Handboek
beschikbaar in verschillende talen
(waaronder Nederlands)

Mobiele toepassingen
voor Android and iPhone.

Gemakkelijke toegang tot een online
databank met goede
praktijkvoorbeelden.
De mobiele toepassingen zijn tevens
een goede promotie voor onze project.
resultaten.

MOBIELE
TOEPASSINGEN

Hoe de implementatie van
inclusief onderwijs op
reguliere scholen versterken?

ONZE
INCLUSIEVE
LEER HUB
De Europese Inclusieve Leer Hub is een
databank van inclusieve, doorzoekbare
en bruikbare leermiddelen, methoden,
tools en mechanismen, die al zijn getest
en goedgekeurd.
kleuterschool
lagere school
middelbare school
beroepsonderwijs
hoger onderwijs
volwassenenonderwijs

Situatie en uitdagingen van inclusief onderwijs
Analyse van normatieve handelingen die inclusief onderwijs
reguleren
Praktische aanbevelingen voor het ontwikkelen van innovatief
en inclusief lesmateriaal
Voorbeelden van lesplannen
Mogelijkheden om digitale technologieën te gebruiken
Huidige uitdagingen van onderwijs in crisisomstandigheden

HANDBOEK

Het succes van het creëren van inclusief
onderwijs als sleutel tot het tot stand brengen
van inclusieve samenlevingen hangt af van
overeenstemming tussen alle relevante
partners over een gemeenschappelijke visie,
ondersteund door een aantal specifieke
stappen die moeten worden genomen om deze
visie in praktijk te brengen.

PROJECT
PARTNERS

Het project zal de barrières voor inclusie
verminderen door een actieve samenwerking
tussen onderwijspersoneel en andere
belanghebbenden, inclusief de actieve
betrokkenheid van beleidsmakers, leden van
de lokale gemeenschap, zoals politieke en
religieuze leiders, lokale
onderwijsfunctionarissen en de massamedia.

WEB PAGINA

Begunstigden:
Studenten met een beperking
Studenten zonder beperking
Gezinnen (familieleden van studenten met
een beperking)
Directe doelgroepen:
Pedagogisch personeel: leerkrachten, opleiders,
schoolhoofden, directeuren, ondersteunende
leerkrachten
Maatschappelijk- en jeugdwerkers
Particuliere organisaties
Educatieve experten
Beleidsmakers: lokale onderwijsautoriteiten,
afdelingen voor inclusief onderwijsbeleid, speciale
afdelingen van het ministerie van onderwijs, enz.

MyHUB
Een one-stop-shop voor formele en
informele werkwijzen, hulpmiddelen,
middelen en methoden voor formele en
informele onderwijsinstellingen
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De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze
publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft
de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt
gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

