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Πρόγραμμα Κατάρτισης Γονέων στο πλαίσιο του έργου
PINECL σε όλη την Ευρώπη
120 γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας από 0-6 ετών έχουν εγγραφεί στο
πρώτο πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων για την απόκτηση επίσημου
πιστοποιητικού Συμβούλου Οικογένειας.

Γονείς από την Κύπρο

Η Ακαδημία Γονέων στην Ιταλία

Με στόχο την απόκτηση ενός
επίσημου πιστοποιητικού, κάθε
εταίρος θα παρουσιάσει τα
βασικά κομμάτια της Πρώιμης
Παιδικής Ηλικίας καλύπτοντας τα
πιο κάτω θέματα:
 Πρώιμη παιδική
ανάπτυξη
 Παιχνίδι και ανάπτυξη
 Πρώιμη γλωσσική
ανάπτυξη
 Διαχείριση
προβληματικής
συμπεριφοράς
 Δεξιότητες και Υγεία
Γονέων
 Δεξιότητες διαχείρισης
και πολιτισμική επίγνωση
 Δεξιότητες ICT και
ασφαλής χρήση του
διαδικτύου

Το πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιείται στην Ιρλανδία, Αγγλία, Ρουμανία,
Κύπρο και Ιταλία, δημιουργώντας ένα δίκτυο καταρτισμένων γονέων που
συνεργάζονται με επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης. Όλα τα προγράμματα
εκπαίδευσης διατίθενται δωρεάν και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αφού
συνδεθείτε στο www.parentsacademy.eu

Εγκεκριμένο από το Apt
Education Approved
Χάρη στην σκληρή δουλειά όλων των
εταίρων, ιδιαίτερα του ELKLAN, ο
οργανισμός Apt Education South
West Region ενέκρινε το πρόγραμμα
Ακαδημία Γονέων – Εκπαίδευση στην
Πρώιμη Παιδική Ηλικία. Οι γονείς
μπορούν
να
αποκτήσουν
ένα
πιστοποιητικό επιπέδου 3 (UK) το
οποίο ισοδυναμεί με το Επίπεδο 4 στο
Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Μία μονάδα
πίστωσης
του
Apt
Education
ισοδυναμεί με 10 ώρες μελέτης
(συμμετοχή στην τάξη και μελέτη στο
σπίτι δηλαδή συζητήσεις, διάβασμα,
παρατηρήσεις και γραπτή εργασία.)
Οι γονείς που θα ολοκληρώσουν με
επιτυχία το πρόγραμμα θα λάβουν 9
μονάδες στο Επίπεδο 3.
Το πρόγραμμα αυτό αναγνωρίζει
επίσημα τις νέες δεξιότητες και τη
γνώση των γονέων και παρέχει
δυνατότητα
αξιοποίησης
των
αποτελεσμάτων από τους εταίρους
του έργου.

www.parentsacademy.eu

Σημειώστε την ημερομηνία
Το συνέδριο του έργου θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 26
Σεπτεμβρίου 2015 στο Arezzo
στην Ιταλία – Υποσχόμαστε να
είναι μία φιλική και ενημερωτική
εκδήλωση. Για να εγγραφείτε
επικοινωνήστε με τον Francesco
στο francesco.lucioli@oxfam.it

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου:
www.pinecl.eu
www.facebook.com/pineclparentsacademy
www.linkedin.com/pineclparentsacademy
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