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Příklad propagace účasti: Přístupná cesta ke vzdělání  

(Disability Access Route to Education -DARE) 

Irsko 

 

 

Shrnutí případové studie 

 

V Irské republice je terciální vzdělávání poskytované na vysokých školách. Ke vstupu na 

vysokou školu je možné využít řadu různých cest. Tradiční způsob znamená ukončení 

středoškolského vzdělání a následné přihlášení na vysokou školu. Rozšiřování přístupu k 

vysokoškolskému vzdělání pomocí alternativních cest a inkluze těch, kteří by v minulosti 

neměli přístup ke vzdělání, se však stává samozřejmostí. Jedinci s hendikepem a sociálně či 

ekonomicky vyloučení mají nyní možnost dále studovat. Aby byl usnadněn širší přístup ke 

vzdělání a účast v něm, byly realizovány kroky v národní legislativě, vznikly iniciativy na 

národní úrovni a na úrovni institucí a vznikly podpůrné služby. V Irské republice existují dvě 

schémata, která podporují přístup ke vzdělání: HEAR (Higher Access Route to Education) a 

DARE (Disability Access Route to Education): 

 

DARE –  

“The Disability Access Route to Education (DARE) (Přístup ke vzdělání pro 

hendikepované) je postup pro přijímání na vysoké školy, který nabízí místa na základě 

redukovaného počtu bodů absolventům středních škol, kterým je méně než 23 let, mají 

nějaký hendikep a ukončili střední školu s tzv. Irish Leaving Certificate.”  
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Schéma DARE bylo vytvořeno s cílem umožnit vstup na vysokou školu těm středoškolákům, 

kteří sice nesplňují vstupní požadavky kvůli svému hendikepu, ale kteří by mohli mít 

schopnosti uspět při studio na vysoké škole. Pro propagaci schématu DARE je využívána celá 

řada možností, včetně: 

 

1. Účelová webovská stránka, která poskytuje nezbytné informace o schématu.  

2. Informační leták, který poskytuje informace o tom, co je DARE, jak se přihlásit, a uvádí 

kontaktní údaje.  

3. Kontaktní osoby na vysokých školách, které se účastní DARE.  

4. Konzultační semináře pro přihlášení k DARE, které se pořádají každoročně na různých 

místech země.  

5. Propagace schématu na vzdělávacích akcích jak místního, tak národního rozsahu.  
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DARE – Disability Access Route to Education. ONLINE, dostupné: 
http://accesscollege.ie/dare/index.php 
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HEAR – Higher Education Access Route. ONLINE, dostupné: 
http://www.accesscollege.ie/hear/index.php 
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