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Proiectul - PREDIS

PREDIS – Prevenirea abandonului școlar din Învățământul Vocațional și Tehnologic prin
strategii inclusive, a migranților și a populației Roma, este un proiect finanțat de
Comisia Europeană si coordonată de către Profesor Dirk Lange de la Universitatea
Leibniz din Hanovra.
Migranții defavorizați și tineretul populației Roma sunt afectați de gradul înalt de
disproporționalitate de părăsire timpurie a școlii. În consecință, acești tineri se
confruntă cu lipsuri și cu șomaj, care pe rând, influențează dezvoltarea socială și
economică dintr-o țară. Proiectul PREDIS răspunde acestei provocări printr-o muncă
specifică pentru a păstra tinerii dezavantajați în școală și pentru a-i ajuta la o tranziție
cu succes și completă în învățământul vocațional și tehnologic.
Consorțiul a dezvoltat un curs de învățare combinată (BLC – 10 luni) pentru formatorii
din învățământul vocațional și tehnologic și pentru alti multiplicatori. Partea de online
a cursului a început și prima evaluare a perspectivelor participanților s-a terminat.
Cursul online conține un set de instrumente cu șase module: informații generale,
informații de pedagogie și strategii inovative ca și dezvoltarea lor în ceea ce privește
cel de al doilea grup țintă (migranții/populația Roma). Sunt, deasemenea, abordați
parametrii structurali ai populației Roma și a migranților, competențele interculturale
și conflictul managerial, abordări noi pentru integrarea cu succes pe piața muncii și
metode noi pentru o mai bună tranziție înspre învățământul vocațional și tehnologic.
Dezvoltarea experienței profesionale a participanților și practica lor din munca din
fiecare zi le asigură un feedback evaluativ, pe care consorțiul îl folosește pentru
modificarea conținutului modulelor. Produsele finale vor forma un manual constând
dintr-un sumar de concepte cheie și un set de instrumente într-o versiune completă.
Toate vor fi disponibile de descărcat de pe site-ul PREDIS.
Aflați mai multe despre proiect și despre Cursul de învățare combinată
Vizitați site-ul nostrum
www.predis.eu
Contactați echipa PREDIS
c/o Dr. Barongo-Muweke
barongo-muweke@idd.uni-hannover.de
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Dirk Lange
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Acest proiect a fost finanțat cu ajutor din partea Comisiei Europene. Această publicație reflectă
doar ideile autorului și Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor
conținute aici.

