
	  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ	  ΚΑΙ	  ΜΕΘΟΔΟΙ	  	  ΓΙΑ	  	  ΤΗ	  ΜΕΙΩΣΗ	  ΤΗΣ	  ΜΗ-‐ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	  ΤΩΝ	  	  
ΣΠΟΥΔΩΝ	  ΤΩΝ	  ΝΕΩΝ	  ΣΤΗΝ	  ΑΝΩΤΕΡΗ	  Β/ΘΜΙΑ	  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	  	  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	  
	  

Το	  STAYON	  είναι	  ένα	  χρηματοδοτούμενο	  COMENIUS	  πρόγραμμα	  το	  οποίο	  χρησιμοποιεί	  ποσοτικές	  και	  ποιοτικές	  μεθόδους	  για	  να	  ερευνήσει	  και	  να	  αναπτύξει,	  μέσα	  από	  ένα	  
καινοτόμο	  διευρωπαϊκό	  πλαίσιο	  ,	  τρόπους	  αντιμετώπισης	  της	  «πρόκλησης	  ολοκλήρωσης»	  (completion	  challenge)	  στη	  μετα-‐υποχρεωτική	  επαγγελματική	  εκπαίδευση	  για	  
τους	  νέους	  από	  16-‐19	  χρονών.	  Ορίζουμε	  αυτή	  την	  πρόκληση	  ως	  επείγουσα	  κοινωνική	  και	  οικονομική	  ανάγκη	  ώστε	  να	  μειωθούν	  τα	  ποσοστά	  της	  εγκατάλειψης	  των	  σπουδών	  
και	  των	  διαρροών	  από	  τα	  σχολεία	  και	  να	  εξασφαλίσουμε	  την	  ολοκλήρωση	  των	  σπουδών	  	  των	  νέων	  ανθρώπων	  που	  θα	  οδηγήσουν	  στην	  εξασφάλιση	  «Νέων	  Ικανοτήτων	  για	  
Νέες	  Δουλειές».	  
	  
Διερευνούμε,	  αναπτύσσουμε	  και	  υπολογίζουμε	  πρακτικά	  μέσα	  αντιμετώπισης	  της	  πρόκλησης	  «επί	  τόπου»,	  ρωτώντας	  «τι	  πετυχαίνει,	  πού	  και	  γιατί»	  μέσα	  σε	  διάφορα	  	  
κοινωνικοοικονομικά,	  πολιτιστικά	  και	  εκπαιδευτικά	  πλαίσια	  και	  περιοχές	  σε	  5	  Ευρωπαϊκές	  χώρες.	  Ειδικότερα	  δίνουμε	  έμφαση	  :	  

1. Στη	  συνεργασία	  με	  τοπικούς	  εργοδότες	  έτσι	  ώστε	  να	  προσανατολιστεί	  η	  επαγγελματική	  	  εκπαίδευση	  στις	  τοπικές	  ευκαιρίες	  απασχόλησης	  και	  στις	  ανάγκες	  της	  
αγοράς	  εργασίας	  στο	  πλαίσιο	  των	  ευρύτερων	  	  Ευρωπαϊκών	  διαστάσεών	  τους.	  

2. Στη	  μείωση	  των	  κρουσμάτων	  πρόωρης	  εγκατάλειψης	  του	  σχολείου	  ανάμεσα	  σε	  μαθητές	  προερχόμενους	  από	  ευαίσθητες	  κοινωνικά	  ομάδες,	  μετανάστες	  και	  Roma.	  

Σημαντικά	  αποτελέσματα	  περιλαμβάνουν	  μια	  σειρά	  από	  καινοτόμα	  προϊόντα,	  όπως:	  
• Πηγές	  	  που	  ενημερώνουν	  αθροιστικά	  τις	  αρχικές	  εκθέσεις	  των	  εταίρων	  για	  την	  κατάσταση	  των	  	  πραγμάτων	  στις	  

περιοχές	  τους.	  

• Επίδειξη	  των	  ορθών	  πρακτικών,	  συμπεριλαμβανομένων	  παρουσιάσεων	  σε	  DVD	  και	  ανάλυση	  εγγράφων	  και	  
εκθέσεων	  για	  ακαδημαϊκές	  και	  επαγγελματικές	  δημοσιεύσεις	  τροφοδοτώντας/εισάγοντας	  πολιτικές	  σε	  
περιφερειακές	  και	  εθνικές	  κοινότητες	  .	  

• Διεθνή	  διάσκεψη	  για	  την	  αντιμετώπιση	  της	  «πρόκλησης	  ολοκλήρωσης»	  (completion	  challenge)	  σε	  νέους	  τομείς	  
δεξιοτήτων.	  

• Ένα	  ευρωπαϊκό	  εκπαιδευτικό	  πρόγραμμα	  χρηματοδότησης	  για	  τις	  άμεσες	  ομάδες-‐	  στόχους	  των	  εκπαιδευτικών,	  
των	  υπεύθυνων	  σχολείων	  και	  κολλεγίων,	  των	  συμβούλων	  εκπαίδευσης,	  της	  εκπαίδευσης	  των	  εργαζομένων	  και	  
των	  μελών	  	  των	  τοπικών	  και	  των	  εθνικών	  κοινοτήτων	  που	  ασχολούνται	  	  με	  την	  επαγγελματική	  εκπαίδευση.	  

• Μια	  βιώσιμη	  ιστοσελίδα	  ως	  βάση	  για	  τη	  διάδοση	  και	  αξιοποίηση	  των	  αποτελεσμάτων	  του	  έργου	  σε	  ολόκληρο	  τον	  
Ευρωπαϊκό	  Χώρο	  

Το	  πρόγραμμα	  αυτό	  έχει	  ως	  στόχο	  να	  βελτιώσει	  
τα	  εκπαιδευτικά	  επίπεδα/στάνταρ	  και	  την	  
αποτελεσματικότητα	  της	  δια	  βίου	  μάθησης	  των	  
μαθητών.	  
	  
Κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  ,το	  πρόγραμμα	  θα	  
επηρεάσει	  άμεσα	  τη	  διδασκαλία	  και	  τη	  μάθηση	  
3000	  μαθητών	  και	  200	  εκπαιδευτικών	  στα	  
δίκτυα	  STAYON	  που	  θα	  ιδρυθούν	  από	  τον	  κάθε	  
εταίρο.	  
	  
Επίσης,	  θα	  επηρεάσει	  τους	  70	  συμμετέχοντες	  
των	  δύο	  εκπαιδευτικών	  προγραμμάτων	  και	  
τους	  300	  συμμετέχοντες	  στη	  διάσκεψη.	  
	  

Οι	  ομάδες-‐στόχοι	  του	  προγράμματος	  STAYON	  είναι	  εκπαιδευτικοί,	  διευθυντές	  σχολείων,	  	  σύμβουλοι	  εκπαίδευσης	  και	  φορείς	  χάραξης	  πολιτικής.	  
Για	  να	  ανταποκριθεί	  στις	  απαιτήσεις	  της	  ομάδας	  στόχου,	  απαιτείται	  διεξαγωγή	  έκθεσης	  πεπραγμένων	  ,	  καθώς	  και	  μελέτες	  περιπτώσεων	  εγκατάλειψης	  του	  σχολείου.	  
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