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Europejski przybornik szkolny

 
 

Europejska platforma internetowa dla szkół School Education Gateway to inicjatywa Unii Europejskiej finansowana 
z europejskiego programu Erasmus+ w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Ani instytucje 
i organy Unii Europejskiej, ani żadna osoba działająca w ich imieniu nie ponoszą odpowiedzialności za sposób 
wykorzystania zamieszczonych na niej informacji.

• Jak zwiększyć frekwencję uczniów lub 
ograniczyć porzucanie nauki?

• Jak zachęcić rodziców do większego 
zaangażowania w życie szkoły?

• Jak wprowadzić metody nauczania i uczenia się 
oparte w większym stopniu na współpracy?

Odpowiedzi na te i  inne pytania można znaleźć w 
europejskim przyborniku szkolnym. Materiały 
propagują podejście typu „szkoła jako całość”, 
które służy integracji i zapobieganiu wczesnemu 
kończeniu nauki. Przybornik ma pomóc dyrektorom 
szkół, nauczycielom i  innym osobom ustalić, 
jakie metody pomagają zapobiegać wczesnemu 
kończeniu nauki i  jakie są możliwe rozwiązania. W 
zestawie zgromadzono wyniki badań, dokumenty 
i  dobre praktyki w  zakresie metod opartych na 
współpracy w obrębie szkoły i poza nią, które można 
wdrożyć w różnych sytuacjach szkolnych. 

Zestaw materiałów obejmuje pięć obszarów tematycznych

1. Zarządzanie 
szkołą

2. Nauczyciele 3. Wsparcie dla 
uczących się

4. Zaangażowanie 
rodziców

5. Zaangażowanie 
zainteresowanych 

stron

W każdym z tych obszarów tematycznych opisano problemy i zaproponowano rozwiązania, które można 
wprowadzić na poziomie szkoły. Rozwiązania zostały opracowane na podstawie wyników badań naukowych, 
załączono też odpowiednią dokumentację i praktyczne przykłady. Przykłady obejmują szczegółowe opisy 
procesu zmian i odesłania do materiałów takich jak podręczniki, nagrania wideo czy też strony internetowe. 
Konkretne przykłady można wyszukać przy pomocy narzędzi wyszukiwania i filtrów.

Ankieta online pomaga użytkownikom określić, jakie zagadnienia ich interesują, dzięki czemu mogą oni 
otrzymać materiały dostosowane do ich potrzeb (dokumenty i opisy praktyk). Użytkownicy są zachęcani do 
zamieszczania za pośrednictwem formularza online nowych materiałów, w tym zwłaszcza opisów dobrych 
praktyk stosowanych przez szkoły, które z powodzeniem realizują nowe inicjatywy. O wyborze i aktualizacji 
materiałów dostępnych w ramach przybornika decyduje Zespół Redakcyjny. 

 https://www.schooleducationgateway.eu/europeantoolkitforschools 
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Wspieranie edukacji włączającej i przeciwdziałanie wczesnemu 
kończeniu nauki
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