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Európsky súbor nástrojov pre školy
Podpora inkluzívneho vzdelávania a riešenie problému predčasného
ukončovania školskej dochádzky
• Chcete zlepšiť školskú dochádzku alebo
znížiť mieru predčasného ukončenia školskej
dochádzky?
• Hľadáte spôsoby, ako zlepšiť angažovanosť
rodičov vo vašej škole?
• Uvažujete o zavedení kooperatívnejších
prístupov k výučbe a učeniu?

V tom prípade by vám mohol pomôcť európsky
súbor nástrojov pre školy. Slúži na podporu
celoškolského prístupu s cieľom zlepšiť inkluzívnosť
a predchádzať predčasnému ukončovaniu školskej
dochádzky. Môže riaditeľom, pedagógom a ďalším
zainteresovaným osobám pomôcť pri identifikácii
potrieb v úsilí o predchádzanie predčasnému
ukončovaniu školskej dochádzky a pri hľadaní
vhodných riešení. Súbor nástrojov obsahuje
dôkazy, dokumenty a osvedčené postupy týkajúce
sa kooperatívnych prístupov v školách a ich okolí,
ktoré možno zavádzať v najrôznejších výučbových
kontextoch.

Súbor nástrojov je rozdelený na 5 oblastí

1. Riadenie
školy

2. Podpora
učiteľov

3. Podpora
žiakov

4. Zapojenie
5. Zapojenie
rodičov
zainteresovaných
strán

Každá z oblastí opisuje výzvy a prináša návrhy opatrení, ktoré by sa mali zaviesť na úrovni školy. Tie sa
opierajú o výsledky výskumu a doplňujú ich podklady a príklady z praxe. Príklady zahŕňajú podrobné opisy
postupov vedúcich k zmene prístupu a materiály ako návody, videá či internetové stránky. Konkrétne príklady
možno nájsť vďaka vyhľadávacím a filtrovacím nástrojom.
Online dotazník umožňuje používateľom identifikovať svoje oblasti záujmu a získať cielené výstupy s vybranými
zdrojmi (podkladmi a opismi postupov). Budeme radi, ak nám používatelia cez online formulár poskytnú nové
zdroje; obzvlášť privítame osvedčené postupy uplatňované v školách, ktorým sa podarilo zaviesť úspešné
iniciatívy. Výber a aktualizáciu zdrojov pre súbor nástrojov zabezpečuje náš redakčný tím.
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School Education Gateway je iniciatíva Európskej únie, ktorá je financovaná z európskeho programu pre
vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+. Ani inštitúcie a orgány Európskej únie, ani žiadne osoby
konajúce v ich mene nenesú zodpovednosť za prípadné využitie informácií uvedených v týchto materiáloch.

