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Škola by měla být bezpečným místem a místem inkluze
neboli začlenění, kde se každému dítěti bude dařit bez
ohledu na jeho původ a schopnosti. Měla by pomáhat
každému dítěti zkoumat a rozvíjet jeho jedinečný
potenciál. Avšak reálně tomu tak vždy není.

www.coe-inschool.org

Navzdory úsilí mnoha škol v Evropě o zavedení
různorodého a interkulturního prostředí řada z nich
stále ještě musí zlepšit svou politiku a postupy ohledně
rovného přístupu ke kvalitnímu inkluzivnímu vzdělání.
V důsledku toho některé děti, zvláště romské, stále
čelí bariérám bránícím jim v tomto přístupu. Právě tuto
situaci chce změnit projekt INSCHOOL.

CES
Rada Evropy je hlavní organizací
lidských práv kontinentu. Skládá se ze
47 členských států, z nichž 28 jsou členy
Evropské unie. Všechny členské státy
Rady Evropy se připojily k Evropské
úmluvě o lidských právech, smlouvě
určené k ochraně lidských práv,
demokracie a právního státu. Evropský
soud pro lidská práva dohlíží na
provádění úmluvy v členských státech.

Evropská unie je jedinečné hospodářské a politické
partnerství mezi 28 demokratickými evropskými zeměmi.
Jeho cíle jsou mír, prosperita a svoboda pro 500 milionů
občanů - ve spravedlivějším a bezpečnějším světě.
K tomu, aby se mohly tyto cíle uskutečňovat, si země EU
zřídily orgány, které řídí EU a přijímají právní předpisy.
Hlavními orgány jsou Evropský parlament (zástupci
evropských občanů), Rada Evropské unie (zastupující
národní vlády) a Evropská komise (zastupující společný
zájem EU).

www.coe.int

http://europa.eu

DŮKAZY



ÚROVEŇ ŠKOLY

INSCHOOL je společný projekt Evropské komise a Rady Evropy, jehož
cílem je posílit sociální začleňování Romů podporou politiky a postupů
inkluzivního vzdělávání v Bulharsku, České republice, Maďarsku,
Rumunsku, Slovenské republice a Velké Británii. K dosažení tohoto cíle
slouží následující:

INSCHOOL zavádí metodiku „Index inkluze: průvodce
rozvoje ve škole na základě inkluzivních hodnot“
vyvinutou T. Boothem a M. Ainscowem (2016), a to
tím, že poskytuje pracovníkům v jednotlivých školách
nepřetržitou a lokální podporu. Aktivity škol jsou
zajištěny pomocí grantů a školy jsou podporovány
v rozvíjení svých vlastních Plánů rozvoje inkluzivního
školství národním týmem INSCHOOL Školy se také
zapojují do vzájemného sdílení znalostí v rámci tohoto
projektu za účelem zavedení dalších inkluzivních
postupů a aktivit.

àà Nastavení podpůrných mechanismů a zdrojů pro pilotní inkluzivní
školy;
àà Poskytování podpory učitelům při praktikování inkluzivní výuky;
àà Podpora odstraňování konkrétních bariér pro zranitelné skupiny
včetně změny legislativy v cílových zemích;



ÚROVEŇ LEGISLATIVY

V těsné spolupráci s ministerstvy majícími v gesci
vzdělávání v jednotlivých zemích pracuje Národní
pracovní skupina na legislativní úrovni na mezerách a
nesrovnalostech mezi současnou politikou a postupy
ve školách a poskytuje asistenci při řešení těchto
otázek. Tímto způsobem jsou inkluzivní postupy ve
vzdělávání udržovány národní politikou inkluze.

àà Zvyšování povědomí o výhodách inkluzivního vzdělávání u široké
veřejnosti i osob s rozhodovacími pravomocemi.
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Plán inkluzivního
rozvoje školy

DUÁLNÍ PŘÍSTUP

Díky zaměření na duální přístup si projekt INSCHOOL
zachovává přehled o politice a postupech v oblasti vzdělávání
v každé jednotlivé zemi. K dosažení tohoto cíle pracují
facilitátoři INSCHOOL přímo se školou (učiteli, studenty,
pracovníky školy, rodinami, komunitou), zatímco vzdělávací
poradci INSCHOOL poskytují podporu facilitátorům a
zajišťují, aby byl tento proces koordinován na národní úrovni a
udržován prostřednictvím systematické zpětné vazby. Tento
přístup má pak dopad jak na postupy, tak i na politiku.



INDEX INKLUZE

Index inkluze je metodologický nástroj, který
podporuje rozvoj inkluze na školách na základě
rámcových hodnot. Působí ve třech oblastech
(vytváření inkluzívní kultury, zavedení politiky
inkluze a rozvíjení inkluzivních postupů)
k dosažení inkluze ne pro určitou skupinu dětí,
ale pro všechny jedince (dospělé i děti), systémy
a nastavení.

KONTINUITA A UDRŽITELNOST

Existence
národního
týmu
přispívá
k nepřetržitému pozitivnímu dopadu, protože
jsou vytvořeny vazby mezi školami v různých
regionech a zemích. Z dlouhodobého hlediska
tato nadnárodní podpora pomůže školám stát
se soběstačnými, protože jim bude poskytnuta
veškerá metodika a zdroje, které potřebují, aby
se staly nezávislými na zásahu zvnějšku.

