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 ȘTIRI  

Partenerii proiectului RESILIENT 

PRESCHOOLS s-au intalnit online, 

inca din decembrie 2020, pentru 

a elabora, testa si furniza resurse 

de inalta calitate si bazate pe 

dovezi pentru educatorii 

prescolari, pornind de la 

principiile psihologiei pozitive si 

ale modelului PERMA. 

 
   

 
PREZENTARI EXTERNE PENTRU 

EDUCATORI SI CERCETATORI  

… au fost organizate de catre 

partenerii RESILIENT PRESCHOOLS 

in diferite tari europene. Puteti citi 

mai multe informatii despre 

aceste evenimente mai jos.    

DESPRE PROIECT 

         

 

Proiectul RESILIENT PRESCHOOLS se 

concentreaza pe dezvoltarea capacitatii 

educatorilor prescolari, cu scopul de a 

incuraja rezilienta psihologica a elevilor si de 

a le proteja bunastarea generala.   

Cofinantat de Comisia Europeana prin 

programul Erasmus+, proiectul se bucura de 

participarea a 6 organizatii din 5 tari 

europene. Acestea elaboreaza resurse de 

calitate pentru a imbunatati cultura pozitiva 

in invatamantul prescolar, bazate pe 

practicile psihologiei pozitive.  

 240 DE EDUCATORI 

PRESCOLARI 

… testeaza acum pachetul de 

fromare si platforma de 

eLearning a proiectului RESILIENT 

PRESCHOOLS, ambele 

disponibile, in mod gratuit, la 

adresa: 

        resilientpreschools.eu/  

URMARITI-NE LA: 

@ResilientPreschoolsEurope 

  

https://resilientpreschools.eu/
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Partenerul nostru International Hellenic University (IHU), din Grecia, a prezentat 

proiectul RESILIENT PRESCHOOLS in cadrul saptamanii internationale organizate de 

catre the Artevelde University of Applied Sciences in Belgia. 

In timpul acestei saptamani, IHU a condus trei workshopuri intitulate "Educatia poztiva: 

sprijinirea comportamentelor pozitive ale copiilor", unde personal academic, cadre 

didactice si elevi din mai multe tari europene au primit informatii despre proiectul 

RESILIENT PRESCHOOLS. 

 

Partenerul nostru Motion Digital, din Republica Ceha, a participat la summitul 

global Mindfulness in Education,  unde a discutat despre cum sanatatea mintala 

poate ajuta in a face fata pandemiei Covid si a prezentat proiectul RESILIENT 

PRESCHOOLS ca exemplu de bune practici. 

Peste 30 de experti si-au impartasit ideile, gandurile si strategiile despre sanatatea 

mintala, dintr-o perspectiva globala. 

 

 

Partenerul nostru Cyprus Pedagogical Institute (Cipru) a prezentat rezultatele 

cercetarii proiectului nostru in cadrul celei de-a 42-a conferinte a International 

School Psychology Association – ISPA, derulata in Cipru.  

Conferinta internationala a fost dedicata dezbaterii despre "A lucra cu scolile 

si familiile pentru a intari copiii". 

  

PRODUSELE INTELECTUALE  
 

ECHIPA DE PROIECT   

    
 

SETUL DE INSTRUMENTE 
Ofera o varietate de concepte ale psihologiei pozitive 

si ale modelului PERMA, special adaptate pentru elevii 

prescolari. 

 

PACHETUL DE FORMARE 
Ofera educatorilor prescolari abilitati, strategii si tehnici 

derivate din modelul PERMA al bunastarii. 

 

PLATFORMA DE E-LEARNING 
Ofera acces instant la resurse educationale deschise 

care sa ajute la crearea unei culturi pozitive in mediul 

prescolar! 

 

RESURSELE POT FI ACCESATE GRATUTI LA ADRESA: 

https://elearning.resilientpreschools.eu/ 
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