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Przeciwdziałanie zjawisku wczesnego porzucania nauki
(WPN) jest krokiem w kierunku poprawy szans młodych
ludzi oraz wspierania inteligentnego i zrównoważonego
wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, jak wskazano
w priorytetach strategii UE 2020. Jednym z celów strategii
UE 2020, związanych z edukacją, jest obniżenie wskaźnika
WPN poniżej 10%. Jednym z czynników prowadzących do
wczesnego porzucania nauki jest brak profilaktyki i strategii
wczesnej interwencji, zarówno na poziomie instytucjonalnym
jak i szkolnym. W związku z tym, istnieje potrzeba opracowania
skutecznych metod oraz wsparcia dla uczniów migrujących.
W tym celu, projekt E-EVALINTO opracuje strategię wczesnej
interwencji w celu zmniejszenia różnic pomiędzy uczniami
migrującymi i niemigrującymi.

Projekt E-EVALINTO skupi się na realizacji działań i programów
mentoringu międzykulturowego, wspieranych technologiami
ICT, których narzędzia i praktyki będą służyć jako podstawa do
oceny zagadnień międzykulturowych w kontekście szkolnym.
Na tej podstawie, w projekcie E-EVALINTO, powstanie:

Cele Działania i wyniki

Opis projektu

Strategia i profilaktyka wczesnej
interwencji opierająca się na
działaniach typu mentoring
wzajemny w celu ograniczenia
zjawiska wczesnego porzucania
nauki przez młodych uczniów
ze środowisk migracyjnych.

 

Zakres ramowy E-EVALINTO:  teoretyczne i
metodologiczne założenia mentoringu
wzajemnego oraz ocena sytuacji w szkole w
zakresie międzykulturowości, identyfikujące
ryzyka i potencjalnych rówieśników do roli
mentorów.

Środowisko E-EVALINTO: portal edukacyjny,
który zapewni szkołom i nauczycielom
kompletny zestaw narzędzi i działań mających
na celu wdrożenie programu mentoringu
międzykulturowego wśród uczniów.

Program Treningowy E-EVALINTO: narzędzia 
dla nauczycieli do radzenia sobie z różnorodnością
i zastosowanie ich w szkole, tak aby skutecznie
pracować z zagrożonymi uczniami.

Założenia technologii ICT
do oceny, zarządzania
i rozwoju działalności
w międzykulturowych
kontekstach.


