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Príklad podpory účasti: Formación sin Límites (Vzdelávanie bez hraníc)
Španielsko

Zhrnutie prípadovej štúdie
V Španielsku je terciárne štúdium poskytované na vysokých školách. Nadácie Repsol a ONCE

rozvíjajú projekt na podporu povedomia o vzdelávaní vo vzťahu ku hendikepovaním. Projekt sa

nazýva Formación sin Límites (Vzdelávanie bez hraníc) a spolupracuje na ňom Španielsky výbor
zástupcov osôb so zdravotným postihnutím (CERMI).

Projekt Vzdelávania bez hraníc bol vytvorený ako program na podporu informovanosti o

vzdelávaní, zameraný na študentov s hendikepom a bez hendikepu, na rodičov a učiteľov, a jeho
hlavným cieľom je zvýšenie aktívnej účasti hendikepovaných jedincov vo vzdelávacom systéme,

najmä na univerzitách. Cieľom v blízkej budúcnosti je poskytnúť študentom také vzdelanie,
ktoré zvýši ich šance na nájdenie kvalitného zamestnania po absolvovaní školy.
Špecifické ciele programu sú:


Práca s komunitou vo vzdelávaní, ktorá má zvýšiť spoločenské povedomie o dôležitosti práva



Podnietiť všetkých študentov, s hendikepom alebo bez hendikepu, aby sa zúčastnili spoločných



hendikepovaných ľudí na rovný prístup k vyššiemu vzdelaniu v záujme rozvoja spoločnosti.

aktivít s cieľom zdôrazniť pravidelnú prítomnosť hendikepovaných jedincov v triedach a
všeobecne vo spoločnosti.

Poskytovať učiteľom potrebné zdroje k témam súvisiacim s inkluzívnym vzdelávaním ako

http://www.saleie.york.ac.uk
Project Coordinator: Tony Ward, University of York

Email: tony.ward@york.ac.uk

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





nástroja pre podporu vyššieho vzdelávania hendikepovaných študentov.

Podpora diverzity a nediskriminácia hendikepovaných osôb, čo prispieva ku prekonávaniu
predsudkov a stereotypov, s ktorými je posiaľ spojovaný pohľad na túto skupinu osôb.

Podpora pozitívneho vplyvu hendikepovaných osôb vstupujúcich na univerzitu, zvýšenie
očakávaní toho, čo sa od nich očakáva, a prispenie k pomoci týmto osobám pri prekonávaní
prekážok a obáv, ktoré je potrebné odstrániť.
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