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Bu proje Avrupa Komisyonu’nun destegi ile finanse edilmektedir. Bu yayin sadece
yazarin görüslerini yansitmaktadir ve Komisyon bu belgedeki bilgilerin
kullanilmasindan sorumlu tutulamaz.
Proje Numarasý: LLP-LDV-TOI-13-AT-0010

Ýçerik

Avrupa Okul sistemleri
için ortak bir hedef Erk
en Okul Terklerinin (EO
engellenmesidir. Bu baðla
T)
mda Avrupa Komisyonu ST
AY IN projesini School Inc
(Okula dahil etme) ve CESS
lus
ion
IT projelerinin sonuçlarýnda
n faydalanabilmesi için finan
etmiþtir:.
se

Amaçlar

STAY IN Projesinin temel
amacý Mesleki Teknik Eð
itimdeki (MTE) öðretmen
eðitmenlere aþaðýdaki bece
ve
rileri kazandýrmaktýr:
- Okulu erken terk etmey
i doðurabilecek potansiyel
risk faktörlerini belirlemek,
- önlemek ve bu sorunu çö
zmek.

Hedef Gruplar

MTE alanýndaki Öðretme
n ve eðitmenler (okula da
yalý MTE sistemleri ve özelli
Mesleki Teknik Eðitimin far
kle ilk
klý pedagojik geçmiþleri ola
n ve okulu býrakma riski
öðrencilere verilecek deste
olan
ðin özel ilgi gerektirdiði iþy
erlerinde saðlandýðý ikili MT
sistemleri)
E
Zorunlu eðitim yaþýndan ön
ce okulu terk eden veya ter
k etme eðilimi olan öðren
projenin nihai yaralanýcýlar
ciler
ýdýr.

Ana Faaliyetler

Projenin ana faaliyetleri ise

:

Ýhtiyaç analizi
Öðretim ve eðitim sistemler
inin ilgili paydaþlarý ve öðren
cilere sosyal destek sunanla
(rehber öðretmenler, ko
çlar), ebeveynler ve öð
r
renciler ile yapýlan anke
görüþmeler yoluyla eðitim
tler ve
ihtiyaçlarýnýn saptanmasýna
katkýda bulunacaklardýr.
Eðitim programýnýn geliþ
tirilmesi
Bulgarca, Hollandaca, Fin
ce, Almanca ve Türkçe dill
erinde bir eðitim programý
yerele transferi ve uyarlan
nýn
masý. Program kültürel ola
rak uyarlanacak ve müfre
konularý, modüller, öðrenme
da
t
çýktýlarý, örnekler ve eðitmen
rehberleri geliþtirilecektir.
Öðretmen ve eðitmenlerin
eðitimi
MTE öðretmen ve eðitm
enlerine yönelik karma öð
renme faaliyetleri içeren
kurslarý düzenlenecektir.
eðitim
Yaygýnlaþtýrma faaliyetleri
Yuvarlak masa toplantýlarý
ve bir uluslararasý yaygýnlaþ
týrma konferansý

1)
2)
3)
4)

Sonuçlar

Ulusal ihtiyaçlar analizi rap
orlarý .
Erken Okul Terkini önlemek
için öðretmen ve eðitmenler
için eðitim programý
Öðretmen ve eðitmenler için
hizmet-içi eðitim kurslarý
Yuvarlak masa ve final Konfe
ransý.

