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Exemplu de promovare a participării: Disability Access Route to
Education (DARE)
Irlanda

Prezentare generală a studiului de caz
În Republica Irlanda, instituțiile de învățământ superior (HEIs) oferă educație de nivelul trei
(școală post-secundară). Accesul la învățământul superior al persoanelor fizice poate fi aplicat
folosind căi diferite. Calea tradițională ar fi intrarea în învățământul superior direct prin
completarea educației de nivel secudar. Cu toate acestea, extinderea accesului la
învățământul superior prin căi alternative și includerea acelor persoane care în trecut nu
aveau acces la învățământ devine un lucru obișnuit. Persoanele cu dizabilități și provenind din
medii socio-economic dezavantajate au acum posibilitatea de a urma studii superioare si
postuniversitare. Pentru a facilita un acces si o participare mai avansata la educație sunt puse
la dispoziție legislația la nivel national,inițiativele la nivel national și institutional, și serviciile
de sprijin. Două sisteme din Republica Irlanda care sprijină accesul la educație sunt HEAR
(Higher Access Route to Education) și DARE (Disability Access Route to Education):

DARE –
“Disability Access Route to Education (DARE)-Calea de Acces la Educație a Persoanelor
cu Dizabilități este un sistem de admitere în universități și colegii care oferă locuri pe
baza de unor puncte reduse pentru cei care au abandonat scoala sub 23 de ani care au
dizabilități și au absolvit cu un certificat Irish Leaving Certificate.”
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Sistemul DARE a fost configurat pentru a oferi acces pentru cei care au abandonat scoala și nu
îndeplinesc cerințele de admitere pentru a intra în învățământul superior datorită impactului
pe care îl au dizabilitățile lor, dar care ar avea capacitatea de a-si continua studiile în
învățământul superior. O serie de activități sunt întreprinse pentru a promova sistemul DARE
incluzând:

1. Un website dedicat acestor persoane care oferă toate informațiile necesare.
2. O broșură informativă care oferă informații asupra ceea ce înseamnă sistemul DARE
cum se aplică la acesta și date de contact.
3. Persoane de contact care fac parte din DARE.
4. Centre de consiliere DARE din diferite locații din întreaga țară în fiecare an.
5. Promovarea sistemului la nivel local și national prin evenimente educaționale.
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