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Το έργο PINECL
Στον εικονικό κόσμο, οι άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα μπορούν να
αλληλεπιδράσουν, ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου Τα κοινωνικά δίκτυα
είναι ένα ισχυρό πλεονέκτημα για τους κατοίκους της υπαίθρου και τους
παρόχους υπηρεσιών. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που το έργο PINECL
θα προωθήσει σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

Τι είναι PINECL περίπου?
Εκπαίδευση





Συμμετοχή σε μάθημα για την ανατροφή παιδιών το οποίο
σχεδιάστηκε για το σύγχρονο ψηφιακό κόσμο
Πρόσβαση σε ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που
υποστηρίζει τη μετάβαση από γονέα σε επαγγελματία
Εκπαίδευση σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που συνδυάζει την
διαδικτυακή μάθηση με την μάθηση στην τάξη

Δικτύωση




Φτιάξτε το δικό σας δίκτυο γονέων και ανταλλάξτε πληροφορίες
και εμπειρίες
Συνομιλήστε με επαγγελματίες κοινωνικής και υγειονομικής
περίθαλψης για την δική σας υποστήριξη και την υποστήριξη του
παιδιού σας
Συνδεθείτε σε ένα δίκτυο επαγγελματιών για να ανταλλάξετε
καλές πρακτικές και πήγες

Υποστήριξη
The PINECL Project Partners with MEP Mairead McGuinness

Οι σκοποί του έργου PINECL είναι:





να αναπτύξει ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης που οι
γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να γίνουν κατάλληλοι
σύμβουλοι μάθησης της οικογένειας
να παρέχει ένα διαδικτυακό σημείο αναφοράς όπου οι γονείς θα
μπορούν να δικτυωθούν, να μοιραστούν την εμπειρία τους και να
υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον
να φέρει κοντά τους γονείς στις αγροτικές και αστικές κοινότητες
και τους φορείς κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης για την
υποστήριξη της νηπιακής ανάπτυξης των παιδιών και της
εκπαίδευσης






Βρείτε πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και
κατάλληλων θεμάτων
Αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε μια εκτεταμένη συλλογή
χρήσιμων πηγών
Συνδεθείτε με άτομα στην Κύπρο και στο εξωτερικό

Οι ομάδες στόχοι του έργου PINECL είναι:




Οι γονείς των μικρών παιδιών από τη βρεφική ηλικία έως το
δημοτικό σχολείο
Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι που θα ήθελαν να εκπαιδευτούν και
να αποκτήσουν τα προσόντα ως σύμβουλοι μάθησης για την
οικογένεια
Εργαζόμενοι στον κλάδο της κοινωνικής και υγειονομικής
περίθαλψης που υποστηρίζουν τους γονείς των μικρών παιδιών
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Ακαδημία γονέων
Καλώς ήρθατε στην Ακαδημία γονέων, ένα νέο και ζωντανό κοινωνικό
δίκτυο σχετικό με την ανατροφή των παιδιών και την ανάπτυξη της
νηπιακής ηλικίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κατασκευή, όταν θα
ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2014, η Ακαδημία των γονέων θα
παρέχει κατάρτιση, δικτύωση και υποστήριξη στους γονείς των μικρών
παιδιών από τη βρεφική ηλικία έως το δημοτικό σχολείο.

Artistic impression of the Parents Academy
Θα παρέχει επίσης ένα φόρουμ για τους επαγγελματίες που εργάζονται
στον τομέα της ανάπτυξης της νηπιακής ηλικίας υποστηρίζοντας την
ανταλλαγή καλών πρακτικών και προσφέροντας πρόσβαση σε ένα ευρύ
φάσμα πόρων και υλικών.

Το έργο PINECL έχει αναπτυχθεί από μια κοινοπραξία οκτώ εταίρων που
εκπροσωπούν την Ιρλανδία (2), την Κύπρο, την Ρουμανία, την Ιταλία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία και την Φινλανδία, με χρηματοδότηση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου
Μάθηση 2007-2013.

Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει πέντε ενεργούς εταίρους και τρεις
εταίρους υποστήριξης που συνδυάζουν την τεχνογνωσία τους για να
σχεδιάσουν και να αναπτύξουν την προτεινόμενη εκπαίδευση, την
υποστήριξη και τα πλαίσια των κοινωνικών δικτύων. O κάθε ενεργός
συνέταιρος εργάζεται στενά με μια σειρά από ενδιαφερόμενες ομάδες
εστίασης για να εξασφαλίσει ότι οι απόψεις και τα σχόλια των γονέων,
των φορέων παροχής εκπαίδευσης και των επαγγελματιών κοινωνικής
και υγειονομικής περίθαλψης βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας
ανάπτυξης του έργου. Το έργο PINECL έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο
της Βασικής Δραστηριότητας 3 του προγράμματος της ΕΕ για τη Διά Βίου
Μάθηση.

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

