
Yποστηρίξη  της  ικανότητας  των
εκπαιδευτικών  προσχολικής

εκπαίδευσης  για  την  ενίσχυση  της
ψυχικής  ανθεκτικότητας  και
ευημερίας  των  παιδιών.

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του υλικού δεν
εμπεριέχει απαραίτητα την έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις
απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.



 

ΣΤΟΧΟΣ
Το έργο RESILIENT PRESCHOOLS θα δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο
ώστε να παρέχει πρακτικές εφαρμογές και απαραίτητη υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς
προσχολικής εκπαίδευσης σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης της Θετικής Ψυχολογίας για
τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

ΓΙΑΤΙ
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΑΠ) Προσχολικής Εκπαίδευσης στοχευει στην ολιστική
ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας.  Η ανθεκτικότητα είναι μέρος του Τομέα
Συναισθηματικής ενδυνάμωσης του ΑΠ, εντούτοις λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα
που έφερε η πανδημία, προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της ψυχολογικής
ανθεκτικότητας, τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών. Το Πρόγραμμα έχει
σχεδιαστεί για να συμβάλει προς αυτή την κατευθυνση με παράλληλη ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού. 

ΠΩΣ
Υιοθετώντας τις συγχρονες προσεγγίσεις Εκπαίδευσης με τις σύγχρονες προσεγγίσεις της
Θετικής Ψυχολογίας για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων στην τάξη με σκοπό την ανάπτυξη
και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παιδιών και τη δημιουργία θετικών σχέσεων και
συναισθημάτων, όπως και την ενίσχυση της προσοχής τους. 

RESILIENT PRESCHOOLS

Είναι μία στρατηγική κοινοπραξία στο πλαίσιο του έργου Erasmus+

1:Εκπαιδευτικό Υλικό  για εκπαιδευτικούς 
 προσχολικής εκπαίδευσης με στόχο την
καλλιέργεια της ανθεκτικότητας και των δυνατών
σημείων του χαρακτήρα των παιδιών προσχολικής
ηλικίας.
2:Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση των
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών προσχολικής
εκπαίδευσης σχετικά με αποτελεσματικές πρακτικές
για την ανάπτυξη και ενίσχυση της ψυχικής
ανθεκτικότητας και ευημερίας των μαθητών/
μαθητριών τους.
3:Εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα και
εκπαιδευτικό υλικό ανοικτό στο κοινό.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Ινστιτούτο Ανάπτυξης, Κύπρος

Motion Digital, Τσεχία 

Πανεπιστήμιο του Πιτέστι, Ρουμανία

Δήμος Λουσάδα, Πορτογαλία

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ & ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

@resilientpreschoolseurope

www.resilientpreschools.eu

http://instagram.com/resilientpreschoolseurope?fbclid=IwAR1z7hUo1ItHPDgD-daHhAoXgRg6CwYU_P4UcnGbt2ZbytnpZirybjAivJk

