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APPLE: Ευρωπαϊκή δράση κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου
Το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει το ευρωπαϊκό έργο “APPLE: eArly warning Platform to Prevent youth
from dropping out of schooL Education”, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων, τα οποία
θα μπορεί να αξιοποιεί η εκπαιδευτική κοινότητα.
Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, το οποίο οφείλεται
σε έναν συνδυασμό προσωπικών, κοινωνικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών και οικογενειακών
παραγόντων. Τον μεγαλύτερο κίνδυνο να εγκαταλείψουν πρόωρα την εκπαίδευση διατρέχουν
μαθητές που προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, από ευπαθείς ομάδες ή από
οικογένειες μειονοτήτων και μεταναστών. Παρ’ όλα αυτά, έρευνες δείχνουν πως το φαινόμενο
παρατηρείται και μεταξύ μαθητών προερχόμενων από μεσαία ή ανώτερα κοινωνικά στρώματα,
οι οποίοι πολλές φορές εγκαταλείπουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επιδιώκοντας να
εισέλθουν νωρίτερα στον επαγγελματικό στίβο και να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά.
Το έργο APPLE προβλέπει τη δημιουργία ενός εγχειριδίου για εκπαιδευτικούς και την ανάπτυξη
μιας online πλατφόρμας πρόληψης και αντιμετώπισης, η οποία θα παρέχει στους
εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να εφαρμόσουν καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους και να
αναγνωρίσουν τους νέους εκείνους που είναι πιο πιθανό να διακόψουν πρόωρα την εκπαίδευσή
τους. Η πλατφόρμα θα λειτουργήσει έτσι ως ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης,
επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τέτοια
περιστατικά.
Παράλληλα, η εκπαιδευτική κοινότητα, οι αρμόδιες αρχές, εκπρόσωποι think-tank και ερευνητές
θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το φαινόμενο και να αναζητήσουν από κοινού λύσεις
μέσω workshops που θα πραγματοποιηθούν.
Σχετική έρευνα για τις αιτίες, τις συνέπειες και τους τρόπους καταπολέμησης του φαινομένου θα
διεξάγει το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη
και αντιμετώπιση ενός σοβαρού προβλήματος που πλήττει τα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών
ευρωπαϊκών κρατών, επηρεάζοντας την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Το APPLE υλοποιείται στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρουμανία, τη Βόρεια Μακεδονία,
την Ισπανία και την Πορτογαλία και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην υλοποίησή του είναι το ΚΜΟΠ –
Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, η Canary Wharf Consulting Ltd., η Instalofi Levante
Sl., η Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia, η Aproximar Cooperativa de Solidariedade Social Crl. και το ΚΜΟΠ Σκοπίων.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στο website: www.appleproject.eu
Επικοινωνία: info@appleproject.eu
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