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За Stay IN

Новини

През 2011 г. близо шест милиона млади хора
на възраст между 18 и 24 години не са
завършили средно образование и не са участвали в какъвто и да е вид обучения или
курсове за квалификация. 54.8% от
преждевременно отпадащите от училище са
безработни. Проблемът с преждевременното
отпадане от училище е много важен за
Европейската комисия и е решаващ за целите
на стратегията Европа 2020.
Поради това, проектът Stay IN има за цел да
трансферира резултатите от два предишни
европейски проекта по теми свързани с преждевременното отпадане училище (School Inclusion and CESSIT) и да създаде иновативен
обучителен пакет за учители и обучители по
първоначално професионално обучение, който
да им предостави:

•

•

капацитет да идентифицират потенциалните рискови фактори, които могат да
доведат до отпадане на учениците;

умения за предотвратяване и справяне с
проблема.

Трансферът по проект Stay IN е географски
трансфер на иновативни резултати от Италия
и Португалия в Австрия, България, Германия,
Финландия, Холандия и Турция.

Ще ви информираме редовно за напредъка на
Stay IN, тъй като сме убедени, че резултатите
ще са интересни за вас и се надяваме да ви
включим в бъдещите проектни дейности.

На 16 и 17 януари 2014 партньорите проведоха първата си среща в Грац (Австрия). По време на срещата всички партньори представиха
на кратко своите организации. Координаторът
на проекта представи подробно Stay IN: целите на проекта, задачите, както и различните
работни пакети и ролята на всяка организацияпартньор. Двата трансферни проекта (School
Inclusion и CESSIT) също бяха представени на
консорциума от съответните партньори. Целевите групи за дейностите по Stay IN бяха определени както следва: ръководители на училища, учители, обучители във фирми, социални
работници, родители, ученици. Бе договорено
избраните групи да бъдат включени в провеждането на 5 интервюта и 50 анкети във всяка
страна-участник, които да бъдат в последствие
базата на национални отчети, анализиращи
нуждите и изискванията за всяка от партниращите държави. На срещата бяха представени
работни версии на образците за интервю, анкета и отчет.

Снимки от първата среща
на партньорите в Грац, на
16-17 януари 2014

Проектът е насочен към учители и
обучители от сектора на професионалното
образование и обучение (ПОО)
Целта е да им се осигури по-добра
подкрепа за предотвратяване отпадането
от училище

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от
Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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Партньори
Jugend am Werk Steiermark (AT)
www.jaw.or.at

Контакт: Michaela Meier
Email: michaela.meier@jaw.or.at
Търговско-промишлена палата (BG)
www.cci.dobrich.net

Контакт: Ренета Палова
E-mail: rpalova@cci.dobrich.net;
BBW Beckmann & Scheller GmbH & Co.KG (DE)

Среща на партньорите в Грац 16-17.01.2014

www.bbwkg.de

Предстоящи дейности

E-mail: matthaeus@bbwkg.de

Контакт: Ingo Matthäus

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (FI)

По време на втората среща в Измир (Турция), която ще се проведе на 24 и 25 март 2014, партньорите ще се фокусират върху разработка на материали от School inclusion и CESSIT, съгласно изискванията и нуждите, идентифицирани по време на анализиращата фаза. Елементи от двете обучителни
програми ще бъдат адаптирани към ситуацията във
всяка държава, със съдействието на партньорите
от Италия (за материали, свързани с проект School
Inclusion) и Португалия (материали по проект
CESSIT). Материалите включват:

www.winnova.fi

Контакт: Joanna Malmivuorli

E-mail: anne.vaahtio@winnova.fi
Pixel (IT)
www.pixel-online.net

Контакт: Francesco Picone
E-mail: francesco.picone@pixel-online.net
MBO Raad (NL)
www.mboraad.nl

Контакт: Mieke De Haan
E-mail: m.dehaan@mboraad.nl

a) Описание на учебните програми

Sociedade Portuguesa de Inovação (PT)

b) Обучителни модули

Контакт: Rui Monteiro

c) Резултати от обучението

E-mail: ruimonteiro@spi.pt

d) Примери и илюстрации

Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (TR)

www.spi.pt

e) Помощни материали, референции и публикации
f) Указания за обучители

www.egeced.org

Контакт: EminBakay

E-mail: egeced1@gmail.com

За да сте информиран:
Посетете нашия уебсайт: http://www.stayin-project.eu/

Харесайте ни във Фейсбук: https://www.facebook.com/pages/STAY-in/464398713680941
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