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Cea de-a doua întâlnire transnațională

23 – 24 mai, 2019
Vilnius, Lituania
În mai 2019, partenerii ACCESS s-au întâlnit în Vilnius, Lituania pentru a
prezenta rezultatele activităților elaborate prin care să poată fi duse la bun
sfârșit următoarele etape ale acestui proiect.
23 mai, 2019
• Împărtășirea rezultatelor cercetării:
- Prezentarea și partajarea
rezultatelor cantitative și
calitative adresate
profesorilor și acelor elevi
aflați în riscul de abandon
timpuriu al școlii;
• Prezentarea primelor rezultate intelectuale.

23 mai, 2019
• Schițarea celei de-a doua serii de rezultate intelectuale;
• Întâlnirea și discuțiile purtate cu
părțile locale implicate.
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Prezentarea și partajarea rezultatelor cantitative și
calitative

Universitatea Valahia din Târgoviște, Ilmiolavoro SRL și Centrul Modern
de Instruire Didactică au prezentat rezultatele cercetării cantitative
adresate profesorilor și acelor elevi aflați în riscul de abandon
timpuriu al școlii, dar și cercetarea calitativă adresată elevilor aflați în
riscul de părăsire timpurie a școlii.
De ce părăsesc elevii școala?
De ce unii elevi nu frecventează ori evită să frecventeze școala?
Partajarea datelor analitice:

1- Factori care țin de familie (susținerea, autoritatea,
exemplele de urmat)
2- Factori aferenți școlii (colegi de școală înțelegători,
profesori empatici, sarcini de lucru antrenante)
3- Factori care țin de propria persoană (automotivare,
auto-concentrare)
4- Factori privitori la mediul înconjurător (prietenii,
exemplele de urmat și perspectivele de viață viitoare)
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Laboratorul pentru dezvoltarea Modelului Tipologic
al elevului aflat în riscul de părăsire timpurie a școlii
(IO1)

Bazându-ne pe rezultatele obținute anterior, am avut ca obiectiv trasarea
unui model al elevului aflat în riscul de părăsire timpurie a școlii, astfel
încât acești elevi să poată fi indentificați și reperați rapid și in mod
anticipat.
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Laboratorul de co-proiectare conceptuală a
Sistemului de Avertizare și Intervenție Timpurie
(IO2)

Următorul pas al acestui proiect va fi crearea unui Sistem de Intervenție
Timpurie pentru elevii aflați în riscul de abandon timpuriu al școlii, astfel
încât să fie posibilă menținerea unei rezerve în ceea ce privește situația,
rezolvarea problemei și reducerea oricărui impact cu ajutorul Programelor
de Instruire pentru Mentori, care trebuie să gestioneze sistemul.
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Atelier cu părțile locale implicate
Partenerii proiectului s-au întâlnit cu părțile locale implicate, au
explicat proiectul, obiectivele sale, rezultatele obținute până în acel
moment si următorii pași de urmat.

A.C.C.E.S.S – Active Cross-sectoral Cooperation for Educational and Social Success
(2018 – 1 – IT02 – KA201 – 048481)

Feb. 19 – Jun. 19

2nd Newsletter

Website-ul ACCESS este deja disponibil!

Website-ul ACCESS este deja disponibil online!

www.projectaccess.eu
Accesează-l acum!
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A.C.C.E.S.S
Cooperare cros-sectorială activă
pentru succesul educațional și
social

Partenerii proiectului:

Ilmiolavoro IT
-Instituto d´istruzione Superiore Crocetti-Cerulli IT
-Liceul Teoretic,,Ion Ghica-Racari RO
-Universitatea Valahia targoviste RO
-Agrupamento de Escolas Águeda Sul PT
-Psientífica PT
-Salcininku Jano Sniadeckio gimnazija LT
-Siuolaikiniu Didaktiku Centras LT

PROFILURI
SOCIALE

https://www.facebook.com/ACCESS
https://www.linkedin.com/ACCESS
http://www.projectaccess.eu
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