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RESCUR  je  trogodišnji  LLP Comenius project  (2012-2015), glavni 
koordinator  je Sveučilište  na Malti, a sudjeluju: Sveučilište na Kreti 
(Grčka), Sveučilište u Lisabonu (Portugal) , Sveučilište u Orebru (Švedska), 
Sveučilište u Paviji (Italija) i Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska).  Cilj projekta 
je razvoj kurikula otpornosti za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi u 
Europi putem međukulturalne i međunarodne suradnje, koristeći izvore i 
iskustvo različitih sudionika. Kurikul se razvija na temelju trenutnih 
društvenih, ekonomskih i  tehnoloških potreba i izazova uključenih zemalja 
sudionica te nastoji  kod djece razviti znanja i vještine potrebne za 
suočavanje s izazovima u njihovim životima, a cilj je postizanje akademske 
uspješnosti  te društvene i emocionalne dobrobiti  djece  -  mladih građana 
Europe. Nastojat će se usmjeriti na potrebe osjetljivih skupina poput djece 
Roma, djece s posebnim potrebama u razvoju, nadarene djece te djece 
izbjeglica, useljenika i etničkih manjina. Kurikul će biti pokusno proveden u 
više škola u svakoj od zemalja sudionica a završni rezultat uključuje 
priručnike za odgajatelje i učitelje te roditelje.  
 

       Za više informacija pogledajte stranicu www.rescur.eu   

                li pošaljite email: rridicki@yahoo.com 
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