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EDDI Hakkında
"EDDI (Erken Dijital Teşhis ve Müdahale) projesi, eğitimi erken terkin 
sonuçlarını ve nedenlerini daha iyi anlamak için öğretmenler, aileler 
ve öğrencilere yardım etmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde Erken 
Okuldan Ayrılma (ESL) sorununa olası çözümler bulmanıza yardımcı 
olmak mümkün olacaktır. 

Biz uygulamaların karşılaştırmalı bir analizinin ve Erken Okul Terki 
istatistiklerinde başarılı olan ülkeler arasındaki müdahalelerin ve 
dağılımının bile tek başına Erken Okul Terkinde sürdürülebilir çözüm 
barındırdığına inanıyoruz. Ekonomik ve sosyal hareketliliğin getirdiği 
etkiler yanında, Erken Okul Terki zorbalık, şiddet ve mikro suçlara da 
bağlıdır. Erken Okul Terki, iş gücü ve toplumun gelecekteki başarı 
beklentileri için bir tehdittir.

Projenin ana çıktılarından biri de öğretmenlere kurumlar, öğretmen, 
eğitici, öğrenci ve veliler arası geniş bir Avrupa ağı geliştirmesi için 
çevrimiçi bir alan sağlayacak, Erken Okul Terkine yönelik karşılıklı 
bilgi alış verişi ve tavsiyeleri paylaşabilecekleri EDDI platformudur. 
"Kurumlar, öğretmenler, eğitmenler, öğrenciler ve veliler için ağ ESL ile 
mücadele konusunda ipuçlarını ve önerileri paylaşın ."

Sınıf müdahaleleri için pratik fikirler ve yeni stratejiler
edinin
Öğrencilerdeki öğrenme motivasyonunu yükseltin
Öğretmenlerin profesyonel profilleriyle bağlantılı
yetkinliklerini geliştirin
Erken okul terkini önlemek için öğretmenlerinize
kullanıma hazır materyallerden hazırlanmış kaynak
sağlayın
Öğrencileri, aileleri, sağlık ve sosyal yaşamdan sorumlu
kurumları sürece dahil edin
Öğrencilerin ve öğretmenlerin İngilizce ve bilişimdeki
bilgi ve yetkinliklerini geliştirin
Okulda sosyal entegrasyonu teşvik edin "

Projenin hedefleri

Şimdiye kadarki çalışmalarımız – İhtiyaç Analizi Raporu
"Projenin ilk yılında, ortaklar üç ulusötesi çevrimiçi toplantı düzenlediler, önemli proje iletişim materyalleri geliştirdiler ve dört
ülkede çevrimiçi araştırma yürüttüler, bu da kapsamlı bir Erken Okul Terk'i ihtiyaç analizi raporuyla sonuçlandı. 'İhtiyaç Analizi
Raporu', Avrupa genelinde 164 katılımcının (66 öğretmen, 52 öğrenci ve 46 veli) tamamladığı anketi analiz etmiş ve bu anketten
bir takım sonuçlar çıkarmıştır. Öğrencilerin okulu bırakmasını etkileyen başlıca faktörler hakkında bilgi sağlanmış ve
öğretmenlerin, idarecilerin, veli ve öğrencilerin bakış açısıyla ulusal düzeyde Erken Okul Terkiyle mücadele için önleme
stratejileri önerilmiştir.

Rapor bulguları, okul terkini etkileyen faktörlerin ve stratejilerin,proje ortağı olan 4 Avrupa ülkesindeki kültürel ve kurumsal
kavramlara ve kapsamına özgü olduğunu göstermiştir. Rapor, çok çeşitli bakış açılarına, bağlamlara ve girişimlere yanıt vermeye
çalışmış ve farklı yaklaşımların faydalarını ortaya çıkarmaya çalışmıştır.

Rapor bulgularına dayanarak, anketlerde tanımlanan faktörlerin Erken Okul Terkinin nedenlerinin teşhis edilmesine yardımcı
olacağı çok açıktır. Erken okul terkini önlemek ve azaltmak için çok fazla çalışma yapılması gerektiği açıktır. Bu nedenle proje
ortaklarının geliştirmekte olduğu e-modüller, raporda belirlenen sorunlu alanlara ve önleme stratejilerine odaklanacaktır.
Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz."

http://projecteddi.com/wp-content/uploads/2021/07/EDDI_NEEDS_ANLYSIS_REPORT_Final.pdf
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Ev sahibi ülkedeki uzman üniversitelerden, başarılı işletmeler ve
ayrıca ortak ülkelerden uzmanlar tarafından bilgilendirici
seminerler.
Eğitimi erken terkin olumsuz etkisini olası terk risk grubundakilere
göstermek için NEET* gençlerini ve işverenlerini temsilen rol
yapma oyunları.
Tüm ortaklar tarafından YouTube'da yayınlacak eğitimin videoları,
proje web sitesi, kitapçıklar, broşürler ve sosyal medya aracılığıyla
paylaşımlar. şeklinde içeriklerden oluşacaktır" *NEET :"Eğitimde,
İstihdamda veya Eğitimde Değil" anlamına gelen bir kısaltmadır.

Sonraki aşamalar 
"Proje ortakları, bu yılın sonunda pilot uygulamada test edecekleri
EDDI platformunu tamamlamanın son aşamasındadırlar. Buna paralel
olarak ortaklar, Şubat 2022'de Fransız Polinezyası'nda bir eğitim
etkinliğine hazırlanmaktadırlar.
 4 günlük eğitim etkinliği: 

Biz kimiz

Bize nasıl ulaşabilirsiniz

Proje, Erasmus+ programı - KA2 Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar - kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse
edilmektedir ve 24 ay boyunca (Kasım 2020 – Ekim 2022) devam edecektir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. Proje No: 2020-1-UK01-
KA201-079073

https://www.aston.ac.uk/
https://stimmuli.eu/
https://21yyegitimder.org.tr/
https://lycee2pirae.com/
http://mucurvakfi.org/
https://www.dutchfoundationofinnovationwelfare2work.com/
https://www.facebook.com/eddiproject
https://www.linkedin.com/company/projecteddi/
https://twitter.com/EddiProject
https://www.instagram.com/projecteddi/
http://projecteddi.com/

