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Vad är utgångspunkten för
projektet?
Ett framgångsrikt inträde på arbetsmarknaden efter avslutad skolgång är en
utmaning för ungdomar i hela Europa.
Särskilt om de anses missgynnade.
Problemet är inte bara synligt i de
ekonomiskt svagare länderna i södra och
östra Europa. Det är även tydligt i de
starkare länderna. De hinder som
missgynnade unga medborgare möter är i
allmänhet att det saknas en högskoleexamen eller kvalifikationer från
någon annan utbildning. Ofta finns
familjerelaterade problem med i bilden.
Utöver detta behöver nyligen invandrade
ungdomar ofta hantera situationen med
otillräckliga språkkunskaper, som är
absolut nödvändigt för att passera en
yrkesutbildning och därefter nå framgång
på arbetsmarknaden.

Vad handlar projektet om?
För att bemöta detta problem har många länder i Europa infört metoder för "yrkesbaserad
utbildning" i skolor och yrkesutbildningsprogram. Det har man gjort för att skapa en bättre koppling
mellan teoretiskt och praktisk lärande i utbildningen. Modellen är mer stimulerande för vissa elever,
och har visat sig bidra till känslan av framgång för unga elever vars kompetens och kapacitet i större
utsträckning ligger i det praktiska lärandet än i det teoretiska.
Numera är det allmänt känt att de länder som integrerat arbetsplatsbaserade och yrkesförberedande delar i yrkesutbildningarna, liksom ett lärlingsorienterat synsätt, är mer framgångsrika
när det kommer till övergång från skola till arbetsliv. De nationella övergångssystemen skiljer sig
dock från land till land. Dessutom, oavsett hur de nationella institutionella systemen är uppbyggda,
ställs man inför samma utmaningar överallt: hur man kombinerar teoretiskt lärande och praktisk
utbildning effektivt för att skapa ett hållbart och framgångsrikt lärande för missgynnade ungdomar.

Vad vill vi uppnå?
Detta är vad det strategiska partnerskapet kommer att arbeta med. Syftet är att upptäcka och
undersöka olika yrkesorienterade utbildningsstrategier som används i europeiska länder, och att ta
reda på "vad som fungerar", med en strävan att sprida goda praxis och metoder. Det övergripande
målet är att hitta framgångsrika sätt eller strategier för att övervinna långvariga inlärningshinder och
blockader för att skapa ett hållbart framgångsrikt lärande, och för att säkra en framgångsrik
integration av unga studerande med inlärningssvårigheter på arbetsmarknaden.

Vad ska vi göra?
Partnerskapet utforskar de olika metoderna för yrkesbaserat lärande (WBT) och illustrerar sina
slutsatser i en översikt. En ”online”-undersökning genomförs, som riktar sig till alla berörda parter
som behandlar ämnet WBT: lärare, utbildare och de unga eleverna själva. Syftet är att ta reda på:
fördelarna med respektive WBT-strategi i respektive land; vad nackdelarna är; och vilken typ av
förbättringar som kan identifieras. Undersökningen leder slutligen till en handbok över ”Good
Practice”, som illustrerar olika tillvägagångssätt för WBT, dokumenterar resultaten av
undersökningen, och beskriver några ”Best Pactice” genom några demonstrativa exempel.
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