LANSAREA PROIECTULUI „EARLY WARNING, EARLY SOLUTION”
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede, Teleorman anunță începerea activităților proiectului
”EARLY WARNING, EARLY SOLUTION”, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2,
parteneriate strategice pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte
doar între școli având numărul de referință 2016-1-TR01-KA219-034391-4.
Proiectul se va desfășura în perioada 01.09.2016 – 31.08.2018 și este finanțat cu sprijinul Uniunii
Europene de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării
Profesionale (ANPCDEFP), cu un buget de 13.455 EURO.
Școlile partenere sunt:
1. Tevfik Fikret Yatili Bolge Ortaokulu, Turcia - coordonator
2. Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, Valadares Vila Nova de Gaia, Portugalia
3. Kaunas Vocational School of Household and Business, Lituania
Tema proiectului: Sprijinirea școlilor pentru a combate abandonul școlar timpuriu (Early School Leaving ESL)
În 2009, mai mult de șase milioane de tineri din Europa au părăsit sistemul de educație și formare
profesională doar cu nivelul primar sau chiar mai puțin. Abandonul școlar timpuriu reprezintă oportunități
ratate pentru tineri și o pierdere de potențial social și economic pentru Uniunea Europeană în ansamblul său.
Obiectivele specifice ale proiectului EWES sunt de a defini sisteme de avertizare timpurie, să creeze
conștientizare și să împărtășească cele mai bune practici, în scopul de a reduce abandonul școlar timpuriu.
Parteneriatul intenționează să raporteze soluții eficiente la problema ESL atât pentru organizațiile partenere
cât și pentru toate părțile interesate la nivel european.
Scopul este de a ajuta instituțiile de învățământ / profesorii pentru a răspunde nevoilor variabile ale grupurilor
de elevi eterogene. Proiectul este inovator prin obiectivele sale adresate:
- Introducerea unor sisteme de avertizare timpurie în sistemele de învățământ preuniversitar
- Îmbunătățirea calității și relevanței educației, prin a reduce factorii de respingere și a crește factorii de
sprijin în educație, prin diseminarea celor mai bune practici și prin sugestii de transfer în situații specifice;
- Consolidarea dezvoltării profesionale a celor care lucrează sau sunt activi în educație prin inovare și prin
creșterea calității și a gamei programelor de formare continuă cu accent pe prevenirea părăsirii timpurii a
școlii;
Principalele rezultate ale proiectului sunt: introducerea sistemelor de avertizare timpurie (ESL), Website-ul
proiectului, puncte de informare în școli, manualul de bune practici, îmbunătățirea cooperării între părinți,
profesori, elevi, creșterea capacității de internaționalizare a școlilor partenere.
În cadrul parteneriatului se vor desfășura patru reuniuni transnaționale de proiect, prima fiind găzduită de
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede, în perioada 25-29 noiembrie 2016.

Informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusiva a autorului, iar A.N.P.C.D.E.F.P și Comisia
Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.
Prof. Vișinică Daniela
Coordonator proiect

