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Our project is aimed at empowering
schools to enhance and to assess
equity through the development of
several intellectual outputs and
actions.
This
highlights
the
importance of assessing equity in
schools to raise awareness among
educational stakeholders. You can
find more information in the project
website.
The second transnational meeting of
the project was held in Swansea (UK)
from the 14th to the 16th of May. We
made progress on two intellectual
outputs, the theoretical framework
on equity and the description of best
practices. Also, we visited Pembroke
Dock Community School, a good
example of school equity. These are
the colleagues who attended the
meeting.

Proiectul nostru vizează împuternicirea școlilor să consolideze și
să evalueze echitatea prin dezvoltarea mai multor rezultate și
acțiuni intelectuale. Acest lucru evidențiază importanța evaluării
echității în școli pentru a sensibiliza părțile interesate din
domeniul educației. Puteți găsi mai multe informații pe site-ul
proiectului.

A doua întâlnire transnațională a proiectului a avut loc la Swansea
(Marea Britanie) între 14 și 16 mai. Am făcut progrese în ceea ce
privește două rezultate intelectuale, respectiv cadrul teoretic
privind echitatea și descrierea celor mai bune practici. De
asemenea, am vizitat Școala comunitară Pembroke Dock, un bun
exemplu de echitate școlară. Aceștia sunt colegii care au participat
la întâlnire.

Visit our website to access all the information about the project

Vizitați site-ul nostru pentru a accesa toate informațiile
despre proiect
information about the project

euschoolequity.org

The majority of the time in Swansea was spent
progressing the theoretical framework of school
equity. We had already defined school equity and we
had also set six dimensions. It was time to go further
and we split the six dimensions into several subdimensions, which will allow us to build an interactive
rubric with four levels of attainment.
In the image below, you can see our definition of
school equity, the six dimensions with a short
description for each one and the sub-dimensions
within each school equity dimension.

Majoritatea timpului din Swansea a fost
acordată pentru progresul cadrului teoretic al
echității școlare. Am definit deja echitatea școlii
și am stabilit și șase dimensiuni. A fost timpul să
mergem mai departe și să împărțim cele șase
dimensiuni în mai multe sub-dimensiuni, ceea ce
ne va permite să construim o rubrică interactivă
cu patru niveluri de realizare.
În imaginea de mai jos, puteți vedea definiția
noastră privind echitatea școlară, cele șase
dimensiuni cu o scurtă descriere pentru fiecare
dintre ele și sub-dimensiunile din cadrul fiecărei
dimensiuni a echității școlare.

We have started to describe and to record best practice in school equity. We want to gather several best
practices for each dimension of our school equity definition from the different participating countries. All
practices will be available from our website. You can already watch two practices from our partner
Institut El Calamot. One practice is “Educational Coaching” linked to our personal and social development
dimension. The other one is “School Sports Plan” linked to our inclusion dimension.

Am început să descriem și să înregistrăm cele mai bune practici în ceea ce privește echitatea
școlară. Vrem să strângem câteva exemple de bune practici pentru fiecare dimensiune a
definiției noastre de echitate școlară din diferitele țări participante. Toate practicile vor fi
disponibile pe site-ul nostru. Puteți viziona deja două practici de la partenerul nostru Institut El
Calamot. O practică este "Coachingul educațional" legat de dimensiunea noastră de dezvoltare
personală și socială. Cealaltă este "Planul sportiv școlar" legat de dimensiunea noastră de
includere.

Educational Coaching

Watch the video
Mireu el vídeo
https://goo.gl/B1hYsV

School Sports Plan

Watch the video
Mireu el vídeo
https://goo.gl/C4gxhC

One of the intellectual outputs that we are
developing is an educational equity portal. One of the
sections is a collection of papers on school equity. We
already have more than 60 references, from which
you can read the abstract and check the full reference
according to the APA regulations.

Una dintre rezultatele intelectuale pe care le
dezvoltăm este un portal educațional de capital.
Una dintre secțiuni este o colecție de lucrări
despre capitalul școlar. Avem deja peste 60 de
referințe, din care puteți citi rezumatul și
verificați referința completă conform
reglementărilor APA.

http://euschoolequity.org/bibliography.html

http://euschoolequity.org/bibliography.html

The third transnational meeting
of the project will be held in Sibiu
(Romania) from the 24th to the
26th of October. The meeting will
focus on developing one of the
project intellectual outputs: a
training course for school heads
on equity in education.

A treia reuniune transnațională a proiectului va avea loc la
Sibiu (România) între 24 și 26 octombrie. Întâlnirea se va
concentra pe dezvoltarea unui proiect intelectual intelectual al
proiectului: un curs de formare pentru șefii de școli cu privire
la echitatea în educație.

Our partnership is formed by the following institutions, which are schools, universities and educational authorities from
Belgium, Italy, Romania, Spain and the United Kingdom. All of them are coordinated by the Inspectorate of Education of
Catalonia.

Parteneriatul nostru este format din următoarele instituții, care sunt școli, universități și autorități
educaționale din Belgia, Italia, România, Spania și Regatul Unit. Toate acestea sunt coordonate de Inspectoratul
de Educație din Catalonia.

