
Η Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου (ΠΕΣ) εξακολουθεί να αποτελεί 
σημαντική πρόκληση για πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ), παρά τις αξιοσημείωτες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για 
τη σχολική ένταξη μαθητών/ριών που προέρχονται από ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες. Η αναγκαιότητα για την υλοποίηση του έργου 
APPLE προέκυψε λόγω των υψηλών ποσοστών ΠΕΣ που παρατηρούνται 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ και σε λοιπές συνδεδεμένες χώρες. Σύμφωνα 
με στοιχεία της Eurostat (2017), το 10,6% των νέων ηλικίας 18-
24 ετών στην ΕΕ δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην ανώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση για ποικίλους κοινωνικούς, οικονομικούς 
και οικογενειακούς λόγους.

Λίγα λόγια για το ευρωπαϊκό έργο APPLE
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With the support of the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Το περιεχόμενο αυτού του ηλεκτρονικού φυλλαδίου αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων του και σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να εκληφθεί ότι απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

https://www.appleproject.eu/
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Το έργο APPLE φιλοδοξεί να συμβάλει στην πρόληψη και την 
καταπολέμηση αυτού του φαινομένου μέσω της ανάπτυξης 
ενός καινοτόμου οδηγού και μίας Διαδικτυακής  Πλατφόρμας 
Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Πρόωρης Σχολικής Εγκα-
τάλειψης που θα βοηθήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς και τα 
σχολεία αφενός να εντοπίζουν εγκαίρως μαθητές/ήτριες που 
κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα την εκπαίδευση και 

αφετέρου να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

Να ευαισθητοποιήσει την 
εκπαιδευτική κοινότητα 
σχετικά με τη σημασία της 
μείωσης και της εξάλει-
ψης της πρόωρης σχολικής 
εγκατάλειψης.

Το έργο APPLE στοχεύει:

Να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευ-
τικούς στην εφαρμογή καινοτό-
μων παιδαγωγικών μεθόδων  
και να τους/τις διευκολύνει 
στον εντοπισμό μαθητών/ριών 
που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο 
να εγκαταλείψουν πρόωρα το 
σχολείο.

Να αναδείξει τρόπους πρό-
ληψης της πρόωρης σχολι-
κής εγκατάλειψης, καθώς 
και όλες τις αναγκαίες με-
ταρρυθμίσεις που πρέπει να 
γίνουν σε πολιτικό και θεσμι-
κό επίπεδο.

https://www.appleproject.eu/
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Πώς θα πετύχει το έργο APPLE τους στόχους του;
 

 

Θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει σεμινάρια ενδυνάμωσης ικανοτήτων 
για εκπαιδευτικούς, τα οποία θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες τους.

Θα διοργανώσει ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) με 
μαθητές/ήτριες που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο 
και συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς.

Θα δημιουργήσει έναν οδηγό για εκπαιδευτικούς που θα σκιαγραφεί 
το προφίλ των νέων που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το 
σχολείο.

Θα αναπτύξει μία διαδικτυακή Πλατφόρμα Έγκαιρης Προειδοποίησης, 
η οποία θα περιλαμβάνει σύγχρονο επιστημονικό και παιδαγωγικό υλι-
κό, εγχειρίδια, εκθέσεις και Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα 
(MOOCs).

Θα πραγματοποιήσει εργαστήρια (workshops) και θα φέρει σε επαφή 
φορείς χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους think-tanks και ΜΚΟ, ακτιβι-
στές και ερευνητές για να ανταλλάξουν μεταξύ τους σκέψεις και ιδέες 
και πιθανότατα να καταρτίσουν ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώ-
πιση της ΠΕΣ.

https://www.appleproject.eu/
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Αν είστε εκπαιδευτικός, επικοινωνήστε μαζί μας 
για να παρακολουθήσετε τις εκπαιδεύσεις μας και 
να αποκτήσετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα Έγκαιρης 
Προειδοποίησης.

Αν εργάζεστε στη δημόσια εκπαίδευση, μείνετε 
συντονισμένοι για τα workshops που θα ανακοινωθούν 
προσεχώς.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στο έργο APPLE;

Αν είσαι μαθητής/ήτρια γυμνασίου ή λυκείου και θέλεις 
να μοιραστείς μαζί μας την προσωπική σου ιστορία, όπως 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις και τις φιλοδοξίες 
που έχεις για το μέλλον, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις 
μαζί μας.

https://www.appleproject.eu/
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www.appleproject.eu
info@appleproject.eu

Επικοινωνία:

Εταίροι του Έργου:

With the support of the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Το περιεχόμενο αυτού του ηλεκτρονικού φυλλαδίου αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων του και σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να εκληφθεί ότι απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

https://www.appleproject.eu/
https://www.canarywharf-consulting.com/
http://www.fygconsultores.com/
https://cpip.ro/
http://www.aproximar.pt/
https://www.appleproject.eu/
mailto:info%40appleproject.eu?subject=
https://www.kmop.mk/index.php/en/
https://www.kmop.gr/
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