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Varför LINC?

Mål

Avbruten skolgång (ESL) utmanar fortfarande
europeiska samhällen och har betydande effekter på
en studerandes yrkesmässiga, den personliga
utvecklingen senare i livet och elevens förmåga att
uppfylla sina drömmar. ESL:s bidragande faktorer kan
variera mellan samhällen, många anses vara
relaterade till lärmiljö-och sociala nätverk,:
socioekonomiska förhållanden, föräldrarnas förmåga
att delta i utbildning, hur familjen värderar utbildning,
kvalitet i föräldra-skola kommunikationen, lärares
förmåga att identifiera och motverka ESL, föräldrarnas
förståelse av läroplaner, mm. Dessa faktorer kan spela
en betydande roll i ett barns engagemang i lärandet så
tidigt i livet som i för-och lågstadieålder, vilket kan leda
till ESL senare i livet.

Stärka lärarrollen

Att ge insikt genom analys av bidragande ESL
faktorer i Europa.
Bygga upp kompetens för lärandeinsatser som
engagerar elever och föräldrar
Att bygga ett lärarnätverk för förebyggande av ESL.
Ge tillgång till god exempel för att förebygga ESL
Tillgång till IKT-Communitys för att berika skolarbetet.

Aktivera föräldrar
Delta aktivt i gemensamma förälder - elev aktiviteter.
Bygga förtroende för sin förmåga att på ett effektivt
sätt delta i sina barns utbildning.
Uppleva en förbättrad kommunikation med skolan.
Kommunicera effektivt med sina barn om lärande..

Stödja elever

Innovation
LINC syftar till att förhindra ESL genom att förstärka
skolgemenskapen som omfattar elever, föräldrar, lärare
och sociala nätverk, genom tidiga och kontinuerliga
insatser som börjar i grundskolan och fortsätter hela
högstadiet.
LINC introducerar en elevcentrerad, erfarenhets och
Communitybaserad metod som gör det möjligt att
mobiliserar skolorganisationen för att bättre förstå
frågan om ESL, att agera tidigt för att förhindra att
eleverna avbryter skolgången, att eleverna blir aktivt
engagerade i gemensamma aktiviteter, att involvera
elever och att gemensamt stödja eleverna att nå sin
fulla potential.

Ta emot ökat stöd i sina utbildningsansträngningar
genom en Community med aktiviteter som länkar
skolan till verkliga livet.
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