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 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ STEAM
ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ:
Το έργο σκοπεύει να ενισχύσει τα προφίλ των
δασκάλων πρώιμης εκπαίδευσης, να τους
παρακινήσει και να τους εξοπλίσει με ψηφιακές
ικανότητες και παιδαγωγικές δεξιότητες και να τους
παράσχει τα απαραίτητα εργαλεία και πόρους για να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις που παρουσιάζονται
στα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη
που έχουν επιταχυνθεί από τον Covid-19 .
Επιπλέον, ο κύριος στόχος είναι η προώθηση των
μεθόδων στις παιδαγωγικές μεθόδους που
χρησιμοποιούνται στην προσχολική εκπαίδευση, η
εξάλειψη των ανισορροπιών στην ψηφιακή
εκπαίδευση και στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών
μεταξύ των κρατών μελών.

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.
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ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:
Δάσκαλοι
προσχολικής
αγωγής
Παιδιά 3-6 ετών
Γονείς/φροντιστές
Ενδιαφερόμενα
μέρη, εκπαιδευτές
κατάρτισης, αρχές

Ένας καλός δάσκαλος μπορεί να
εμπνεύσει ελπίδα, να πυροδοτήσει τη
φαντασία και να εμφυσύσει αγάπη για

τη μάθηση. - Brad Henry
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1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου
πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου
στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Ήταν ένα
μεγάλο δώρο για τις οργανώσεις τους.

ΕΞΕΛΙΞΗ:

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:

Εκτενής έρευνα σε όλες τις χώρες εταίρους
σχετικά με την εκπαίδευση STEAM στην
προσχολική αγωγή
Εικονικές επισκέψεις μελέτης
Συλλογή καλών πρακτικών και ανάπτυξη ενός
καινοτόμου διαδικτυακού εργαλείου που
ονομάζεται «Mapping Tool»
https://robosteamkids.eu/mapping-tool/
Γραφήματα και βίντεο σχετικά με την έρευνα
που διεξήχθη από όλους τους συνεργάτες

Η κοινοπραξία ολοκλήρωσε το PR1 (Εγχειρίδιο) που
περιλαμβάνει:

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.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν την πρόοδο
των εργασιών και τα επερχόμενα
καθήκοντα, εστιάζοντας κυρίως στα τρία
αποτελέσματα του έργου:

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ:

Ανάπτυξη του μαθήματος για τους δασκάλους προσχολικής
αγωγής
Πακέτο για γονείς
Συλλογή πόρων για τους μαθητές

Τα επόμενα βήματα του έργου είναι:


