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Alliance 3 A család, az iskola és a közösség összefogása a korai iskolaelhagyás megelőzésére
Az Alliance 3 projektje

Miért?

A projekt célja, hogy a formális és nemformális
tanulást biztosító szervezetek együttműködését
segítse, és hogy az oktatási, képzési és ifjúsági
szektorok közötti átjárhatóságot erősítse
helyi, nemzeti és nemzetközi szinten. A
projekt eszközöket és gyakorlatokat mutat a
pedagógusok, ifjúsági szakemberek és szülők
részére, hogy együtt vegyenek részt a korai
iskolaelhagyás elleni küzdelemben.

A projekt célja, hogy ösztönözze az aktív
együttműködést a szülők, a pedagógusok és az
ifjúsági szakemberek között.

Mik a fő célok?
•
Hozzájárulás
a
fiatalok
tanulmányi
eredményeinek javításához az alapkészségeik
fejlesztése révén
•
A tanulók családjainak a
folyamatba való erősebb bevonása

tanulási

•
Az oktatásban részt vevők felkészítése a
hátrányos helyzetű fiatalok támogatására
•
A pedagógusok és ifjúsági szakemberek
szakmai fejlődéséhez való hozzájárulás
•
Család, iskola és közösség kapcsolatának
megerősítése a szereplők egy olyan projektben
való részvétele által, amely a fiatalok
szükségleteire átfogó szemlélettel tekint
•
A gyerekek és családjaik tudatosságának
növelése a környezetükben lévő szociokulturális
és oktatási lehetőségekkel, és azok rendszeres
használatával kapcsolatban

A tanulók iskolai sikerességéhez elengedhetetlen
a formálisan, nemformálisan és informálisan
elsajátított tudások és képességek integrálása.

Milyen célcsoport számára?
A projekt része egy tanfolyam létrehozása
(pedagógusoknak és ifjúsági szakembereknek),
és érzékenyítő alkalmak szervezése a szülők
számára. A módszertani útmutató célja az
ifjúsági szakemberek, a pedagógusok és a
szülők segítése a korai iskolaelhagyás elleni
küzdelemben.
Először is célunk a kritikus gondolkodással
összefüggő
és
a
szociális
készségek
fejlesztésének ösztönzése, a hátrányos helyzetű
tanulók részvételének és tanulási képességének
előmozdítása céljából.
Másrészt a projekt támogatja a pedagógusok
és ifjúsági szakemberek szakmai fejlődését
a korai iskolaelhagyás, a hátrányos helyzetű
tanulókkal való együttműködés, az osztálytermi
sokszínűség és az új módszerek alkalmazása
terén
a
tanulás
különböző
formáinak
összekapcsolása céljából.

Alliance 3 – Eszközök
és tanfolyam
A tanfolyam célja a pedagógusok és
ifjúsági
szakemberek
eszközökkel,
módszerekkel
és
tudással
való
támogatása a korai iskolaelhagyás és a
tanulási nehézségek elleni küzdelemben.
Cél
a
tanfolyamon
résztvevők
transzverzális (átfogó, kereszttantervi) és
szakmai készségeinek fejlesztése.
A tanfolyam vegyes módszertanú
(személyes és online), és sokféle
pedagógiai
módszeren
nyugszik
– ezek közé tartoznak: a fordított
osztályterem modellje, jó gyakorlatok
cseréje, gyakorlatelemzés, kollaboratív
gyakorlatok. A modulok három részből
épülnek fel: tudományos háttér; jó
gyakorlatok és alkalmazásuk; reflexív
értékelés és elemzés.

A segédlet pedagógusoknak, ifjúsági
szakembereknek
és
szakképzésben
dolgozóknak szól, pontos munkakörüktől
és pozíciójuktól függetlenül.
A tanfolyam integrálásának
leglényegesebb megoldásait mutatja be.
A segédlet három részből áll:

1. A tanfolyam vezetése
2. A tanfolyam értékelése
3. A szülőknek szóló érzékenyítő
alkalmak megvalósítása

Módszertani segédlet :

A modulok :
Korai iskolaelhagyás, iskolai elégedetlenség, inkluzív oktatás
Tanulási nehézségekkel bíró diákok azonosítása
Orientáció, támogatás, felzárkóztatás
A fiatalok transzverzális és szociális készségeinek fejlesztése
A formális, nemformális és informális tanulás összekapcsolása
Együttműködés a családokkal
Iskola, családok és a közösség együttműködése
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