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ECO IN SIŪLO NAUJĄ IR
NOVATORIŠKĄ MOKYMO
MODELĮ, KURIS SUKURTŲ
ĮTRAUKIAS MOKYKLAS IR
BENDRUOMENES. TAIKYDAMA
EKOLOGINĮ POŽIŪRĮ IR
REMDAMASI MOKSLINIAIS
ĮRODYMAIS, ECO-IN SKATINA
AKTYVŲ MOKYTOJŲ, MOKYKLŲ
VADOVŲ, POLITIKOS
FORMUOTOJŲ, TĖVŲ IR ŠEIMŲ
DALYVAVIMĄ.

EUROPOS KOMISIJOS PARAMA ŠIO LEIDINIO
RENGIMUI NEREIŠKIA PRITARIMO JO TURINIUI,
KURIAME PATEIKIAMA AUTORIŲ
NUOMONĖ, TODĖL EUROPOS KOMISIJA NEGALI BŪTI
LAIKOMA ATSAKINGA UŽ INFORMACIJĄ PANAUDOTĄ
ŠIAME LEIDINYJE
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Tikslai

TIKSLINĖS GRUPĖS

ECO-IN projekto tikslas yra integracinio švietimo
politikos ir praktikos tobulinimas nuo pradinės iki
vidurinės mokyklos, aktyviai įtraukiant visas
pagrindines švietimo suinteresuotąsias šalis, tokias kaip
mokytojai, mokyklų vadovai, švietimo personalas
(mokykloje ir už jos ribų), tėvai ir valdžios institucijos suteikdami jiems specialų mokymą ir remdami
veiksmus, kurie konkrečiai veiktų kaip komandinis
darbas, kovojant su segregacija ir radikalėjimu, tokiu
būdu suteikiant daugiau kokybinių ir kiekybinių
priemonių, siekiant įgyvendinti, stebėti ir vertinti
įtrauktį mokykloje.

Mokytojai

Mokyklų
direktoriai

Tėvai ir šeimos

Politikai

NETIESIOGINĖS TIKSLINĖS GRUPĖS

sustiprintų konkrečius įgūdžius, kad mokykloms
būtų teikiama kultūrinė, metodinė ir

sustiprinti poveikio vertinimą tiek pagrindiniams
veikėjams, tiek nepalankioje padėtyje esantiems

organizacinė parama, siekiant skatinti įtrauktį
visais švietimo sistemos lygmenimis.

mokiniams yra pagrindinė strategija, kurią įgyvendina
ECO-IN projektas, siekdamas užtikrinti, kad
pagrindiniams veikėjams, priklausantiems skirtingiems
švietimo subjektams socialinėms ir švietimo sistemoms

nepalankioje padėtyje esančių mokinių marginalizaciją
ir skatinant socialinį dalyvavimą (švietimas, asmeninė ir

MOKYMAI
Remiantis anksčiau minėtu „ekologiniu požiūriu“,
programa sukurs mokymo kursų rinkinį, kuris

Plėtoti platesnės švietimo bendruomenės gebėjimus ir
kompetencijas, skatinti ir remti įtraukųjį švietimą bei

(mokyklai, šeimai, bendruomenei, politinėms įstaigoms)
suteikiama galimybė tinkamai įgyvendinti, stebėti ir
įvertinti jų veiksmų poveikį mažinant socialinę atskirtį ir

Activ

PROSOCIALINIO PASITIKĖJIMO
CENTRAS
Mokiniai

Išorės suinteresuotosios
šalys, vietos tarnybos ir
asociacijos

Mokslo bendruomenė

socialinė nauda), tuo pačiu metu stiprinant
kompetencijas skatinti socialinę įtrauktį per švietimą ir
mokymą (nauda socialiniam ir sisteminiam lygiui).

Naujų pasitikėjimo, įsitraukimo, dalijimosi ir
bendravimo erdvių kūrimas tarp skirtingų
švietimo sistemos dalyvių, palaikančių ir
propaguojančių ES vertybes - įtrauktį, lygybę,
socialinį teisingumą ir nediskriminavimą

APSILANKYKITE MŪSŲ PUSLAPYJE
HTTPS://ECO-IN.EU/

ALGORITMAS
Sukurti novatorišką, skaitmeninę ir daugiakalbę
sistemą, pagrįstą konkrečia, patikima ir
galiojančia algoritmais pagrįsta balų sistema,
skirta naujiems ekologiniams požiūriams į
įtrauktį ir įvertinti bei stebėti įtraukaus švietimo
procesus, kuriuos vykdo skirtingos tikslinės
grupės.

