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∆έσμη εργαλείων
για την
αντιμετώπιση
της πρόωρης
εγκατάλειψης
της εκπαίδευσης
και κατάρτισης

Ένα πολύτιμο βοήθημα στη διάθεση
των υπευθύνων χάραξης πολιτικής
και παρόχων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης

Τι είναι η δέσμη εργαλείων
για την αντιμετώπιση της
πρόωρης εγκατάλειψης της
εκπαίδευσης και κατάρτισης;
Η πανευρωπαϊκή αυτή δέσμη εργαλείων αναπτύχθηκε
από το Cedefop το 2017. Παρέχει πρακτικές οδηγίες,
συμβουλές, ορθές πρακτικές και εργαλεία που
προέρχονται από αποδεδειγμένα επιτυχημένες
εμπειρίες στον τομέα της ΕΕΚ, με στόχο:
να βοηθήσει τους νέους που διατρέχουν κίνδυνο
πρόωρης αποχώρησης από το εκπαιδευτικό
σύστημα να παραμείνουν και να αποκτήσουν έναν
τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
να βοηθήσει όσους εγκατέλειψαν πρόωρα τις σπουδές
τους ώστε να επανενταχθούν στην εκπαίδευση ή στην
κατάρτιση και στην αγορά εργασίας.

Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν
από τη δέσμη εργαλείων;
Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες που
εργάζονται σε υπουργεία, σε σχολές ΕΕΚ, σε
επιχειρήσεις, σε κέντρα επαγγελματικού
προσανατολισμού, σε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης
εργατικού δυναμικού, σε υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας
ή σε οργανώσεις νέων, οι οποίοι αναζητούν τρόπους για:

να εντοπίσουν εγκαίρως τα πρώιμα

συμπτώματα αποσύνδεσης και να αποτρέψουν την
πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης·

να υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενους που
διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης·

να αυξήσουν τη συμμέτοχη ή να μειώσουν τη
σχολική διαρροή·

να παρακολουθήσουν συστηματικά και να
προσεγγίσουν έγκαιρα όσους εγκαταλείπουν
πρόωρα την εκπαίδευση·

να κινητοποιήσουν και να ενθαρρύνουν όσους

εγκατέλειψαν πρόωρα τις σπουδές τους ώστε να
επανενταχθούν στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση·

να διαδώσουν γνώσεις σχετικά με

επιτυχημένες πρακτικές αντιμετώπισης της
πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης.

Τι εργαλεία είναι διαθέσιμα;
Μια συλλογή εργαλείων για την αντιμετώπιση της
πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης, τα οποία αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας
υπόψη τις επιτυχημένες πρακτικές ΕΕΚ. Επίσης
εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο έργων
χρηματοδοτούμενων από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
για τη διά βίου μάθηση και το πρόγραμμα Erasmus+.

Ορθές πρακτικές – μέτρα που έχουν εφαρμοστεί
με επιτυχία σε διάφορες χώρες της ΕΕ για την
αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης της
εκπαίδευσης.
Απλές δράσεις με άμεσα οφέλη που
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της πρόωρης
εγκατάλειψης της εκπαίδευσης.
Εργαλείο στοχασμού για τους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής προκειμένου να εντοπίσουν
τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των πολιτικών
που εφαρμόζουν.

Σχέδια αξιολόγησης πολιτικών και πρακτικών
χρήσιμα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ή
παρόχους ΕΕΚ .

Ποιο εργαλείο είναι
κατάλληλο για την
περίπτωσή σας;
Εάν σας ενδιαφέρουν παραδείγματα που μπορούν
να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων και των πολιτικών σας
επιλογών:

αναζητήστε τα στις ορθές πρακτικές,
στα εργαλεία και στις απλές δράσεις
με άμεσα οφέλη.
Εάν σας ενδιαφέρει να εξετάσετε την
αποτελεσματικότητα των στρατηγικών που
εφαρμόζονται στη χώρα, στην περιφέρεια ή στον
δήμο σας και να λάβετε καθοδήγηση για να τις
βελτιώσετε:

χρησιμοποιήστε το εργαλείο
στοχασμού για υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής.
Εάν θέλετε να μάθετε εάν η πολιτική ή το μέτρο
που εφαρμόζεται αποδίδει:

χρησιμοποιήστε τα σχέδια
αξιολόγησης που απευθύνονται στους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ή
παρόχους ΕΕΚ.

Υποβάλετε τις πρακτικές που
εφαρμόζετε
Προτείνετε ορθές πρακτικές και επιτυχημένα
μέτρα.

∆ημιουργήστε το δικό σας
σχέδιο αξιολόγησης
Μεταφορτώστε υποδείγματα και οδηγίες για να
δημιουργήστε το δικό σας σχέδιο αξιολόγησης.

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο
στοχασμού
Συμπληρώστε το σχετικό διαδικτυακό εργαλείο
για να αξιολογήσετε τα δυνατά σημεία και τις
αδυναμίες των εφαρμοζόμενων πολιτικών.

Εγγραφείτε
Παρακολουθήστε τις εξελίξεις και
ενημερωθείτε για επερχόμενες εκδηλώσεις με
θέμα την αντιμετώπιση της πρόωρης
αποχώρησης από το εκπαιδευτικό σύστημα.
Ανατρέξτε στις σχετικές στατιστικές και βρείτε
προτάσεις σχετικά με συναφείς ερευνητικές
δημοσιεύσεις και υλικό για περαιτέρω μελέτη.
Αποκτήστε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στο
εργαλείο στοχασμού που έχετε συμπληρώσει
προκειμένου να παρατηρήσετε την πρόοδο που
έχει σημειωθεί.
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