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PĚT UNIVERZIT V EU A V GHANĚ  
ZAHÁJILO PROJEKT, KTERÝ MÁ ZLEPŠIT INKLUZI NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

 
Plzeň, 16. 2. 2022 – Informační a poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) 
vede od listopadu 2021 mezinárodní tříletý projekt věnovaný inkluzivnímu vzdělávání na 
vysokých školách s názvem „Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education“ 
(ECHOS). Má přispět k lepšímu uplatňování inkluzivního vzdělávání v praxi. 
     
Prostřednictvím metody vyprávění příběhů se partnerské instituce z České republiky, 
Slovenska, Nizozemska a Ghany snaží změnit vnímání inkluze a přiblížit, jak se inkluzivní 
principy aplikují v rámci vysokoškolského vzdělávání. Inkluzí je přitom v projektu, který je 
spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+, míněno začleňování v nejširším smyslu 
– týká se lidí znevýhodněných zdravotně, sociálně nebo kulturně. Jde v něm tak například 
i o cizince, náboženské menšiny nebo LGBT komunitu.  
 
„Chceme, aby se inkluzivní vzdělávání stalo realitou. Uvědomujeme si základní nerovnosti 
v systému, které mají negativní dopad na úspěšnost studentů a způsobují obtíže při zavádění 
inkluzivního vzdělávání,“ říká hlavní řešitelka projektu Tereza Svášková z Informačního 
a poradenského centra ZČU.    
 
Projekt je prakticky orientován a jeho účastníci se chtějí zaměřit na výzvy a příležitosti, kterým 
čelí jednotlivé země a instituce, přinášet řešení a inovativní výsledky v oboru a současně 
zohledňovat místní i kulturní souvislosti.  
 
„O inkluzi v rámci vysokoškolského vzdělávání se často diskutuje jako o principu, o který je 
třeba usilovat, ale jen pomalu se jej daří začlenit do praxe. Mnoho vyučujících na českých 
univerzitách nemá znalosti a dovednosti potřebné pro vytváření inkluzivního prostředí,“ 
upozorňuje Tereza Svášková. Z tohoto důvodu klade projektový tým důraz na zapojení 
studentů, zaměstnanců a učitelů v rámci vysokoškolského sektoru.  
 
V letech 2022–2024 plánuje projektový tým uspořádat celkem sedm akcí včetně dvou 
mezinárodních konferencí na téma inkluze a diverzita, dále letní školy pro studenty zapojených 
vysokých škol nebo tematická setkání. Hlavním výstupem projektu, který budou společně 
tvořit odborníci, zaměstnanci škol a studenti, bude online kurz, který provede zájemce 
především z řad poradenských pracovníků, akademiků, ale i kohokoliv dalšího tématem 
inkluze. Téma by měla přiblížit také výstava či dokumentární film. Studenti spolupracujících 
institucí již nyní spravují tematický instagramový profil. 
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První konference "What is Our Story of Inclusive Education? (Jaký je náš příběh inkluzivního 
vzdělávání?)" se uskuteční 24. února online v prostředí Zoom. Určena je pro pedagogy, 
studenty a všechny, kdo se zajímají o inkluzivní vzdělávání. Program se bude skládat                   
z přednášek, které seznámí s příklady dobré praxe a vyzvou k zamyšlení nad tématem inkluze. 
Aktivní zájemci se musí předem registrovat. Akce bude vysílána živě také na projektový web.  
 
Více informací o programu Erasmus+ lze nalézt na webu DZS. 

Web projektu: changingourstory.eu  
Instagram: @changingourstory 

 
Projektoví partneři: 
Západočeská univerzita v Plzni (Česká republika), Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře 
(Slovenská republika), Univerzita aplikovaných věd v Haagu (Nizozemsko), Mezinárodní 
institut sociálních studií Erasmus Univerzita Rotterdam (Nizozemsko) 
Asociovaní partneři: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Oddělení inkluze), 
Krajské centrem vzdělávání a jazyková škola, Plzeň 
Další partneři: Univerzita rozvojových studií (Ghana), Tady a Teď, Fokus Praha, SNN, město 
Plzeň 
 

 

Kontakt: 

Tereza Svášková, tsvaskov@rek.zcu.cz 

Kateřina Benýrová, benyrova@rek.zcu.cz 
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