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Поддршката на Европската Комисија за изработка на оваа публикација 

не претставува одобрување на содржината која ги одразува погледите 

единствено на авторот и Комисијата не е одговорна за можноста од 

каква и да било употреба на информациите содржани во истата. 

APPLE: Европска иницијатива за превенција од 

предвремено напуштање на образованието од 

страна на младите 

 

“APPLE: eArly warning Platform to Prevent youth from dropping out of schooL Education - 

Платформа за рана детекција и превенција од предвремено напуштање на 

образовниот сиcтем од страна на младите” претставува Европска иницијатива за 

превенција од осипување на младите од образовниот систем, преку развивање на 

иновативен прирачник за образовниот кадар, како и онлајн платформа за предвремено 

детектирање, што ќе им овозможи да ги идентификуваат младите кај кои е присутен ризик 

од напуштање и да преземат превентивни мерки против предвременото напуштање на 

образованието 

Покрај значајните промени во областа на образовната интеграција на младите луѓе од 

ранлива категорија, предвременото напуштање на образованието е постојан предизвик на 

земјите во ЕУ и покрај значајните достигнувања што се направени во однос на образовната 

интеграција на млади луѓе од ранливите категории. Според базата на податоци што ги објави 

Еуростат, 10,6% од младите (18-24) во ЕУ во 2017 година не го завршиле своето образование 

во средно училиште и не продолжиле со поматамошно образование. 

АPPLE ќе развие прирачник за образовниот кадар, како и платформа за рано детектирање - 

составена од специфични материјали и алатки што ќе им овозможи да применуваат 

иновативни педагошки методи и олеснување на процесот на идентификација на младите 

кај кои е присутен ризик од напуштање на образованието. Идентификувањето на децата и 

младите кај кои е присутен ризик од напуштање ќе послужи за да се преземат превентивни 

мерки против предвременото напуштање на образованието. 

Посебен фокус ќе биде ставен на ученици кои што се наоѓаат во ризик од предвремено 

напуштање на училиштето, како што се деца и млади бегалци и мигранти, припадници на 

ромските заедници или верски, етнички и јазични малцинства, ученици со посебни потреби 

и ученици од сиромашни семејства и од оддалечените рурални средини. 
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Проектот е со времетраење од две години и е финансиран преку Еразмус+ прогамата на 

Европската Унија. Се имплементира во Грција, Велика Бријатина, Романија, Северна 

Македонија, Шпанија и Португалија од страна на следните шест организации: КМОП – 

Центар за социјална акција и иновација (Грција), Канари Варф Консалтинг (ВБ), Инсталофи 

Лаванте (Шанија), Центар за промоција на доживотно учење – CPIP (Романија), Апроксимар 

– Cooperativa de Solidariedade Social (Португалија), Центар за семејно и детско згрижување-

подружница Скопје (Северна Македонија). 

 

За повеќе инфмрации посетете ја веб-страната на проектот:  www.appleproject.eu 

 

Контакт: info@appleproject.eu 
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