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Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία

 
 

Η πλατφόρμα School Education Gateway αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτείται 
από το Erasmus+, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού. Τα όργανα και οι 
οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός τους δεν φέρουν 
καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα δημοσίευση.

• Θέλετε να αυξήσετε το ποσοστό σχολικής φοίτησης ή 
να μειώσετε το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου;

• Αναζητάτε τρόπους για τη βελτίωση της συμμετοχής 
των γονέων στο σχολείο σας;

• Σκέφτεστε να υιοθετήσετε πιο συνεργατικές 
προσεγγίσεις σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση;

Τότε η ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη για τα σχολεία μπορεί 
να σας φανεί χρήσιμη. Η εργαλειοθήκη προωθεί μια 
ολιστική προσέγγιση του σχολείου για τη βελτίωση της 
ένταξης των μαθητών και την πρόληψη της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να 
βοηθήσουν διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη να εντοπίσουν τις ανάγκες στο πλαίσιο 
της πρόληψης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
και να βρουν κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης του 
προβλήματος. Στην εργαλειοθήκη συλλέγονται στοιχεία, 
έγγραφα και καλές πρακτικές για συνεργατικές προσεγγίσεις 
στο σχολείο αλλά και στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον, οι 
οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορους σχολικούς 
τομείς. 

Η εργαλειοθήκη χωρίζεται σε 5 τομείς

1. Διοίκηση 
των σχολείων

2. Εκπαιδευτικοί 3. Υποστήριξη 
των μαθητών

4. Συμμετοχή 
των γονέων

5. Συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων 

μερών
Για καθέναν από τους εν λόγω τομείς περιγράφονται οι προκλήσεις και προτείνονται δράσεις που μπορούν να εφαρμοστούν 
σε επίπεδο σχολείου. Τα παραπάνω ενισχύονται από έρευνες και συμπληρώνονται με έγγραφα και πρακτικά παραδείγματα. 
Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν λεπτομερείς περιγραφές διαδικασιών αλλαγής, καθώς και υλικό όπως εγχειρίδια, βίντεο 
ή ιστοσελίδες. Λειτουργίες αναζήτησης και φιλτραρίσματος καθιστούν δυνατή την εύρεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων.

Σε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν και 
να λάβουν εξατομικευμένη έκθεση με επιλεγμένους πόρους (έγγραφα και πρακτικές). Οι χρήστες καλούνται να υποβάλουν 
νέους πόρους συμπληρώνοντας ένα ηλεκτρονικό δελτίο· ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη είναι η υποβολή καλών πρακτικών από 
σχολεία που έχουν θέσει επιτυχείς πρωτοβουλίες σε εφαρμογή. Η επιλογή και επικαιροποίηση των πόρων της εργαλειοθήκης 
υποστηρίζεται από μια συντακτική ομάδα. 

 https://www.schooleducationgateway.eu/europeantoolkitforschools 
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Προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και αντιμετώπιση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/commission/index_en
https://www.schooleducationgateway.eu/europeantoolkitforschools 
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/latest_resources.htm
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/
http://twitter.com/hashtag/EdGateway
http://twitter.com/hashtag/EUteacheracademy
https://twitter.com/EUErasmusPlus
https://www.youtube.com/user/schoolgateway

