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Европейски инструментариум за училищата
Насърчаване на приобщаващото образование и справяне с
преждевременното напускане на училище
• Искате ли да се увеличи присъствието или
да намалее отпадането от училище?
• Търсите ли начини да засилите участието
на родителите във Вашето училище?
• Обмисляте ли да въведете подходи към
преподаването и ученето, които се базират
в по-голяма степен на сътрудничество?

Ако е така, можете да се възползвате от възможностите,
които предлага Европейският инструментариум за
училищата. Инструментариумът насърчава прилагането
на подход, ангажиращ участието на цялото училище,
за по-добро приобщаване и за предотвратяване на
преждевременното напускане на училище. Може
да помогне на директори, учители и други лица да
установят нуждите във връзка с предотвратяването на
преждевременното напускане на училище и да намерят
подходящи решения. Инструментариумът включва
доказателства, документи и добри практики във връзка
с подходи на сътрудничество във и около училищата,
които могат да се приложат в различни училищни среди.

Инструментариумът е разделен на 5 области

1. Управление на
училищата

2. Учители

3. Подкрепа
за учениците

4. Участие на
5. Участие на
родителите заинтересованите
страни

За всяка от тези области са описани предизвикателствата и са предложени действия, които да бъдат въведени на
равнище училище. Това е подкрепено с научни доказателства и придружено от документи и примери от практиката.
Примерите включват подробни описания на процеси на промяна и материали, като учебници,видеозаписи и
уебсайтове. Търсенето и филтрирането на инструменти дава възможност да се открият конкретни примери.
Онлайн въпросник позволява на ползвателите да установят интересите си и да получат съобразен с това доклад
с подбор от ресурси (документи и практики). Приканваме ползвателите да представят нови ресурси посредством
онлайн формуляра; насърчаваме по-специално представянето на добри практики от училища, въвеждащи успешни
инициативи. Редакционна колегия съдейства за подбора и актуализирането на ресурсите в инструментариума.
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School Education Gateway е инициатива на Европейския съюз, която се финансира по програма Еразъм+
— европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Институциите и
органите на Европейския съюз, както и лицата, действащи от тяхно име, не носят отговорност за евентуалното
използване на съдържащата се в този документ информация.

