ЗАЕДНО УЧИМ
ПО-ДОБРЕ!
Каква е твоята мечта
за по-приобщаващи
класна стая и
училище?

Можем ли да я
осъществим
заедно?

Всички ние - родители, учители и ученици, имаме важна роля в
създаването на по-приобщаваща учебна среда.
Съвместната ни работа за постигането й понякога може да бъде
предизвикателство. Първата стъпка е да обединим нашите идеи.
Затова Ви каним, да споделите с нас мечтата си как да изглежда вашата
приобщаваща класна стая. Можете да ни я покажете като създадете по
ваш избор: постер, видео, снимка, колаж ... !

Изпратете идеите за Вашата мечтана класна стая на
inclusiveeducationplus@gmail.com до 4 ноември. Това е
възможност да спечелите участвие в нашият Наръчник за
копродукции и да спечелите професионална фотосесия в клас
Кликнете тук за повече информация.
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ДА НАПРАВИМ ПЪРВАТА СТЪПКА
Всички искаме най-доброто за нашите деца. Това включва и
нашата
подкрепа
за
получаване
на
висококачествено
образование в споделена от всички класна стая.
Вие, родителите и учителите, сте експерти, когато става въпрос за
Вашите деца. Ето защо Вашата експертиза е тази, която може да
им помогне да се развиват, както у дома, така и в класната стая.
Работейки заедно, успоредно с детето, Вие можете да увеличите
своите познания и по този начин да му помогнете да развие
пълния си потенциал.
Работата в екип понякога е истинско предизвикателство, но си
заслужава да направим първата крачка заедно. Затова Ви
предлагаме някои наши предложения за една по-добра съвместна
работа:

Хубаво би било, ако учителите предоставят на семействата
възможност за активно участие в училищната общност.
Освен това семействата трябва винаги да са добре дошли в
учебния процес.
Имайте предвид, че другият човек има свои собствени опасения,
точно както и Вие. Затова трябва да им обърнете внимание, за да
разберете по-добре положението, в което всеки се намира.

Избягвайте да използвате език, който не е разбираем за
всички, например медицински или академични термини, и
винаги проверявайте дали сте разбрани правилно.
Изберете начин на общуване, който да отразява напредъка,
както у дома, така и в класната стая.

За да избегнете възможни предизвикателства и за да ги
преодолеете с общи усилия, би било разумно всичко да се
планира предварително. Гледайте към бъдещето!
Родителите трябва да помнят, че са равноправни партньори
в този процес. И че всеки от тях има своите познания и
експертиза, с които могат да си помагат взаимно и по този
начин да подкрепят детето по-добре.

Ние смятаме, че сте готови да направите първата
стъпка! Кога ще започнете, зависи от Вас.

