan de 

monitorizare astfel încât să ne asigurăm că toți evaluatorii vor 

urmări aceleași elemente esențiale. 

După stabilirea acestui model de lucru s-au realizat 

întâlniri între reprezentaţii partenerilor şi educatori în vederea 

monitorizării implementarii activitatilor de predare a 

curriculumului din învatamântul prescolar toate aceste întâlniri 

s-au finalizat cu niște rapoarte de monitorizare periodice. După 

intergrarea tuturor informațiilor, acestea s-au transmis către 

Solicitant. 

Toată această etapă a proiectului s-a finalizat cu succes, 

monitorizarea scoțând în evidență faptul că educatoarele au 

aplicat cu succes programul de dezvoltare emoțională. 

 

Am dori să le mulțumim doamnelor educatoare incluse în 

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

colaborare înspre îndeplinirea obiectivelor proiectului. 
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