Мобилни приложения
за операционните системи Android и
IOS

Наръчник
и превод на отделните му части на
работните езици на проекта

С помощта на които е възможно бързо и
лесно да се използват събраните
материали

Как да подкрепим прилагането на
приобщаващото образование в
масовите училища?

Разработването на мобилни приложения
също се счита за значителен принос за
популяризирането на проекта

УЧЕБЕН
ПОРТАЛ
МОБИЛНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

Европейският център за
приобщаващо образование е голямо
хранилище на вече тествани, търсими
и полезни учебни ресурси, методи,
инструменти и механизми

апробирани
начално средно училище в
предучилищна възраст
професионално образование и
обучение
висше образование
образование за възрастни

 Ситуация и предизвикателства на
приобщаващото образование
 Анализ на нормативни актове, регулиращи
приобщаващото образование
 Практически препоръки за разработване на
иновативни и приобщаващи учебни материали
 Примерни планове за уроци
 Възможности за използване на цифрови
технологии
 Актуални предизвикателства на
образованието в кризисни условия

НАРЪЧНИК

Успехът на създаването на
приобщаващо образование като ключ
към създаването на приобщаващи
общества зависи от съгласието между
всички съответни партньори относно
обща визия, подкрепена от редица
конкретни стъпки, които трябва да бъдат
предприети, за да се приложи тази
визия на практика

ПАРТНЬОРИ
ПО ПРОЕКТА

Проектът ще намали бариерите пред
приобщаването чрез активно
сътрудничество между специалистите в
образованието и други заинтересовани
страни, включително активното участие
на политици, членове на местната
общност, като политически и религиозни
лидери, експерти в образованието на
местно ниво и средствата за масова
информация

Бенефициенти:

УЕБ САЙТ

Ученици и студенти с увреждания
Ученици и студенти без увреждания и
Членове на семейства на учащи

Целеви групи:
- Учители, обучители, директори, ресурсни
учители, педагогически съветници и др.
- Младежи, ангажирани с неформално
образование и обучение
- Неправителствени организации;
- Създатели на политики в образованието,
местни образователни власти, общински
отдели за приобщаващите образователни
политики, специализирани отдели в
Министерството на образованието и науката,
както и Министерство на младежта и спорта

MyHUB
MyHub – онлайн център за практики,
инструменти, ресурси и методи за
осъществяване на приобщаващо образование
и обучение във формална и неформална
среда
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