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Μια κοινοπραξία 5 εταίρων από 4 χώρες της ΕΕ (Πορτογαλία, Κύπρο, 
Ελλάδα και Ιρλανδία), διεξάγει την έναρξη του έργου «Implementing 
Positive Behaviour Support in Early Childhood Education and Care» 
(PBS-ECEC) στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA2 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσω της συνεργασίας των σχολείων 
προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας παιδιών αλλά και 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ευρώπη, το PBS-ECEC εξετάζει 
αφενός την εφαρμοσιμότητα της συστημικής και ολιστικής 
προσέγγισης Program-wide Positive Behaviour Support (PW-PBS) στο 
νηπιαγωγείο και  αφετέρου το αντίκτυπο της προσέγγισης αυτής 
στην προώθηση της κοινωνικο-συναισθηματικής ικανότητας των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας. 
 
 

Τον Απρίλιο, οι εταίροι διεξήγαγαν οργανωμένες 
συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επαγγελματίες 
προσχολικής εκπαίδευσης στην κάθε χώρα. Σκοπός της 
δράσης αυτής ήταν ο εντοπισμός της εικόνας της 
υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τις 
συμεπριφορικές και κοινωνικο-συναισθηματικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο 
εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας, οι πιθανοί 
παράγοντες που συμβάλλουν στην ύπαρξη αυτών, 
καθώς και οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, όπως αυτά 
γίνονται αντιληπτά από τους εμπλεκόμενους. Για το 
σκοπό αυτό, κάθε χώρα προσκάλεσε εκπαιδευτικούς 
φορείς διαφόρων ιδιοτήτων (π.χ. εκπαιδευτικούς 
προσχολικής ηλικίας, διευθυντές σχολείων, 
ακαδημαϊκούς και άλλους ενδιαφερόμενους) για τη 
διεξαγωγή μιας ομαδικής συζήτησης. 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
PBS-ECEC website 

Επισκεφτείτε τη σελίδα 
στο Facebook 



 

 

 1ο Δελτίο Τύπου  

Μάιος 2022 

PBS-ECEC – 1Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

Η 1η διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο του έργου PBS-ECEC πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο 
στις 2 και 3 Μαΐου 2022. Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε μια σύντομη επισκόπηση του 
έργου και μια σύνοψη των στάσεων και των στρατηγικών που θα εφαρμοστούν για την 
προώθηση των συμπεριφορών και των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών 
σε κάθε χώρα. Οι εταίροι συζήτησαν τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης καθώς 
επίσης και τα αποτελέσματα της συζήτησης της ομάδας εστίασης με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς. Η κοινοπραξία καθόρισε τις επερχόμενες δράσεις και συνεδρίες και συζήτησε 
λεπτομερώς τα χρονοδιαγράμματα, τις στρατηγικές του έργου, τους ρόλους και τις 
αρμοδιότητες όσον αφορά τα επόμενα αποτελέσματα του έργου.  
 
 


