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Снимки от третата среща на партньорите 

В Шверин  

24-25 
март  
2014 

Моля, изберете съответния флаг за 

допълнителна информация относно 

националните пилотни обучения.  

Снимки от втората среща на партньорите в 

Измир –  13-14 ноември 2014 

Търговско-промишлена палата – Добрич 

(България) подготви материали за обучение 

по: 1) Повишаване на креативността; 2) 

Предприемачество 3) Идентифициране на 

ученици в риск; 4) Методи за обучение  

Разработените пособия ще бъдат използвани 

в пилотно обучение на учители от 

професионални училища и ще бъдат на 

разположение за всички преподаватели и 

обучители, които имат интерес към темите и 

желаят да подобрят уменията и 

компетентността си.  

Jugend am Werk (Австрия) създаде програма 

за обучение на базата на четири наръчника с 

включени иновативни инструменти, насоки, 

примери за добри практики, както и упражнения. 

Основните теми са в съответствие с нуждите 

на целевата група и опита на обучителите в 

дуалното професионално обучение. 

Наръчниците за комуникация, методи на 

обучение, методи за подпомагане, и креативност 

са практически инструмент, специално 

разработени от обучители за обучители!  

Пилотни сесии и  
Предстоящи дейности 

Професионалното обучение на млади хора в 

риск от отпадане от образователната система 

е голямо предизвикателство за образователните 

системи в европейските страни.  Всеки ден 

учителите и обучителите, които работят с 

целевата група, се изправят пред това 

предизвикателство. Това е една от най-важните 

причини, поради която проектът STAY IN се 

фокусира върху обучаващите. Партньорите по 

проекта са си поставили за цел да им помогнат 

в справянето с предизвикателствата, които 

вървят ръка за ръка с отпадащите ученици.  

Изминаха 7 месеца от издаването на нашия 

предишен бюлетин, през които партньорите 

работихме усилено, за да изпълним няколко 

задачи. Целта ни бе да подготвим материали, 

които да бъдат от полза за оставащите 

дейности по проекта.  

Две важни събития през този период: 

1. Втората среща по проекта се проведе в Измир 

(Турция) на 24 и 25 март 2014 г. На нея 

партньорите преразгледаха нуждите от обучение 

на целевата група и се обединиха в мнението си 

за възможно адаптиране на проектите, на които 

се основава трансфера на иновации: "School inclu-

sion "от Pixel (Италия) и "CESSIT "от SPI (Португалия). 

2. Третата среща по проекта, се проведе в 

Шверин (Германия) на 13 и 14 ноември 2014 г. 

На нея се обсъдиха окончателните обучителни 

модули и се планира предстоящата пилотна фаза.  

За Stay IN и 
Дейности на скоро 



декември, 2014 

Посетете нашия уебсайт: http://www.stayin-project.eu/ 

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

Jugend am Werk (AT) 

www.jaw.or.at 

Контакти: Michaela Meier 

Email:  michaela.meier@jaw.or.at 

Chamber of Commerce and Industry (BG) 

www.cci.dobrich.net 

Контакти: Tatyana Gicheva 

Email: cci@dobrich.net 

BBW in der DAA (DE) 

www.daa-schwerin.de 

Контакти: Suse Topp 

Email: suse.topp@daa.de 

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (FI) 

www.winnova.fi 

Контакти: Joanna Malmivuorli 

Email: anne.vaahtio@winnova.fi 

Pixel Associazione (IT) 

www.pixel-online.net 

Контакти: Giovanni Caruso 

Email: giovanni@pixel-online.net 

MBO Raad (NL) 

www.mboraad.nl 

Контакти: Mieke De Haan 

Email: m.dehaan@mboraad.nl 

Sociedade Portuguesa de Inovação (PT) 

www.spi.pt 

Контакти: Marisa Rodrigues 

Email: marisarodrigues@spi.pt 

Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (TR) 

www.egeced.org 

Контакти: Emin Bakay 

Email: egeced1@gmail.com 

Партньори 
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Партньорска среща в Шверин 13-14 ноември 2014 

MBO Raad (Холандия) разработва уеб базирана 

учебна среда в помощ на учители и фирмени 

обучители в работата им с учениците по време 

на тяхното обучение. Учебното пособие се състои 

от четири модула: насърчаване по време на 

стаж, очаквания от стажа, фактори, влияещи 

върху ранното отпадане от училище и 

младежка култури. Виж: www.stayin-project.eu/nl. 

BBW in der DAA (Германия) създава четири 

програми за обучение на базата на предишни 

проекти на ЕС. Те съдържат цели, структура, 

разяснения, методи, казуси и ролеви игри по 

теми като креативност, комуникация и методи 

на обучение. Програмите за обучение са 

резултат от изпълнение на проекта.  

Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (Турция) ще 

изпълнява пилотната фаза по проект STAY IN 

в Измир с 15 учители и мениджери. 

Отделът по образование на град Борнова и 

обласна администрация Борнова стават 

асоциирани партньори по проект STAY IN.  

С цел да се намали процента на предварително 

отпадащите от средните училища и най-вече 

от професионалните училища, резултатите от 

проекта ще бъдат разпространени в 22 

професионални и средни училища в Борнова.  

Финалната конференция за оповестяване на 

резултатите ще се проведе на 29 септември 

2015 в Утрехт, Холандия  

За повече информация: 

Перспективи 

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.  

WinNova (Финландия) стартира пилотното 

обучение през ноември 2014  прилагайки 

групов подход на комуникация. 15 ентусиазирани 

учители от професионални училища се 

включиха в него, за да научат нови похвати в 

преподаването с цел по-функционално обучение.  

Групата се запозна с 10 нови механизма за 

ангажиране на учениците и  как ученето да 

бъде по-забавно и креативно.  
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