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Stay IN Hakkında

Güncel Faaliyetler

2011'de 18-24 yaş arası yaklaşık 6 milyon Avrupalı genç yüksek öğrenimi tamamlamamış veya
eğitim ve öğretim süreci dışına çıkmıştır. Ortalama olarak okuldan erken ayrılan bu insanların %
54,8’i işsizdir. Okulu bırakma sorununun çözümü
bu nedenle Avrupa Komisyonu için çok önemli bir
konu ve Avrupa 2020 programı çerçevesi için de
bir ana hedeftir.
Bu nedenlerden dolayı, STAY IN projesi daha önce yapılmış erken okul terkleri ile ilgili iki Avrupa
projesinin sonuçlarını (Okula Devam ve CESSIT)
mesleki eğitim ve öğrenim sektöründe görev yapan öğretmen ve eğitmenlere yönelik yenilikçi bir
öğrenme paketi oluşturulmasında kullanılması
amaçlamakta ve aşağıdaki çıktıları sağlamayı
planlamaktadır:
- Öğrencilerde erken okul terklerine neden olabilecek potansiyel risk faktörlerini belirleme becerisi

16-17 Ocak 2014 arası proje ortakları ilk uluslararası toplantı için Graz'da buluştular. Toplantı sırasında tüm ortaklar faaliyetlerini kısaca sundu.
Proje koordinatörü, Stay IN yapılış nedenlerini,
temel hedefler ve amaçlar, çalışma paketleri ve
ortaklık içindeki her ortağın rol ve görevlerini açıkladı. Transfer edilen her iki proje de (Okula dâhil
olma ve CESSIT) ilgili ortaklar tarafından gruba
tanıtıldı. Stay IN projesinde faaliyetlerin hedef grubu olarak okul müdürleri, okul öğretmenleri, işyerlerindeki eğitmenler, memurlar, ebeveynler ve
okuldaki öğrenciler olarak belirlendi. Bu grupların
her ülkede uygulanacak 5 görüşme ve 50 anket
yoluyla projeye dâhil edilmeleri ve bunların her
ortak ülkenin hazırlayacağı ulusal ihtiyaçlar ve
gereklilikler raporlarına da temel oluşturması kararlaştırıldı. Toplantı sırasında görüşme, anket ve
raporların taslakları sunuldu.

- Okul terklerini engelleme ve çözme becerileri
STAY IN projesinde İtalya ve Portekiz’de elde edilen yenilikçi sonuçların Avusturya, Bulgaristan,
Almanya, Finlandiya, Hollanda ve Türkiye'ye aktarılması hedeflemektedir.

İlk Ortaklar toplantısı sırasında çekilen fotoğraflar

Graz,
16-17 Ocak 2014

Stay IN projesinin ilerleyişi hakkında sizleri de düzenli olarak haberdar etmek istemekteyiz ve proje
sonuçlarının sizlerin de ilgisini çekeceğinden ve
projenin faaliyetleri esnasında sizleri de aramızda
göreceğimizden eminiz.

Proje mesleki eğitim ve öğretimdeki (MTE)
öğretmen ve eğitmenleri hedeflemektedir.
Amacı erken okul terklerini önlemede onlara
daha iyi destek olmaktır.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir. Bu yayım (ileti) sadece yazarının görüşlerini belirtir ve burada var
olan bilgilerin kullanılması ile ilgili olarak Avrupa Birliği Komisyonu sorumlu tutulamaz.
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Proje ortakları
Jugend kulüpler Werk (AT)
www.jaw.or.at
İletişim: Michaela Meier
E-posta: michaela.meier@jaw.or.at
Ticaret ve Sanayi Odası (BG) www.cci.dobrich.net
İletişim: Tatyana Gicheva
e-posta: cci@dobrich.net
BBW Beckmann; Scheller GmbH & Co. KG
(DE) www.bbwkg.de
İletişim: Ingo Matthäus

Ortaklar toplantısı Graz, 16-17 Ocak 2014

e-posta: matthaeus@bbwkg.de

Gelecekteki Faaliyetler

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (FI)
www.winnova.fi
İletişim: Joanna Malmivuorli

İzmir (Türkiye)'de 24-25 Mart 2014'te gerçekleşecek
ikinci toplantıda ortaklar, analiz aşamasında belirlenen
gereklilik ve ihtiyaçlara göre Okula Dâhil olma ve
CESSIT projelerinin materyallerinin geliştirilmesine
odaklanacaklardır. Bu amaçla, iki eğitim programının
bölümleri tek tek (Okula Dâhil olma projesi için İtalya
ve CESSIT projesi için Portekiz koordinasyonunda) her
ülkenin durumuna uyarlanacaktır. Uyarlanacak materyaller:

e-posta: anne.vaahtio@winnova.fi
Piksel (IT) www.pixel-online.net
İletişim: Francesco Picone
e-posta: francesco.picone@pixel-online.net
MBO Raad (NL)
www.mboraad.nl
İletişim: Mieke De Haan
E-posta: m.dehaan@mboraad.nl
Sociedade Portuguesa de Inovação (PT)

a) Öğretim programı tanımları

www.spi.pt

b) Eğitim modülleri

İletişim: Rui Monteiro

c) Öğrenim çıktıları

e-posta: ruimonteiro@spi.pt

d) Örnekler ve çizimler

Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (TR)
www.egeced.org

e) Destek araçları, referanslar ve yayınlar
f) Eğitimci klavuzları

iletişim: Dr. Emin Bakay

e-posta: eminbakay@gmail.com

Haberdar olmak için:
Web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.stayin-project.eu/
Bizi Facebook'ta beğenin: https://www.facebook.com/pages/STAY-in/464398713680941
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