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Bez rovnosti v předškolním vzdělávání
a péči nelze dosáhnout kvality



Podle rámce EU pro kvalitní předškolní vzdělávání a péči (2014) začíná učení a vzdělávání 
narozením dítěte. Vysoce kvalitní inkluzivní vzdělávání a péče v raném dětství je základním 
předpokladem úspěšného celoživotního učení, sociální integrace, osobního rozvoje a 
budoucí zaměstnatelnosti. Kvalitní vzdělání může také pomoci překlenout rozdíl v úspěších 
dětí ze zranitelných a znevýhodněných skupin a poskytnout jim nejlepší start do života. 

Cílem projektu Diversity + je podporovat odborníky v oblasti předškolního vzdělávání a péče 
při vytváření přístupných, nezaujatých, inkluzivních postupů a metod.

Na základě rámce EU pro kvalitní předškolní 
vzdělávání a péči (2014) a příkladů dobré praxe v 
této oblasti poskytne Listina Diversity+ informace 
o minimálních požadavcích na vytvoření inkluzivní 
institucionální kultury a o tom, co to znamená 
respektovat inkluzivní přístup.

Interaktivní online nástroj pro hodnocení 
inkluzivního přístupu umožní posoudit 
institucionální kulturu a postupy v zařízeních 
předškolního vzdělávání a péče a bude 
indikovat změny potřebné k pokroku směrem k 
inkluzivnějším službám. Organizace s hodnocením 
„vynikající“ obdrží certifikát a Kitemark.

Evropský kvalifikační rámec ambasadora 
inkluzivního přístupu v předškolním vzdělávání 
a péči bude profilovat klíčové znalosti, 
dovednosti a postoje potřebné k reakci na 
individuální potřeby dětí z různých prostředí a 
se speciálními vzdělávacími potřebami.

Diversity + Serious Game bude interaktivní 
nástroj pro vyprávění příběhů s třiceti 
povídkami ilustrujícími realitu různých dětí. 
Cílem interaktivních příběhů bude naučit děti 
rozpoznat a postavit se předsudkům a 
diskriminaci, kriticky myslet, nebát se projevit 
svůj názor a chovat se ke všem s respektem, 
bez ohledu na existující rozdíly

Co projekt

Pokud se pohybujete v oblasti předškolního vzdělávání a péče, např. jako ředitelé, učitelé nebo HR 
specialisté, tyto zdroje jsou určeny pro vás, aby vám pomohly zlepšit kvalitu a inkluzivní přístup ve 
vašem předškolním zařízení!

navštivte náš web
diversity-plus.eu

BEZ ROVNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČI 
NELZE DOSÁHNOUT KVALITY

sledujte nás na Facebooku
@Diversityplusproject

napiště nám na 
info@diversity-plus.eu

Tým Diversity+

nabízí?

Náš kanál 
YouTube

https://www.facebook.com/Diversityplusproject
http://diversity-plus.eu/contact/
http://diversity-plus.eu/
https://www.youtube.com/feed/library

