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APPLE 

“Platforma pentru prevenirea abandonul școlar și părăsirea 

timpurie a sistemului de educație” 

 

Despre proiectul APPLE 

Abandonul școlar timpuriu rămâne o provocare pentru multe state membre ale UE, în ciuda 

evoluțiilor semnificative care au fost făcute în ceea ce privește integrarea școlară a tinerilor 

care provin din medii vulnerabile. Necesitatea implementării proiectului APPLE a apărut ca 

urmare a nivelurile ridicate ale părăsirii timpurii a școlii în statele membre ale UE și în alte 

țări asociate. Conform statisticilor publicate de Eurostat, 10,6% dintre tinerii (cu vârste 

cuprinse între 18-24 de ani) din UE în anul 2017 nu și-au încheiat studiile învățământului 

secundar superior din motive de natură socială, economică sau familială.  

APPLE își propune să abordeze problema părăsirii timpurii a școlii prin elaborarea unui ghid 

inovator dedicat educatorilor, precum și a unei platforme de avertizare timpurie, care să le 

permită să identifice cu ușurință tinerii care prezintă risc de abandon și să ia măsuri de 

prevenire împotriva părăsirii timpurii a școlii. 

 

Proiectul APPLE are drept obiective: 

 Permiterea educatorilor să aplice metode pedagogice inovatoare și să identifice 

mai ușor tinerii care prezintă risc de abandon școlar.  

 Identificarea modalităților de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, precum și a 

reformelor necesare dezvoltate la nivel politic și instituțional. 

 Creșterea gradului de conștientizare a comunității educaționale cu privire la 

importanța prevenirii timpurii a școlii.  

 

Cum va reuși proiectul APPLE?   

 Prin proiectarea și organizarea de seminarii de consolidare a capacității adaptate nev

oilor educatorilor.   

 Prin organizarea de focus grup-uri cu tineri care prezintă risc de abandon școlar, 

precum și interviuri cu educatorii.   

 Prin elaborarea unui ghid pentru educatori, pliat pe profilurile tinerilor care prezintă 

risc de abandon școlar  
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 Prin dezvoltarea unei platforme online de avertizare timpurie, care va consta în 

materiale științifice și pedagogice: ghiduri, Cursuri on-line deschise și accesibile 

publicului larg dar și rapoarte.  

  Prin organizare de ateliere de lucru, cu implicarea factorilor decidenți și a tuturor 

actorilor implicați, pentru elaborarea unor planuri de acțiune concrete în prevenirea 

abandonului școlar 

 

Cum vă puteți implica în proiectul APPLE? 

 Dacă sunteți educator, nu ezitați să ne contactați pentru a participa la instruirile pe 

care le oferim,  dar și pentru a accesa Platforma de avertizare timpurie. 

 Dacă lucrați în Sectorul Public în domeniul educației, rămâneți la curent cu atelierele 

pe care le dezvoltăm. 

 Dacă sunteți student în cadrul învățământului secundar superior și doriți să ne 

împărtășiți poveștile dvs. personale, inclusiv provocările / obstacolele pe care le 

puteți confrunta sau chiar aspirațiile pentru viitor, nu ezitați să ne contactați. 

 

Prtenerii din cadrul proiectului APPLE  

Canary Wharf Consulting Limited, U.K. (Coordonator) 

KMOP, Greece  

FyG Consultores, Spain 

CPIP, Romania 

APROXIMAR, Portugal 

ΚΜΟP, North Macedonia 

 

Contactați-ne 

www.appleproject.eu 

info@appleproject.eu 

 


