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Stay In -projektista

Tämänhetkinen toiminta

Vuonna 2011 noin 6 miljoonaa 18–24-vuotiasta,
eurooppalaista nuorta ei ollut suorittanut toisen asteen
tutkintoa eikä ollut osallistunut mihinkään koulutukseen
toisen asteen koulutuksen keskeyttämisen jälkeen.
54,8 % näistä nuorista oli työttömänä. Toisen asteen
koulutuksen keskeyttäminen on yksi Euroopan
Komission päähuolenaiheista, ja keskeyttämisen
ehkäisy yksi Eurooppa 2020 -ohjelman päätavoitteista.
Tämä tausta huomioiden Stay In -projektissa pyritään
siirtämään
kahden
aiemman
eurooppalaisen,
keskeyttämisen ehkäisyyn liittyneen hankkeen tuloksia
(School Inclusion ja CESSIT). Tulosten siirto on
luonteeltaan myös maantieteellistä: aikaisemmat
hankkeet on toteutettu Italiassa ja Portugalissa, joissa
kehiteltyjen koulutuskokonaisuuksien osia siirretään
Stay
In
-projektissa
Itävaltaan,
Bulgariaan,
Saksaan,
Suomeen, Alankomaihin ja Turkkiin.
Stay In -projektin tavoitteena on aiempiin hankkeisiin
pohjautuen luoda innovatiivinen koulutuskokonaisuus
toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajille ja
kouluttajille. Koulutuskokonaisuudella pyritään


lisäämään opettajien ja kouluttajien
tunnistaa keskeyttämisen riskitekijöitä



kehittämään opettajien ja kouluttajien tietoja,
taitoja
ja
toimintatapoja
opiskelijoiden
keskeyttämisen ehkäisemiseksi.

kykyä

16–17.1.2014
järjestettiin
ensimmäinen
partneriverkoston kokous Itävallassa, Grazissa.
Kokouksen alussa kaikki projektipartnerit esittelivät
lyhyesti toimintaansa. Projektin koordinaattori (JaW,
Itävalta) teki yhteenvedon Stay In -hankkeen
kokonaisuudesta:
kertoi
projektin
taustasta,
tavoitteista, osakokonaisuuksista ja
partnereiden
rooleista projektikokonaisuudessa. Myös siirrettävistä
projekteista (School Inclusion ja CESSIT) tehtiin
yhteenvetoa.
Stay
In
-projektin
kohderyhmät
määriteltiin
kokouksessa seuraavasti: oppilaitosten johto, opettajat
ja kouluttajat, työpaikalla toimivat ohjaajat yms.,
vanhemmat, opiskelijat, koulutuksen tai työelämän
ulkopuolella olevat nuoret (NEET). Kokouksen jälkeen
kohderyhmille toteutetaan kysely (väh. 50 vastaajaa
per maa) sekä haastattelut (väh. 5 haastattelua per
maa), joiden pohjalta laaditaan maakohtaiset raportit.
Raporteissa kuvataan kohderyhmien tarpeita ja
koulutustoiveita.
Haastattelurungosta, kyselystä ja

Valokuvia 1.
partneriverkoston
kokouksesta
Grazissa,

Uutiskirjesarjamme tavoitteena on tiedottaa Stay In
-hankkeen etenemisestä, tuloksista ja mahdollisista
yhteistyömahdollisuuksista säännöllisesti.

Projekti on suunnattu toisen asteen
ammatillisen peruskoulutuksen (nuorisoaste)
opettajille (ATTO ja ammatillinen).
Tavoitteena on tarjota opettajille tukea, tietoa,
taitoja ja toimintatapoja keskeyttämisen
ehkäisyyn
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Projektin partneriverkosto
Jugend am Werk (AT)
www.jaw.or.at
Yhteyshenkilö: Michaela Meier
Sähköposti: michaela.meier@jaw.or.at
Chamber of Commerce and Industry (BU)
www.cci.dobrich.net
Yhteyshenkilö: Tatyana
Gicheva
Sähköposti: cci@dobrich.net

Partneriverkoston kokous Grazissa 16–17.1. 2014

BBW Beckmann & Sheller GmbH & Co.KG (DE)
www.bbwkg.de
Yhteyshenkilö: Ingo Matthaus

Tuleva toiminta

Sähköposti: matthaeus@bbwkg.de
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (FI)

Toisessa kokouksessa Turkin Izmirissä 24.–25.3.2014
keskitytään aiempien projektien (School Inclusion ja
CESSIT) materiaalien yms. hyödyntämisen suunnitteluun huomioiden kyselyn ja haastattelujen paljastamat
kohderyhmien tarpeet ja koulutustoiveet. CESSIT ja
School Inclusion -projekteissa kehiteltyjä koulutuskokonaisuuksia kehitellään ja sopeutetaan kunkin maan
tilanteeseen ja tarpeisiin sopiviksi, koordinaattorina
sopeuttamistyössä toimivat Italia (School Inclusion projektin koulutuskokonaisuus) ja Portugali (CESSITprojektin kolutuskokonaisuus). Aiemmissa projekteissa
kehitellyt koulutuskokonaisuudet sisältävät

www.winnova.fi

a) opetussuunnitelman

Sociedade Portuguesa de Inovação (PT)

b) koulutusmoduuleja

Yhteyshenkilö: Rui Monteiro

c) oppimistuloksia

Sähköposti: ruimonteiro@spi.pt

d) esimerkkejä ja kuvauksia

Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (TR)

e) tukimateriaaleja ja julkaisuja

Yhteyshenkilö: EminBakay

f) kouluttajan oppaan

Sähköposti: egeced1@gmail.com

Yhteyshenkilö: Jonna Malmivuori
Sähköposti: jonna.malmivuori@winnova.fi
Pixel (IT)
www.pixel-online.net
Yhteyshenkilö: Francesco Picone
Sähköposti: francesco.picone@pixel-online.net
MBO Raad (NL)
www.mboraad.nl
Yhteyshenkilö: Mieke De Haan
Sähköposti: m.dehaan@mboraad.nl

www.spi.pt

www.egeced.org

Lisätiedot:
Tutustu nettisivuihimme: http://www.stayin-project.eu/
Tykkää meistä Facebookissa: https://www.facebook.com/pages/STAY-in/464398713680941
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