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Invitaţie 
 
 
Institutul de Științe ale Educației are bucuria de a invita cadre didactice şi consilieri școlari 
din București, la workshopul:  
 

Promoting resilience in school children 
 
Workshopul va fi susţinut de către Prof. Dr. Carmel Cefai, Director of the European Centre 
for Educational Resilience and Socio-Emotional Health, University of Malta şi îşi propune să 
introducă participanţii în problematica rezilienţei şi a modalităţilor prin care cadrele didactice 
şi consilierii şcolari o pot dezvolta la elevii din ciclul primar. Evenimentul este organizat cu 
sprijinul Euroguidance România. 
 
Când? Workshopul va avea loc în data de 19 septembrie, orele 9.00-17.00, conform 
Agendei ataşate. 
 
Unde? La sediul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti (str. Ştirbei Vodă 37). Vor fi 
asigurate pauzele de cafea şi masa de prânz. Nu se decontează transportul sau cazarea. 
 
Cine poate participa? Sunt invitate să participe cadre didactice şi consilieri şcolari din 
Bucureşti interesate de tematica workshopului. Profilul participantului include:  

 cunoașterea limbii engleze,  
 lucrul cu elevii din ciclu primar,  
 apartenența la o școală dezavantajată socio-economic (rată ridicată de 

abandon școlar, copii din medii dezavantajate socio-economic), 
 disponibilitatea de a participa pe toată durata evenimentului.   

 
Câte locuri sunt disponibile? 25 de locuri, din cauza limitărilor impuse de spaţiul în care se 
va derula evenimentul.  
 
Cum se poate face înscrierea şi până când? Înscrierea se va face până la data de 12 
septembrie (orele 24.00) prin accesarea formularului online disponibil la acest link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefLMntdLFzQAu6h2qIRYW14sfJPkYaKrYBnH72gxZAtFLkFg/
viewform?usp=sf_link, în ordinea primirii chestionarelor completate, pe principiul primul venit, 
primul servit. Primii 25 candidaţi înscrişi vor fi contactaţi cu câteva zile înainte de workshop 
pentru re-confirmare. 
 
Cum se face certificarea participării? La finalul workshopului, participanţii vor primi 
adeverinţe eliberate de Institutul de Știinţe ale Educaţiei şi de Prof. Dr Carmel Cefai în care 
se vor menţiona participarea la workshop și numărul de ore. În urma participării la acest 
eveniment, nu se vor acorda credite profesionale transferabile. 
 
Vă rugăm să diseminați informațiile către alte cadre didactice din ciclul primar şi consilieri 
şcolari interesați din București. 
 
Vă așteptăm!  
Speranţa Ţibu 
Coordonator Euroguidance România 
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