Proiectul identifică și abordează trei nevoi ale educației și îngrijirii
timpurii (ECEC):
Strategia Europeană 2020 a identificat printre standardele sale
educaţionale de referinţă ca până în 2020 cel puţin 95 % dintre preşcolarii de 4 ani şi chiar mai mari, să participe in programul de educaţie şi
îngrijire a copiilor de vârstă mică. (ECEC).
Dovezile arată că o educaţie timpurie de calitate, poate asigura
cele mai mari probabilităţi de revenire asupra procesului de învăţare pe
tot parcursul vieţii, în mod deosebit în rândul grupurilor dezavantajate.

• Impactul asupra competenţelor de bază şi transversale ale co-

piilor de vârstă preşcolară prin compararea transnaţională a poveştilor
tradiţionale și a abordărilor și instrumentelor inovatoare bazate pe audiovizual.

• Realizarea unei abordari multidisciplinare şi holistice a educaţiei timpurii susţinută de resurse pedagogice inovatoare pentru
dezvoltarea capacităţilor cognitive şi congnitiv-sociale ale copiilor.
• Dezvoltarea capacitătăţii, profesorilor de copii grădiniţă şi
părinţilor acestora, de a construi modele de cooperare.

• Consolidarea capacităţii profesorilor preșcolari de a-şi implica copiii in activităţi care să le ofere un start în dezvoltarea competenţelor de
bază şi transversale.
• Creşterea gradului de conştientizare a familiilor copiilor preşcolari privind
importanţa pe care grădiniţa o poate avea în pregatirea şi accederea
acestora către şcoală.
• Dezvolltarea capacităților cognitive și non-cognitive ale preşcolarilor prin realizarea de activităţi de învăţare prin cooperare.

• Un ghid care să ofere profesorilor preșcolari materiale de învăţare în vederea dezvoltării competenţelor congnitive şi pre–cognitive
ale copiilor pe parcursul educaţiei timpurii, printr-o colaborare fructuoasă cu familiile copiilor.
• Un ghid care să crească gradul de conştientizare a familiilor
copiilor şi a persoanelor care îi ingrijesc în legătură cu importanţa
pe care grădiniţa o are în dezvoltarea competenţelor cognitive şi
pre-cognitive, fundamentale în procesul de tranziţie către şcoala
obligatorie.
• Un set de instrumente educaționale pentru grădiniţe care
oferă atât profesorilor preșcolari, cât şi familiilor copiilor, intrumente
inovative bazate pe mijloace media. Acestea pot fi folosite in educarea copiilor pentru învațarea in mod autonom, prin descoperirea
poveştilor tradiţionale și înțelegerea diversității culturale.

