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Het project
Het EDDI-project heeft tot doel leraren, gezinnen en studenten te helpen de oorzaken en gevolgen van vroegtijdig verlaten van het onderwijs beter te begrijpen
om mogelijke oplossingen te vinden voor het probleem van voortijdig schoolverlaten (ESL). Wij geloven dat alleen een vergelijkende analyse van praktijken en
interventies tussen landen die het goed doen in de VSV-statistieken en landen aan de andere kant van het spectrum, zou een duurzame oplossing voor het
VSV-probleem opleveren. Naast economische en sociale mobiliteitseffecten is VSV in verband gebracht met pesten, geweld en microcriminaliteit. VSV is een
bedreiging voor de succesvolle toekomstige ontwikkeling van de beroepsbevolking en de vooruitzichten voor de gemeenschap.
Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Erasmus + -programma - KA2 Strategic Partnerships for School Education - en
duurt 24 maanden (november 2020 - oktober 2022). Projectnummer: 2020-1-UK01-KA201-079073

Doelen

Doelgroepen

Praktische ideeën en nieuwe strategieën aanreiken voor interventies in de klas
De motivatie van leerlingen om het leren vergroten
Verbetering van competenties die verband houden met de beroepsprofielen van
de leerkrachten

Leraren (vooral leraren op de middelbare school die worstelen met
voortijdig schoolverlaten)
Voortijdige schoolverlaters / drop-outs
Gezinnen

Leraren voorzien van een bron van kant-en-klaar materiaal om VSV te voorkomen

Beleidsplanners en besluitvormers

Betrekken van studenten, gezinnen, gezondheids- en sociale instanties

Maatschappelijke en maatschappelijke organisaties (CSO’s)

Verbetering van de kennis en competenties van studenten en docenten in Engels en ICT

Onderwijsinstellingen

Samenwerking tussen school en gezinnen bevorderenPromoting social integration
at school
Bevordering van sociale integratie op school

Verwachte impact

Resultaten

1. Vermindering van het fenomeen voortijdig schoolverlaten

1. EDDI E-platform

2. Een methodologie voor het opzetten en uitvoeren van acties die kunnen worden
gebruikt in andere onderwijsinstellingen

2. EDDI-catalogus

3. Bevordering van herbruikbaarheid” van de vlaggenschipprojectinitiatieven door het
gebruik van ICT voor diagnostiek
4. Een Android-app en online portaal die gratis beschikbaar zullen zijn voor instellingen
in heel Europa

3. EDDI Android-applicatie

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie vormt geen goedkeuring van de inhoud die alleen de
mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden
gemaakt van de informatie in deze publicatie.

