Project funded by the EU Lifelong Learning Programme
Project Reference No. 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW

Príklad propagácie účasti: Prístupná cesta ku vzdelaniu
(Disability Access Route to Education -DARE)
Írsko

Zhrnutie prípadovej štúdie
V Írskej republike je terciárne vzdelávanie poskytované na vysokých školách. Pre vstup na

vysokú školu je možné využiť niekoľko rôznych ciest. Tradičný spôsob znamená ukončenie
stredoškolského vzdelania a následné prihlásenie sa na vysokú školu. Rozširovanie prístupu ku

vysokoškolskému vzdelaniu pomocou alternatívnych ciest a inklúzia tých, ktorí by v minulosti
nemali prístup ku vzdelaniu, sa však stáva samozrejmosťou. Jedinci s hendikepom a sociálne či

ekonomicky vylúčení majú v súčasnosti možnosť ďalej študovať. Aby bol zjednodušený širší
prístup ku vzdelaniu a účasť v ňom, boli realizované kroky v národnej legislatíve, vznikli iniciatívy

na národnej úrovni a na úrovni inštitúcií a vznikli podporné služby. V Írskej republike existujú
dve schémy, ktoré podporujú prístup ku vzdelaniu: HEAR (Higher Access Route to Education) a
DARE (Disability Access Route to Education):
DARE –

“The Disability Access Route to Education (DARE) (Prístup ku vzdelaniu pre

hendikepovaných) je postup pre prijímanie na vysoké školy, ktorý ponúka miesta na
základe redukovaného počtu bodov absolventom stredných škôl, ktorým je menej ako 23
rokov, majú nejaký hendikep a ukončili strednú školu s tzv. Irish Leaving Certificate.”

Schéma DARE bola vytvorená s cieľom umožniť vstup na vysokú školu tým stredoškolákom, ktorí

síce nesplňujú vstupné požiadavky kvôli svojmu hendikepu, ale ktorí by mohli mať schopnosti
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uspieť pri štúdiu na vysokej škole. Pre propagáciu schémy DARE je využívaný celý rad možností,
ako napríklad:






Účelová webová stránka, ktorá poskytuje potrebné informácie o schéme.

Informačný leták, ktorý poskytuje informácie o tom, čo je DARE, ako se prihlásiť, a uvádza
kontaktné údaje.

Kontaktné osoby na vysokých školách, ktoré sa zúčastňujú DARE.

Konzultačné semináre pre prihlásenie sa na DARE, ktoré sa konajú každoročne na rôznych
miestach v krajine.

Propagácia schémy na vzdelávacích akciách ako miestneho, tak aj národného rozsahu.
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Access Route to
Education.
dostupné: http://accesscollege.ie/dare/index.php
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