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Το έργο
Το έργο EDDI στοχεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειες τους να κατανοήσουν καλύτερα τις αιτίες και τις συνέπειες
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, προκειμένου να βρουν πιθανές λύσεις στο πρόβλημα της σχολικής διαρροής (ESL). Πιστεύουμε ότι μόνο μια
συγκριτική ανάλυση πρακτικών και παρεμβάσεων μεταξύ χωρών που έχουν χαμηλή σχολική διαρροή και εκείνων που παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά,
θα παρείχε μια βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της σχολικής διαρροής. Εκτός από τις επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική κινητικότητα, η σχολική
διαρροή έχει συνδεθεί με τον εκφοβισμό, τη βία και την μικροεγκληματικότητα. Η σχολική διαρροή αποτελεί απειλή για την επιτυχή μελλοντική ανάπτυξη
του εργατικού δυναμικού και των προοπτικών της κοινότητας.
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + - Στρατηγικές συνεργασίες KA2 για τη σχολική εκπαίδευση
- και θα έχει διάρκεια 24 μηνών (Νοέμβριος 2020 - Οκτώβριος 2022). Αριθμός έργου: 2020-1-UK01-KA201-079073

Στόχοι

Κοινό-στόχος

Παροχή πρακτικών λύσεων και νέων στρατηγικών για θετικές παρεμβάσεις
στην τάξη

Εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι γυμνασίου
φαινόμενα σχολικής διαρροής)

που

αντιμετωπίζουν

Αύξηση του κινήτρου για μάθηση
Βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

Μαθητές που εγκατέλειψαν ή κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν
στο σχολείο

Παροχή μεθοδόδων και εργαλείων στους εκπαιδευτικούς για την πρόληψη της
σχολικής διαρροής

Οικογένειες
Πολιτικοί φορείς και φορείς λήψης αποφάσεων

Συμμετοχή μαθητών, οικογενειών και κοινωνικών φορέων

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών και των εκπαιδευτικών
στα Αγγλικά και τις Νέες Τεχνολογίες

Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογενειών
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης στο σχολείο

Αντίκτυπος έργου

Αποτελέσματα

1. Μείωση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

1. Ηλεκτρονική πλατφόρμα EDDI

2. Μεθοδολογία για τον καθορισμό και την εφαρμογή δράσεων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

2. Κατάλογος EDDI

3. Προώθηση των καινοτόμων εργαλείων του έργου και μετά το τέλος του έργου

3. Εφαρμογή Android EDDI

4. Μια εφαρμογή android και μια διαδικτυακή πύλη που θα είναι ελεύθερα διαθέσιμη
για εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου,
το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

