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APPLE: Inițiativa Europeană pentru prevenirea abandonul școlar și părăsirea
timpurie a sistemului de educație
“Platforma pentru prevenirea abandonul școlar și părăsirea timpurie a sistemului de
educație” este o inițiativă Europeană, care își propune să abordeze problema părăsirii timpurii a școlii
prin elaborarea unui ghid inovator dedicat educatorilor, precum și a unei platforme de avertizare
timpurie, care să le permită să identifice cu ușurință tinerii care prezintă risc de abandon și să ia măsuri
de prevenire împotriva părăsirii timpurii a școlii.
Părăsirea timpurie a școlii rămâne o provocare pentru multe state membre ale UE, în ciuda
evoluțiilor semnificative care au fost făcute în ceea ce privește integrarea școlară a tinerilor care
provin din medii vulnerabile. Acest fenomen împiedică productivitatea și competitivitatea și crește
gradul sărăciei și excluderii sociale. Conform statisticilor publicate de Eurostat, 10,6% dintre tinerii (cu
vârste între 18-24 de ani) din UE în anul 2017 nu și-au încheiat studiile din învățământul secundar
superior din mai multe motive precum cele de natură socială, economică sau familială.
APPLE va dezvolta un ghid pentru educatori, precum și o platformă de avertizare online formată din materiale și instrumente științifice cheie - care le va permite acestora să aplice metode
pedagogice inovatoare și să identifice mai ușor tinerii care prezintă risc de abandon școlar. O atenție
deosebită va fi acordată grupurilor care sunt cel mai probabil expuse riscului de abandon, precum:
copiii și tinerii refugiați și migranți, cei care fac parte din comunitățile de Romi sau minoritățile
religioase, etnice și lingvistice, studenți cu nevoi speciale și studenți din familii sărace și din zonele
rurale defavorizate.
Proiectul APPLE se derulează pe o perioadă de doi ani și este finanțat prin Programul Erasmus+
al Uniunii Europene. Acest proiect este implementat în Grecia, Marea Britanie, România, Macedonia
de Nord, Spania și Portugalia de către următoarele șase organizații: KMOP – Social Action and
Innovation Centre (Grecia), Canary Wharf Consulting (Marea Britanie), Instalofi Levante (Spania),
Asociația Centrul Pentru Promovarea Învățării Permanente Timișoara (România), Aproximar Cooperativa de Solidariedade Social (Portugalia), Family and Childcare Center – filiala din Skopje
(Macedonia de Nord).

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați website-ul proiectului:www.appleproject.eu
Contact: info@appleproject.eu
Centrul pentru Promovarea Învățării Permanente
www.cpip.ro

Conținutul acestei publicații reprezintă doar opiniile autorului, fiind responsabilitatea sa exclusivă. Comisia Europeană nu este
răspunzătoare de folosirea în alte scopuri a informațiilor prezentului conținut.

