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Taustaa

Koulunkäynnin keskeyttäm
isen vähentäminen on Eu
roopan koulutusjärjestelmi
yhteisenä haasteena. Os
ssä
ana koulunkäynnin keske
yttämisen toimintastrategia
Euroopan komissio on my
öntänyt rahoitusta STAY IN
a
-projektille, jossa hyödynne
kahden aiemmin toteutetun
tään
hankkeen tuloksia (CESSIT
ja School Inclusion).

Tavoitteet

STAY IN -hankkeen pääta
voite on tarjota ammatillise
n peruskoulutuksen opett
taitoja ja työkaluja, joiden av
ajille
ulla
- he pystyvät tunnistamaa
n keskeyttämisen riskitekijö
itä
- ja ennalta ehkäisemään
keskeyttämisiä.

Kohderyhmät

Ammatillisen peruskou
lutuksen opettajat (am
matilliset ja ATTO-opett
ajat)
Projektista hyötyvät amma
tillisesta koulutuksesta ero
avat ja eroamisuhan alla
opiskelijat.
olevat

Hankkeen päätoiminta-alue

Toiminta

ita ovat:
Tarvekartoitus
Kyselyn ja haastatteluje
n avulla kerätään tietoa
koulutustarpeista huom
ammatillisten opettajien
ioiden myös muiden tär
keiden sidosryhmien (es
opiskelijapalveluiden henk
im.
ilöstö, oppilaitoksen johto)
mielipiteet.
Koulutusohjelman kehittäm
inen
Koulutuskokonaisuus on
saatavilla eri kieliversioin
a (saksa, bulgaria, su
alankomaat, turkki) ja se
omi,
pitää sisällään opetussu
unnitelman, opetusmateria
kouluttajan oppaan sekä
alin,
lisäopetusmateriaaleja ku
ten myös asiaa (keskeytt
ehkäisy, läpäisyn tehostam
äm
ise
n
inen) käsitteleviä julkaisuja
.
Pilottikoulutuksen toteu
ttaminen
Kehiteltävää koulutusohjelm
aa testataan noin 15 am
matillisen peruskoulutukse
opettajan ryhmässä. Pil
ottitoteutuksesta kerätää
n
n palaute, jota hyödyn
jatkokehitystyössä.
netään
Tiedottaminen ja markkino
inti
Pitää sisällään sidosryhmä
tapaamiset ja loppusemina
arin.

Tulokset

1) Kansallinen raportti tar
vekartoituksesta
2) Koulutusohjelma am
matillisen peruskoulutuk
sen opettajille keskeytt
ehkäisyn tehostamiseksi
ämisen
3) Pilottitoteutus koulutus
ohjelmasta
4) Sidosryhmätapaamise
t ja loppuseminaari

