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To Πρόγραμμα EMBRACE έχει ως στόχο:
Να αναπτύξει συμπεριληπτικές αξίες και
συμπεριφορές ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και
τα στελέχη προσχολικής εκπαίδευσης και
φροντίδας.
Να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη
της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας με τα
απαραίτητα εργαλεία και τις γνώσεις για την
προώθηση της συμπεριληπτικής κουλτούρας.
Να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την σημασία της
συμπερίληψης των παιδιών με νοητική αναπηρία
στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.
Να αυξήσει την ορατότητα των παιδιών με νοητική
αναπηρία και να αποδομήσει τα στερεότυπα.

Ομάδες Στόχου:
Άτομα που εργάζονται στην προσχολική αγωγή και

φροντίδα, π.χ. εκπαιδευτικοί, βοηθοί, κτλ.

Γονείς παιδιών προσχολικής εκπαίδευσης. 
Οργανισμοί ενεργοί στον τομέα της προσχολικής
εκπαίδευσης και φροντίδας
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Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής
Eναρκτήριας συνάντησης του έργου
EMBRACE, οι εταίροι συζήτησαν τους
κύριους στόχους του έργου και τα
αποτελέσματα που πρέπει να αναπτυχθούν.
Επιπλέον, η κοινοπραξία ανέπτυξε θέματα
σχετικά με τη Διασφάλιση Ποιότητας, την
Αξιολόγηση και τη Διάδοση.

Το έργο θα ξεκινήσει με μια έρευνα γραφείου για
τον εντοπισμό των ευκαιριών ενημέρωσης του 
 προσωπικού της προσχολικής εκπαίδευσης και
φροντίδας σε θέματα συμπερίληψης παιδιών με
νοητική αναπηρία σε κάθε χώρα. Οι εργασίες που
θα ακολουθήσουν περιλαμβάνουν την ανάπτυξη
ενός «Μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης (Ε-
learning course)», ενός «Εγχειριδίου
συμπερίληψης (Inclusion Handbook)» και μιας
«Εργαλειοθήκης ευαισθητοποίησης (Awareness-
raising Toolkit)».

Εναρκτήρια Συνάντηση

Προσεχείς Δραστηριότητες

Έρευνες αναδεικνύουν ότι
τα παιδιά με νοητική
αναπηρία συμμετέχουν

λιγότερο στην προσχολική
εκπαίδευση και φροντίδα

σε σχέση με τα
συνομήλικα παιδιά
τυπικής ανάπτυξης.

Το ήξερες?
Το 54% των παιδιών

με αναπηρίες
φρoντίζονταν μόνο
από τους γονείς

τους, έναντι του 32%
των παιδιών χωρίς

αναπηρία
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