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PINECL Η εκπαίδευση των γονέων άρχισε να παίρνει
μορφή
Η ομάδα του PINECL εργάστηκε εντατικά κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού για την δημιουργία ενός νέου προσαρμοσμένου
εκπαιδευτικού προγράμματος για γονείς με παιδιά προσχολικής
ηλικίας 0-6 ετών, μελετώντας τα ακόλουθα θέματα: Πρώιμη
Ανάπτυξη, Πρώιμη Εκμάθηση της γλώσσας και Υποστήριξη των
Γονιών.

Η ομάδα μας δουλεύοντας σκληρά, Pitesti, Ρουμανία 2014

Λόγω της απουσίας της ενδυνάμωσης των γονιών μέσω
προγραμμάτων κατάρτισης, συμβουλών και στρατηγικών για την
συμπλήρωση των δεξιοτήτων και των εμπειριών τους, η ομάδα του
έργου PINECL επιδιώκει να δημιουργήσει βιώσιμα τοπικά δίκτυα
γονέων και επαγγελματιών που μένουν σε αγροτικές περιοχές της
Ιρλανδίας, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ρουμανία και Κύπρο. Μέσω
αυτού αλλά και με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα
προωθήσει την Προσχολική Εκπαίδευση και Μάθηση.
Με περηφάνια ανακοινώνουμε ότι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα
επιδιώξει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των γονιών
και θα προσφέρει ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται
κάτω από σύστημα APT του Ηνωμένου Βασιλείου (EQF Επίπεδο 4).

Δημιουργώντας Δίκτυα για την Υποστήριξη των Γονιών σε
τοπικό επίπεδο
Η έρευνα δείχνει ότι αν οι γονείς
συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση και
την ανάπτυξη των παιδιών τους, αυτά
θα έχουν περισσότερες πιθανότητες
να πετύχουν.
Μέσω της Ακαδημίας των Γονέων και
του προγράμματος κατάρτισης, οι
γονείς θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες
αλλά και αυτοπεποίθηση, ενώ θα είναι
σε θέση να συνεισφέρουν στις
αγροτικές κοινότητες που ζουν.
Προκειμένου να υποστηρίξουμε αυτή
την ιδέα, έχουμε δημιουργήσει ένα νέο
πρόγραμμα
ένταξης
για
επαγγελματίες
το
οποίο
θα
πραγματοποιηθεί την Άνοιξη του
2015, σε συνδυασμό με μια σειρά
εκδηλώσεων που θα αποσκοπούν
στη δικτύωση των ενδιαφερόμενων.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδα του έργου μας:
www.pinecl.eu
www.facebook.com/pineclparentsacademy
www.linkedin.com/pineclparentsacademy
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