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Повећавање  раних кључних
компетенци�а и вероватноће академског
успеха и позитивних животних исхода код
деце. 

Повећавање капацитета родитеља  деце
предшкослког узраста да пруже подршку 

 деци и разво�у раних кључних
компетенци�а код деце. 

Смањивање притиска код васпитача и
учитеља кроз веће укључивање родитеља у
образовање деце.  
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CARE2LEARN ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:
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ПОДРШКА ДЕЦИ ПРИЛИКОМ ТРАЗИЦИЈЕ
ИЗ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА У

ОСНОВНУ ШКОЛУ



ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТНИ САСТАНАК 2
Конзорци�ум CARE2LEARN про�екта присуствовао �е другом
Транснационалном про�ектном састанку (ТПМ2) кроз
хибридни састанак како би испратили напредак про�екта.

Конзорци�ум �е до сада успео да заврши Про�ектни Резултат 1

(ПР1) и Про�ектни Резултат 2 (ПР2), ко�и су укључивали разво�
и дигитализаци�у алата за процену спремности за школу
(School Readiness Assessment Tool). Уз то, партнери су
дискутовали о начину евалуаци�е и дисеминаци�е про�екта,

као и о стратеги�и за осигуравање квалитета. 
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ШТА САДА СЛЕДИ? 
Следећи кораци про�екта укључу�у разво� алата за рану
интервеци�у, у форми мобилне апликаци�е, како би се ухватили у
коштац са потенци�алним потешкоћама у учењу код деце
предшколског узраста. Сврха мобилне апликаци�е �е да се о�ача�у
ране кључне компетенци�е деце и да се помогне родитељима да
повећа�у сво�е знање о социоемоционалним компетенци�ама,

психомоторним вештинама, мотиваци�и и учењу, као и о
�езику и литерарним вештинама.   


