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CENTRUL JUDEȚEAN  DE RESURSE ȘI 

ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ MUREȘ 

www.cjraems.ro 

 

  

 

INFORMARE  

Începând cu luna februarie 2022 CJRAE- CJAP Mureș în parteneriat cu CJRAE Cluj 

implementează 3 proiecte educaționale înscrise în CAER: 

 

1) Proiectul educațional ”Exploratori în lumea emoțiilor” 
 

 
 

Scopul proiectului: Prevenția apariției problemelor emoționale și de relaționare socială 

respectiv optimizarea dezvoltării competențelor socio-emoționale la preșcolar 

Grup țintă : Preșcolari, nivel de vârstă 4-5 ani (grupa mijlocie) și 5-6 ani (grupa mare). 

Profesori participanți: consilieri școlari, cadrelor didactice din învățământul preșcolar. 

Tipul proiectului -Concurs de desen. 

Cadrele didactice înscrise în proiect (inclusiv consilierii școlari) vor desfășura activități 

cu preșcolarii care au ca scop prevenirea apariției problemelor emoționale și de relaționare 

socială respectiv optimizarea dezvoltării competențelor socio-emoționale la preșcolari. 

Preșcolarii vor realiza DESENE utilizând materiale diverse, fiind încurajați să fie 

creativi, să coopereze și să exprime liber diferite ipostaze ilustrative ale temei propuse. 
 

Înscrierea participanților este online, prin completarea formularului googledocs:  FORMULAR 

 

2) Proiectul educațional „Psiho+” 

Scop: aprofundarea și aplicarea cunoștințelor dobândite la psihologie privind autocunoașterea, 

dezvoltarea personală, relaționarea cu ceilalți. 

Grup țintă: Elevi de clasele a X-a , a XI-a, a XII-a de la secția română și maghiară. 

Profesori participanți: consilieri școlari, cadre didactice care predau psihologie. 

Tipul proiectului: Concurs de eseuri. 

Tema: „Valorile de ieri şi de azi ale adolescenților” 

Cadrele didactice înscrise în proiect vor implementa activități pe tematica concursului, 

puse la dispoziție de organizatori. 

Elevii vor realiza ESEURI. Acestea se vor redacta electronic, pe max. 2 pagini format A4, 

Times New Roman 12, la 1,5 rânduri, margini Normal. 
 

Înscrierea participanților este  online, prin completarea formularului googledocs: FORMULAR 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1P5lCcKqj_iUtHyLyM0cpx8nBtoSbNjnEKeWfx1eisho/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-hS1UJ5zWqmkveZTQhHsPNSQ_Hz3Lz4e9xZqj7GyS9f23kw/viewform
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3)Proiectul educațional Pro-CES. 

 

Scop: Facilitarea procesului de integrare/incluziune a elevilor cu cerințe educaționale speciale 

în mediul școlar, promovarea egalității de șanse, a non-discriminării, a toleranței și acceptării. 

Grup țintă : elevii din ciclul primar (învățământul de masă și special) - clasa pregătitoare, clasa 

I, clasa a II-a. 

Profesori participanți: consilieri școlari, profesori logopezi, cadre didactice de sprijin, profesori 

psihopedagogi, cadre didactice care predau în învățământul primar. 

Tipul proiectului Concurs de postere. 

Cadrele didactice înscrise în proiect (inclusiv consilierii școlari, profesorii logopezi) vor 

desfășura activități cu preșcolarii, elevii pe tema : „Șanse egale pentru fiecare copil”. 

Elevii din ciclul primar ( învățământul de masă și special) vor realiza POSTERE utilizând 

materiale diverse, fiind încurajați să fie creativi, să coopereze și să exprime liber diferite 

ipostaze ilustrative ale temei propuse. 

Înscrierea participanților este online, prin completarea formularului googledocs: FORMULAR 

 

Important : 

• Perioada de înscriere: 31.01 – 10.02. 2022. 

• Concursurile se desfășoară în mai multe etape. 

• Detalii se găsesc în documentele atașate - Calendarul proiectelor Exploratori in 

lumea emoțiilor, Psiho+ și Pro-CES. 

• Înainte de desfășurarea fiecărei etape din concurs se vor transmite materialele 

necesare derulării etapei respective. 

• Premii :diplome pentru preșcolari, elevii, premiați (premiile I, II, III, mențiuni şi 

premii speciale), cu menționarea cadrului didactic îndrumător. 

 

Vă rugăm să ne sprijiniți prin a transmite informații despre proiecte și link-urile pentru 

înscrierea altor cadre didactice interesate de participare. 

Informații suplimentare: Adriana CERGHEDI– prof cons. șc. CJAP,tel. 0740301868. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcl4uatGIhlBOEi05QVC6S8aZYAUrtPRmzDWrJSVoC91IC3w/viewform


Scopul proiectului:

Prevenția apariției problemelor 
emoționale și de relaționare socială 
respectiv optimizarea dezvoltării 

competențelor socio-emoționale la 
preșcolari.

Descrierea activității principale:

Activitatea principală este Concursul 
”Exploratori în lumea emoțiilor”

Concursul se va desfășura în trei etape:
1. etapa desfășurată la nivelul unităților 

de învățământ;
2. etapa desfășurată la nivel județean;
3. etapa desfășurată la nivel național

La etapa națională vor participa 
preșcolarii premiați la nivel județean în 

județele partenere.

Preșcolarii vor realiza DESENE utilizând 
materiale diverse, fiind încurajați să fie 

creativi, să coopereze și să exprime liber 
diferite ipostaze ilustrative ale temei propuse.

Calendarul activităților:

Informarea consilierilor școlari din 
fiecare județ privind proiectul și 

semnarea parteneriatelor

10.01.2022– 21.01.2022

Anunțarea și promovarea concursului 
în fiecare județ

17.01.2022 – 31.01.2022

Înscrierea în proiect a participanților

01.02.2022 – 14.02.2022

Desfășurarea activităților cu 
preșcolarii

14.02.2022 – 25.03.2022

Desfășurarea concursului la nivel de 
unitate de învățământ

28.03.2022 – 08.04.2022

Desfășurarea concursului la nivel de 
județ

11.04.2022 – 13.05.2022

Desfășurarea concursului la nivel 
național

16.05.2022 –31.05.2022

Desfășurarea simpozionului național

Mai  - Iunie 2022

Diseminarea rezultatelor proiectului

Mai  - Iunie 2022

Proiectul Educațional Național
”Exploratori în lumea emoțiilor”

2021 - 2022
- ediția a VII-a -

Înscrierea participanților:
Online, prin completarea formularului googledocs:

https://docs.google.com/forms/d/1P5lCcKqj_iUtHyLyM0cpx8nBtoSbNjnE
KeWfx1eisho/viewform?c=0&w=1

https://docs.google.com/forms/d/1P5lCcKqj_iUtHyLyM0cpx8nBtoSbNjnEKeWfx1eisho/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1P5lCcKqj_iUtHyLyM0cpx8nBtoSbNjnEKeWfx1eisho/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1P5lCcKqj_iUtHyLyM0cpx8nBtoSbNjnEKeWfx1eisho/viewform?c=0&w=1


Proiectul „Pro CES” – Ediția a II-a

Grup ţintă: elevii din ciclul primar (învăţământul de masă şi special) - clasa pregătitore,

clasa I, clasa a II-a

Scop: Facilitarea procesului de integrare/incluziune a elevilor cu cerințe educaționale speciale

în mediul şcolar.

Tema: Șanse egale pentru fiecare copil

Calendarul activităţilor propuse în proiect (An școlar 2021- 2022):

• Activitate de informare a consilierilor şcolari, a profesorilor logopezi din fiecare judeţ şi a altor

cadre didactice care predau în învăţământul de masă sau special; încheierea acordurilor de

parteneriat cu CJRAE-urile/CMBRAE din țară: 10 - 21 ianuarie 2022

• Anunţarea şi promovarea concursului la nivelul şcolilor: 17 – 31 ianuarie 2022

• Înscrierea în proiect a participanților: 01 – 14 februarie 2022

• Desfășurarea activităților care au în vedre promovarea egalităţii de şanse, a non-discriminarii, a

toleranţei şi acceptării privind integrarea/incluziunea cu success a copiilor cu cerințe educative

speciale: 14 februarie – 11 martie 2022

• Concurs „Pro CES”- postere realizate de elevi pe tema Șanse egale pentru fiecare copil

 Etapa pe şcoală (Organizată de consilierii şcolari, profesorii logopezi, alte cadre didactice

implicate în proiect): 14 – 25 martie 2022

 Etapa judeţeană (Organizată de CJRAE/CMBRAE partenere): 28 martie – 14 aprilie

2022

 Etapa națională (Organizată de CJRAE Cluj): 02 – 13 mai 2022

• Simpozion online pentru cadre didactice, în colaborare cu CCD Cluj: ”Pro-CES – exemple de

bună practică privind integrarea/incluziunea elevilor cu CES” (participare gratuită, lucrările vor fi

publicate în volum electronic cu ISSN): mai 2022

• Diseminarea produselor concursului şi simpozionului: mai-iunie 2022



Calendarul activităţilor propuse în proiect:  

 

• Activitate de informare a consilierilor şcolari din fiecare judeţ 

şi a altor cadre didactice care predau psihologie cu privire la 

proiect, înscrierea participanţilor:  17-31 ianuarie 2022; 

• Implementarea de activităţi pe tematica concursului, puse la 

dispoziţie de organizatori, anunţarea şi promovarea 

concursului la nivelul şcolilor: 1-28 februarie 2022; 

• Concurs „Psiho+”- eseuri realizate de elevi pe tema Valorile de 

ieri şi de azi ale adolescenţilor; 

o Etapa pe şcoală: 1-18 martie 2022  

o Etapa judeţeană: 21 martie – 8 aprilie 2022 

o Etapa naţională: 2 – 20 mai 2022 

• Simpozion  online pentru cadre didactice, în colaborare cu 

CCD Cluj:  „Activităţi practice în predarea psihologiei” 

(participare gratuită, lucrările vor fi publicate în volum electronic 

cu ISSN): mai 2022 

• Diseminarea produselor concursului şi simpozionului: mai-

iunie 2022  

Grup ţintă: elevi de clasele a X-a – 

a XII-a 

Scop: aprofundarea şi aplicarea 

cunoştinţelor dobândite la 

psihologie privind autocunoaşterea, 

dezvoltarea personală, relaţionarea 

cu ceilalţi.  

Tema: Valorile de ieri şi de azi ale 

adolescenţilor 

Proiectul „Psiho+” 


