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 MODERNIZAREA EDUCAȚIEI ȘI ÎNGRIJIRII
COPIILOR PREȘCOLARI PRIN PERFECȚIONAREA

DIGITALĂ A CADRELOR DIDACTICE ȘI
INTRODUCEREA UNUI PROGRAM INCLUSIV DE

ROBOTICĂ ȘI STEAM

DESPRE PROIECT:
Proiectul își propune să consolideze profilurile
profesorilor de educație preșcolară, să îi
motiveze și să îi echipeze cu competențe
digitale și abilități pedagogice și să le ofere
instrumentele și resursele necesare pentru a
face față provocărilor prezentate în sistemele
educaționale din Europa, care au fost
amplificate de Covid-19.
În plus, obiectivul principal este de a promova
metodele pedagogice utilizate în educația
preșcolară, de a elimina dezechilibrele în
educația digitală și în competențele
profesorilor între statele membre.
.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare
a conținutului acesteia, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată
responsabilă pentru orice utilizare care ar putea fi făcută, a informațiilor conținute în ea. 

IANUARIE 2023
E D I Ț I A  N R .  2

Numărul proiectului: 2021-2-PL01-KA220-SCH-000048987

GRUPURI ȚINTĂ:

Profesori de educație
preșcolară
Copii cu vârste între
3-6 ani
Părinți/îngrijitori
Părți implicate,
formatori, autorități

Un profesor bun poate crea

speranță, aprinde imaginația și

poate insufla dragostea de a

învăța. - Brad Henry
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PRIMA ÎNTÂLNIRE:
Prima întâlnire a proiectului a  avut loc
pe 23 noiembrie în Varșovia, Polonia. A
fost un cadou minunat pentru
instituțiile lor.

PROGRES:

CONSORȚIU:

Cercetări extinse în toate țările partenere cu
privire la educația STEAM în ECEC. 
Vizite de studiu virutale.
Colectarea de bune practici și dezvoltarea
unui instrument online inovativ, numit
'Instrumentul  de identificare'
https://robosteamkids.eu/mapping-tool/ 
Informații grafice și videoclipuri referitoare la
cercetările întreprinse de toți partenerii.

Consorțiul a finalizat PR1 (Manualul), care
include:

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare
a conținutului acesteia, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată
responsabilă pentru orice utilizare care ar putea fi făcută, a informațiilor conținute în ea. 

Discuțiile dintre participanți au vizat
progresul activităților și sarcinile
ulterioare, concentrându-se în principal
asupra celor trei rezultate ale
proiectului:

URMĂTORII PAȘI:

Elaborarea cursului pentru profesorii ECEC.
Îndrumar pentru părinți
Colectarea de resurse pentru elevi

Următoarele etape ale proiectului sunt:


