De Outubro de 2013 até Setembro 2015, 7 parceiros de 6
países europeus, Áustria, Dinamarca, Portugal, Espanha,
Itália e Eslovénia, vão trabalhar juntos em transferência
de know-how sobre o tema da redução das taxas de
abandon escolar ...

O Projecto Tune In!, apoiado pelo Programa Leonardo
da Vinci - Transferência de Inovação visa reduzir as
taxas de abandon escolar. De que forma?
• Transfere os métodos e medidas de prevenção de
abandono escolar para mais 4 países europeus.
• Reúne os métodos e materiais adaptados na “Tune
In – tool box” para a prevenção do abandono escolar
Europeu e reintegração em conjunto com outros
materiais e métodos desenvolvidos durante o projecto
• Desenvolve uma ferramenta de orientação para
professores e formadores de Educação e Formação
Profissional
• Desenvolve um curso europeu de formação de
formadores e iImplementa a formação de formadores
em escala europeia e em cada país parceiro
• Implementa medidas de prevenção de abandono
escolar, currículos e / ou métodos eficazes nos países
parceiros.
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Lutar ... pelos desafios europeus de reduzir as elevadas taxas
de desemprego de jovens e de abandono escolar em Educação
e Formação Profissional, promovendo respostas para 2
objectivos da Estratégia Europa 2020 (emprego e abandono
escolar precoce). Através da transferência e aplicação
de abordagens inovadoras austríacas e dinamarquesas,
métodos de prevenção e materiais de reintegração na
Educação e Formação Profissional, e prevenir desistências
em Educação e Formação Profissional nos países do Sul e do
Sudeste Europeu.
Estes métodos e boas práticas foram desenvolvidos pelas
escolas de produção na Áustria e na Dinamarca, com base
nas necessidades do mercado de trabalho, promovendo
a aprendizagem orientada para e através do trabalho
(work based learning), complementadas com abordagens
construtivistas para um melhor desenvolvimento das
competências sociais e básicas.
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