
MEDIÁLNÍ SNÍDANĚ S DZS

Inkluze
v mezinárodním 
vzdělávání
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Co inkluze není

„Erasmus+ je program pro vysokoškoláky ze zajištěných rodin.“
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Co inkluze není

„Inkluze v Erasmu+ znamená zaměření na zdravotně 
znevýhodněné osoby.“
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Smlouva o EU

„Ve všech svých činnostech 
dodržuje Unie zásadu 
rovnosti svých občanů, 
kterým se dostává od jejích 
orgánů, institucí a jiných 
subjektů stejné pozornosti.“

Strategický rámec - evropský

Evropský prostor 
vzdělávání

„Vhodné podmínky k 
úspěšnému studiu by měli 
mít všichni mladí lidé bez 
ohledu na to, z jakého 
zázemí pocházejí.“

Evropský pilíř 
sociálních práv

„Každý má právo na kvalitní 
a inkluzivní všeobecné a 
odborné vzdělávání a 
celoživotní učení.“

Akční plán 
digitálního 
vzdělávání 2021-
2027

„Digitální vzdělávání by 
mělo hrát klíčovou úlohu při 
zvyšování rovnosti a 
inkluzivnosti.“
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Strategie 2030+

„Úkolem vzdělávacího systému je zasypávat tzv. digitální 
propast mezi žáky bez ohledu na jejich socioekonomické, 
zdravotní nebo jiné znevýhodnění, a to pomocí podpory 
nediskriminačního přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.“

Strategický rámec - český

Strategie 
internacionalizace VŠ

„Důležitou zásadou je inkluze, tedy nastavení systému tak, 
aby do procesu získávání globálních kompetencí byli 
zapojeni i studenti či akademičtí pracovníci vysokých škol, 
kteří z různých důvodů nemohou na zahraniční mobilitu 
vycestovat, nebo jejichž přístup k mobilitám je ztížen (např. 
z důvodu jejich specifických potřeb).“
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Index zaostávání vzdělávání za sociální situací
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„Po účasti na 
projektu mám 
pocit, že…“
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- Inkluze jako součást 
Strategie DZS

- Akční plán inkluze
a diverzity

- Inclusion officer a tým 
pro inkluzi DZS

Inkluze v DZS
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1) Inkluze jako součást 
Strategie DZS

„Pracujeme na tom, aby se do mezinárodního 
vzdělávání postupně mohl zapojit každý, ať je to 
nadšený samouk, student, pedagog nebo škola. 
Věříme totiž, že zahraniční zkušenost mění 
jednotlivce i celou společnost k lepšímu.“
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2)  Inclusion officer
a tým pro inkluzi DZS

- Kontakt pro Evropskou komisi

- Zástupci všech týmů DZS

- Další vzdělávání zaměstnanců, např. TCA 
aktivity 
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3) Akční plán inkluze
a diverzity

→ Zvýšit informovanost o možnostech 
programů vzhledem k inkluzi

→ Analyzovat bariéry v těch
tzv. mikroregionech, které dosud nejsou 
zapojeny do programů

→ Zvýšit povědomí o inkluzi a diverzitě
u zaměstnanců DZS, včetně externistů
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Záměr DZS
• Vytvořit v ČR prostředí pro implementaci programu,

který je pro všechny

• Chceme odstraňovat překážky

• Nechceme přistoupit k tématu formálně

• Nechceme téma inkluze vnímat „úzce“

• Chceme se specializovat na téma inkluze pro oblast
mezinárodní spolupráce

• Chceme, aby DZS sám byl inkluzivní organizací

Proč se tématu
inkluze věnujeme?
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- Priorita

- Inkluze a diverzita

- Účastníci s omezenými 
příležitostmi

- Překážky

- Nástroje na zmírňování 
překážek

Inkluze v Erasmu+ a Evropském sboru solidarity
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DIGITÁLNÍ 
TRANSFORMACE

• Zapojení širšího spektra 
organizací i účastníků

• Podpora účastníků
s omezenými příležitostmi

PRIORITY 2021-2027

INKLUZE A 
ROZMANITOST

• Udržitelné vedení projektů

• Ekologicky šetrné výjezdy

• Prohlubování povědomí
o ekologicky udržitelném 
chování

ZAPOJENÍ DO 
DEMOKRATICKÉHO 
ŽIVOTA

• Využití potenciálu digitálních 
technologií pro výuku

• Rozvoj digitálních dovedností 
všech cílových skupin

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A BOJ PROTI ZMĚNĚ 
KLIMATU

• Rozvoj sociálních a mezikulturních 
kompetencí, kritického myšlení a 
mediální gramotnosti

• Podpora aktivní účasti 

Erasmus+ a Evropský sbor solidarity
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Inkluzivní nástroje v oblasti 
výjezdů studentů a zaměstnanců

Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání
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PROGRAMOVÉ A PARTNERSKÉ ZEMĚ
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Nástroje 
inkluze

Finanční podpora

Flexibilita v délce
mobility
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Zdravotní znevýhodnění

Studenti i zaměstnanci

Socioekonomicky 
znevýhodněné 

prostřední/studenti se 
závislými osobami

Studenti

Pracující studenti, specifické 
obory, profesionální sportovci 

aj.

Studenti

100 % navýšení finančního 
příspěvku

krátkodobá mobilita
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„Není čeho se bát, zvládneš
všechno, úplně stejně jako
já, i když mám handicap. Je
potřeba se toho nebát!
Půlrok ve Finsku mě ukázal,
že i s handicapem se dá
procestovat svět. Od té doby
už mám za sebou asi dvacet
leteckých výletů, většinou
úplně sám.“

Zdroj: https://cps.upol.cz/jakub/
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Eva Čaplová
Základní a mateřská škola Ostrava-Poruba



















Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100
info@dzs.cz

www.dzs.cz

Facebook
Dům zahraniční spolupráce – DZS
Erasmus+ Česká republika
Evropské příležitosti pro mladé
Study in the Czech Republic

Instagram
@dzs_cz

Twitter
@dzs_cz

LinkedIn
Dům zahraniční spolupráce

YouTube
Dům zahraniční spolupráce DZS

Děkujeme 
za pozornost.

http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
http://www.facebook.com/erasmusplusCR
http://www.facebook.com/mladezvakci
http://www.facebook.com/studyincz
http://www.instagram.com/dzs_cz/
http://twitter.com/dzs_cz
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz/
http://www.youtube.com/channel/UCG0LN9Gh9Hjc2803QuuPoOw

