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Contexto

Um desafio comum para os
sistemas escolares da Europ
a é a prevenção do abando
escolar precoce. Neste co
no
ntexto, a Comissão Europeia
financiou o projeto Stay IN
o objetivo de explorar os res
com
ultados de dois projetos an
teriores: School Inclusion
CESSIT.
and

Objetivos

O principal objectivo do pro
jeto Stay IN é providencia
r competências a professo
formadores em formação e
res e
educação vocacional nos se
guintes aspetos:
- identificação de potencia
is fatores de risco para aban
dono escolar precoce;
- prevenção e resolução
desta situação.

Grupos - alvo

Professores e formadores
de formação e educação
vocacional inicial (escolas
com sistemas de formaçã
o e educação vocacional
e
es
pecialmente sistemas duais
onde partes consideráv
eis da formação e ed
ucação vocacional inicial
providenciada por empresa
seja
s que tenham diferentes co
ntextos pedagógicos e on
apoio a estudantes em risco
de o
de abandono seja um desa
fio especial).
Os beneficiários finais são
estudantes que abandona
ram a escola precocemente
os que abandonaram a es
, seja
cola antes da idade legal
es
tabelecida nos seus paíse
antes de receberem a mais
s ou
baixa qualificação legal po
ssível.

Principais atividades

As principais actividades do

projeto são:
Análise de necessidades
Representantes relevantes
do sistema educacional
e de formação bem co
trabalhadores sociais, pa
mo
is e estudantes contribuem
para a definição do conte
nacional através de questio
xto
nários e entrevistas.
Desenvolvimento de pro
gramas de formação
Transferência geográfica
e adaptação de um progra
ma de formação, que es
disponível em Búlgaro, Ho
tará
landês, Finlandês, Alemão
e Turco. O programa incluir
vertente cultural e descriçõ
á
um
es de currículos, módulos
, resultados de aprendizag
exemplos e diretrizes para
em,
formadores.
Formação de professors
e formadores
Organização de cursos de
formação de aprendizagem
mista destinados a professo
e formadores de formação
res
e educação vocacional.
Atividades de divulgação
Organização de mesas red
ondas e uma conferência tra
nsnacional final.

Resultados

1) Relatório nacional de an
álise de necessidades
2) Programa de formaçã
o para professores e forma
dores na área da prevenç
abandono escolar precoce
ão de
.
3) Cursos de formação em
serviço para professores e
formadores.
4) Mesas redondas e confe
rência final.

