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PROČ LINC?

ZÁMĚRY

Problematika předčasného ukončení vzdělávání stále
více zaměstnává evropskou společnost, neboť má
významný vliv na možnosti profesního i osobního
rozvoje žáka v jeho pozdějším životě a na jeho
schopnosti splnit si své sny.
Zatímco se faktory přispívající k předčasnému
ukončení vzdělávání (PUV) mohou mezi jednotlivými
zeměmi lišit, většina z nich se zdá být propojená
s výukovým prostředím studenta a sítí společenské
podpory: se socio-ekonomickými podmínkami,
možnostmi rodičů být zapojeni do školního procesu
svého dítěte a jeho učení, s váhou, kterou rodina
přikládá vzdělání, s kvalitou komunikace rodič-škola, se
schopností učitele rozeznat a nasměřovat prevenci
případného PUV a s rodičovským porozuměním
školnímu programu a dalšími.
Tyto faktory mohou hrát důležitou roli v zapojení dítěte
už od předškolního věku a raného školního věku a
nakonec mohou vyústit k PUV v pozdějších letech.

Podpora učitelů

Zajištění hlubší informovanosti díky přístupu k analýze
faktorů PUV v Evropě
Poskytování informací a prohlubování dovedností
vedoucích k tvorbě interakce žáků a rodičů a jejího
uplatnění
Vytvoření sítě učitelů věnujících se problematice PUV
Umožnění přístupu k informacím a příkladům činností
a zkušeností v oblasti prevence PUV
Přístup k IT komunitám a diskuzím vedoucím k
obohacení školního života

Umožňuje rodičům
Aktivní účast ve společných rodičovsko-žákovských
školních a výukových aktivitách
Budování sebedůvěry a důvěry ve své schopnosti být
efektivně zapojeni do vzdělávání dětí
Prožít si hlubší a bohatší komunikaci se školou
Efektivní komunikaci s dítětem o jeho učení

INOVACE
Projekt LINC se zaměřuje na prevenci PUV posílením a
podporou rozšířené školní komunity, která zahrnuje
žáky, rodiče, učitele a sociální sítě. Využívá včasných a
průběžných intervencí, které začínají již v raném
školním věku a pokračují přes celé základní vzdělání.
LINC představuje experimentální přístup zaměřený na
studenta a komunitně zaměřený přístup, který
umožňuje, posiluje a mobilizuje školní komunitu
k lepšímu porozumění tématu PUV. Pomáhá včasně
zakročit při prevenci nárůstu nebezpečí PUV.
Podporuje aktivní zapojení ve společných aktivitách,
které zaujmou žáky, a poskytuje kolektivní podporu
žáků na cestě k naplnění jejich schopností a
potenciálu.

Podpora žáků
Hluboká podpora v jejich vzdělávacích snahách díky
širší školní komunitě. Nabídka aktivit, které přibližují
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