Subiect : În atenția consilierilor școlari, profesorilor logopezi, psihopedagogi, de sprijin și care predau
psihologie, cadrelor didactice care predau în învățământul preșcolar, ciclul primar din învățământul de
masă și special, clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a.
Stimați colegi,
CJRAE- CJAP Mureș în parteneriat cu CJRAE Cluj desfășoară trei proiecte educaționale înscrise în
CAER. Denumirea proiectului și tipul concursului sunt prezentate pe scurt, mai jos.

Proiect

Exploratori
în lumea
emoțiilor

Concurenți

Preșcolari

Profesori îndrumător

Tipul concursului

Consilieri școlari;

Concurs de desen

Cadre didactice din

Cadrele didactice înscrise în proiect (inclusiv

învățământul preșcolar.

consilierii școlari) vor desfășura activități cu
preșcolarii care au ca scop prevenția
problemelor emoționale și relaționare respectiv
optimizarea dezvoltării competențelor socio emoționale, apoi se realizează desene .

Psiho+

Elevi de clasele

Consilieri școlari;

a X-a ,

Cadre

didactice

a XI-a,

predau psihologie.

Concurs de eseuri
care Tematica Comportamente prosociale în situații
de criză.

a XII-a,

Eseurile vor fi redactate electronic, pe max. 2
pagini format A4, Times New Roman 12, la 1,5
rânduri, margini Normal.

Pro-CES.

Elevi ciclul primar

Consilieri școlari;

Concurs de postere

din învățământul

Profesori logopezi;

Cadrele didactice înscrise în proiect (inclusiv

de masă și

Cadre didactice de sprijin; consilierii școlari, profesorii logopezi) vor

special, clasa

Profesori psihopedagogi;

pregătitoare,

Cadre

clasa I, clasa a II-

predau în învățământul persoane și dezvoltarea competențelor sociale și

a,

primar.

didactice

desfășura activități cu preșcolarii, elevii care au

care ca scop conștientizarea unicității fiecărei
emoționale ale acestora în vederea acceptării
necondiționate a celor din jur. Apoi, se
realizează o serie de postere pe tematica
prezentată.





Concursurile se desfășoară în mai multe etape( detalii în documentul denumit <<Calendarul>> ).
Înainte de fiecare etape se vor trimite materialele necesare derulării etapei respective.
Premii acordate :diplome pentru preșcolari, elevii, premiaţi (premiile I, II, III, menţiuni şi
premii speciale), cu menţionarea cadrului didactic îndrumător.

Prima etapă este cea de înscriere și promovarea concursului la nivelul unități de învățământ
Data/perioada de desfășurare: 11-29 ianuarie 2021.

Pentru înscriere, accesați linkuri-le de mai jos.
Formular de înscriere în Proiectul Educațional Pro CES 2020 – 2021:
https://docs.google.com/forms/d/1vyuiV5rzFLKwFscZR5het45KlWwJwCwlExZN2O44bz4/edit?usp=sharin
g
Formular de înscriere în Psiho+ 2020 – 2021:
https://docs.google.com/forms/d/1yfLDmRu7slk93VZxMjYe29vO_mjy4LdTDqiaP6uiVfw/edit?usp=sharing

Formular de înscriere în Proiectul Educațional Exploratori în lumea emoțiilor 2020 – 2021
Formular de înscriere în Proiectul Educațional EXPLORATORI ÎN LUMEA EMOȚIILOR 2020 - 2021
(google.com)

Vă rog să ne sprijiniți prin a transmite informațiile despre proiecte și link-urile pentru înscriere
și, altor cadre didactice interesate de participare.
Informații suplimentare : Adriana Cerghedi – prof cons. șc. Cjap
email : cjapp_ms @yahoo.com, adri_37adri@yahoo.com

