
Осипувањето или предвременото напуштање на образованието 
е постојан предизвик на многу земји-членки на ЕУ и покрај 
значајните достигнувања што се направени во однос на 
образовната интеграција на млади луѓе од ранливите категории. 
Потребата за спроведување на проектот APPLE произлезе од 
високата стапка на предвремено напуштање на образованието 
во земјите-членки на ЕУ и другите земји партнери. 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 од најразлични социјални, економски и семејни 
причини.

Неколку зброви за APPLE
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With the support of the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Содржината на овој електронски леток ги одразува гледиштата на 
авторот и претставува единствено негова одговорност. Европската 
комисија не прифаќа никаква одговорност за можноста од каква 
и да било употреба на инфомрациите што ги содржи.

https://www.appleproject.eu/
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АPPLE има за цел да се реши проблемот со предвремено напуштање 
на училиштето преку развивање на иновативен прирачник, како 
и платформа за рана детекција и превенција од предвремено 
напуштање на образовниот сиcтем, што ќе му овозможи на 
образовниот кадар навремено да ги идентификуваат младите кај 
кои е присутен ризик од напуштање и да преземат превентивни 
мерки против предвременото напуштање на образованието.

Овозможување на професорите 
и наставниците да применуваат 
иновативни педагошки методи 
и олеснување на процесот на 
идентификација на младите 
кај кои е присутен ризик од 
напуштање на образованието.

Изнаоѓање начини 
за спречување на 
предвремено напуштање 
на образованието, 
како и неопходните 
реформи на политичко и 
институционално ниво.

Подигнување на свеста кај 
образовната заедница за 
важноста на спречување на 
предвременото напуштање 
на образованието.

APPLE има за цел:

https://www.appleproject.eu/
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Како APPLE ќе успее?

 

 

Со дизајнирање и организирање семинари за градење на капацитетите 
прилагодени на потребите на образовниот кадар.

Со организирање на фокус групи со млади кај кои е присутен ризик 
од предвремено напуштање на образованието, како и интервјуа со 
професори.

Со изготвување на прирачник за образовниот кадар за профилите 
на младите кај кои е присутен  ризик од предвремено напуштање на 
образованието.

Со развивање на онлајн платформа за рано детектирање, која ќе се 
состои од клучен научен и педагошки материјал, како и прирачници, 
Масовни отворени онлајн курсеви (MOOC) и извештаи.

Со организирање на работилници и состаноци со креаторите 
на политики, претставници од аналитички центар и невладини 
организации, активисти и истражувачи, со цел размена на мислења и 
идеи и потенцијално подготвување на акционен план за спречување на 
предвременото напуштање на образованието.

https://www.appleproject.eu/
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Доколку сте професор или наставник, слобондно може да 
не контактирате за учество на тренинзите и пристап до 
Патформата за рана детекција и превенција од напуштање на 
образовниот сиcтем.

Доколку работите во областа на образованието во Јавниот 
сектор, бидете во тек со нашите работилници.

Доколку сте ученик во средно образование и сакате да 
ги споделите со нас Вашите лични приказни, вклучително 
предизвиците/пречките со кои се соочувате како и вашите идни 
аспирации, слободно може да не контактирате.

Како да се приклучите во APPLE

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

Контакт:

Проектни партнери на APPLE:
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