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Set european de instrumente școlare

Promovarea educației incluzive și combaterea abandonului școlar timpuriu

 
 

„School Education Gateway” este o inițiativă a Uniunii Europene, finanțată prin Erasmus+, programul european 
pentru educație, formare, tineret și sport. Nici instituțiile și organismele Uniunii Europene și nicio persoană care 
acționează în numele acestora nu pot fi considerate responsabile pentru eventualele utilizări ale informațiilor 
conținute în prezentul document.

• Doriți să îmbunătățiți prezența la ore sau să 
reduceți abandonul școlar?

• Doriți să găsiți metode de îmbunătățire a 
implicării părinților în școala dumneavoastră?

• Vă gândiți să introduceți abordări ale predării 
și învățării bazate în mai mare măsură pe 
colaborare?

În acest caz, ați putea beneficia de pe urma utilizării 
Setului european de instrumente școlare. Setul de 
instrumente promovează o abordare la nivelul întregii 
școli pentru îmbunătățirea incluziunii și prevenirea 
abandonului școlar timpuriu. El poate ajuta directorii 
de școală, cadrele didactice și alte persoane să 
identifice necesitățile legate de prevenirea abandonului 
școlar timpuriu și să găsească soluții adecvate. Setul 
de instrumente reunește dovezi, documente și bune 
practici de abordare colaborativă în școli și în afara 
școlilor, care pot fi puse în aplicare în diferite contexte 
școlare. 

Setul de instrumente este împărțit în 5 domenii

1. Guvernanța 
școlilor

2. Cadrele 
didactice

3. Sprijinul 
pentru elevi 

4. Implicarea 
părinților

5. Implicarea 
părților 

interesate

Fiecare dintre aceste domenii descrie provocările aferente și propune acțiuni care să fie introduse la nivel 
de școală. Acestea sunt susținute de rezultate ale activității de cercetare si urmate de documente și de 
exemple practice. Printre exemple se numără descrieri detaliate ale proceselor de schimbare și materiale 
precum manuale, videoclipuri sau site-uri web. Instrumentele de căutare și de filtrare pot permite găsirea unor 
exemple specifice.

Există un chestionar online ce le permite utilizatorilor să identifice aspectele care îi interesează și să primească 
un raport adaptat, cu resurse selectate (documente și practici). Utilizatorii sunt invitați să transmită noi resurse 
prin formularul online; sunt în special binevenite exemplele de bune practici din școli care au introdus inițiative 
de succes. Selectarea și actualizarea resurselor din setul de instrumente sunt sprijinite de un consiliu editorial. 
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