
Νηπιαγωγοί &
δασκάλοι.

Παιδία
προσχολικής
ηλικίας. 

 Γονείς.

Το Ενημερωτικό
Δελτίο CARE2LEARN 

Οι στόχοι του έργου CARE2LEARN είναι:

Να αυξηθούν οι βασικές πρώιμες ικανότητες και η πιθανότητα

ακαδημαϊκής επιτυχίας και θετικών αποτελεσμάτων ζωής για τα παιδιά.

Να αυξηθούν οι ικανότητας των γονέων με παιδιά προσχολικής ηλικίας

και να παρέχουν υποστήριξη στα παιδιά για την ανάπτυξη πρώιμων

βασικών δεξιοτήτων.

Να ανακουφιστούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης και

φροντίδας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την πίεση μέσω της

μεγαλύτερης συμμετοχής των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών

τους.
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2.

3.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΟΜΑΔΕΣ
ΣΤΟΧΟΙ

Υποστηρίζοντας την Μετάβαση των παιδιών απο την 
Προδημοτική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο.

www.care2learn.eu care2learneu@Care2learn



ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ:
Το έργο ξεκινά με μια Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας που
επικυρώνει τις πρώιμες βασικές ικανότητες των παιδιών και
βασικές ικανότητες των γονέων για την υποστήριξη των
παιδιών κατά τη μετάβαση από τη προσχολική εκπαίδευσης
και φροντίδας στο σχολείο. Μόλις ολοκληρωθεί η
αναθεώρηση, η κοινοπραξία θα επινοήσει μια συνάντηση
ομάδας εμπειρογνωμόνων με γονείς και ειδικούς της
προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας για να διασφαλίσει
ότι οι ικανότητες στην επανεξέταση είναι σωστές.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Η ισχυρή ομάδα οργανισμών και
επαγγελματιών από 3 ευρωπαϊκές χώρες
συναντήθηκε διαδικτυακά στις 20 Δεκεμβρίου
2021, με ανυπομονησία να ξεκινήσει το έργο
του έργου CARE2LEARN. Οι εταίροι έθεσαν τα
πρώτα βήματα προς την αποτελεσματική
υλοποίηση του έργου και χώρισαν τις
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του έργου.

Eurydice (2022)

3 ΧΩΡΕΣ

'«Μέχρι το 2030, όλα τα
κορίτσια και τα αγόρια θα

έχουν πρόσβαση σε ποιοτική
προσχολική ανάπτυξη,

φροντίδα και προσχολική
εκπαίδευση, ώστε να είναι

έτοιμα για την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση».

UNESCO, 2022

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


