
Projekty inkluzivního 
vzdělávání 

Inspirujte se v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku  
a zapojte znevýhodněné žáky lépe do výuky!

Fondy EHP 2014-2021: Program Vzdělávání



Co je cílem projektu?
Proškolit učitele mateřských, základních a středních škol tak, aby 
byli schopni používat inkluzivní přístupy při práci se žáky ve třídách 
a zlepšit tím zapojení znevýhodněných skupin do vzdělávání.

Co můžete realizovat?
→ Vytvářet, testovat a realizovat školicí aktivity pro učitele
→ Dlouhodobě spolupracovat s proškolenými učiteli
→ Vytvářet a aktualizovat vzdělávací materiály pro učitele 
→  Pořádat mezinárodní výukové a školicí aktivity (přednášky vedené 

zahraničním odborníkem, výjezd projektového týmu na stáž 
do zahraničí)

S jakým tématem zazáříte?
Zaměřte se na inkluzi romských žáků a získejte ve výběrovém procesu 
body navíc.

Je tento projekt pro vás?
→  O projekt mohou zažádat české mateřské, základní, střední i vysoké 

školy, české neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání 
a české veřejné instituce působící v oblasti školního vzdělávání

→  Na každém projektu musí spolupracovat alespoň jedna  
instituce z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, zapojit lze také 
instituce z ČR

→  Projektové aktivity jsou určena pro zaměstnance zapojených 
institucí, vytvářená školení jsou pro učitele škol mimo žadatele 
a partnery projektu

Jak dlouho může projekt trvat? 
12 nebo 24 měsíců

S jakým grantem a na co můžete počítat? 
→  Na projekt lze získat 50 000 – 200 000 EUR, 10 % spolufinancování 

je vyžadováno pouze od neziskových organizací
→  Z grantu lze financovat platy a odměny zaměstnanců, zahraniční 

cesty, propagaci projektu, realizaci školení pro učitele nebo nákup 
zboží a služeb, které přímo souvisí s projektem

Kdy můžu podat žádost?
Od 6. 11. 2020 do 3. 3. 2021.
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Jak na to: 
Česká odborná  
společnost  
pro společné vzdělávání: 
Práce s dětmi 
s problémovým chováním 
ve školním prostředí
→ V neziskové organizaci 
ČOSIV se rozhodli 
podpořit pedagogy na 
základních školách, kteří si 
nedovedou poradit se žáky 
s problémovým chováním. 
Ve spolupráci s norským 
Centrem pro léčbu a profesní 
rozvoj v oblasti dětské 
psychiatrie proto připravují 
sérii seminářů, které povedou 
čeští i norští odborníci. 
Učitelé se tak seznámí 
s efektivními a inovativními 
metodami, které pomohou 
zapojit žáky s problémovým 
chováním do školního 
kolektivu.
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