Společný referenční rámec
Projekt UDEL21
Projekt UDEL21 z programu ERASMUS+ se zabývá tím, jak využít diverzitu ke zlepšení učení ve 21.
století (anglicky: Use Diversity to Enhance Learning in 21st Century education). Tohoto záměru
dosahujeme spoluprací na inovacích a sdílením osvědčených dobrých postupů. Na projektu
spolupracují partneři z Belgie (Vlámsko a Valonsko), Itálie, Slovinska, Rakouska a České republiky.
Proč…?
Průzkum OECD upozorňuje na to, že diverzita ve vzdělávání je jedním z obtížných úkolů, které budou
školy řešit v dalším desetiletí.
V celé Evropě zajišťují odpovědní činitelé společný právní základ pro zajištění inkluzívního vzdělávání,
rovných práv a příležitostí a pro odstranění diskriminace ve vzdělávání.
Také literatura o diverzitě stále častěji porovnává různé národní zkušenosti, zvláště pokud se zabývá
strategiemi jak řešit heterogenitu a pokud chce vyhodnotit jejich dopady.
Jak definujeme „diverzitu“
Projekt je založen na široce pojaté představě „mnohovrstvé různorodosti“ a zaměřuje se na různé
aspekty a dimenze tohoto velmi komplexního pojmu. Je zohledněn sociální původ, vícejazyčnost,
kulturní diverzita, variabilita v učení a otázky genderu.
Výzvy, kterým učitelé musí čelit: od změny postoje k praxi
Jestliže má vzdělávání přispívat k plnému uplatnění jednotlivce a k novému modelu vývoje, zůstávají
učitelé a další vzdělavatelé klíčovými postavami.
UDEL21 chce přispět ke změně postoje všech, kdo jsou zapojeni do komunity školy, k posunu od
představy, že diverzita představuje problém a oslabení, k jejímu pozitivnímu chápání jako zdroje a
síly, která se má použít k dosažení lepšího učení.
Společný referenční rámec je založen na praxi, výzkumu a strategiích vycházejících z různých
národních školních kontextů.
V tomto ohledu se komparativní metoda ukazuje jako zvláště užitečná, neboť umožňuje vědcům,
učitelům a ostatním zainteresovaným využít znalosti hlavních trendů několika modelů strategií
(uskutečňovaných na mezinárodní, národních a regionálních úrovních).

Některé principy vzdělávání, jež zlepšují učení skrze diverzitu





Každé dítě má stejné právo na vzdělání
Každé dítě je schopné se učit
Každý žák by se měl podílet na výběru individuální výukové metody a cílů učení
Každý žák má právo se odlišovat





Každý žák je respektován jako rovnocenný partner v rozhodnutích, která dělá komunita školy,
a v procesech aktivního učení.
Učitelé usilují o zprostředkování zážitku úspěšného učení každému dítěti.
Učitelé zohledňují veškeré vzdělávací potřeby dětí

Společný referenční rámec v projektu UDEL21
Projekt je zaměřen na vytvoření inovativních metod a forem vzdělávání, na zvýšení motivace, školní
docházky, porozumění napříč kulturami, na řešení jazykových problémů atd., a to proto, abychom se
vyvarovali násilí a rasismu, a také proto, abychom vyškolili učitele k tomu, že budou schopni využívat
různorodost na všech úrovních školy.
Cíl projektu
Cílem projektu je školení učitelů, poskytování užitečných a efektivních nástrojů pro vyučování
v diverzitě (využívání diverzity všech dětí jako přednosti pro učení) a pro diverzitu (vybavit děti
kompetencemi k tomu, aby fungovaly jako občané různorodé společnosti). Tato inovativní
„diverzifikující“ perspektiva chce zásadním způsobem zlepšit roli učitelů a zvýšit efektivitu jejich
profesní přípravy. Projekt k tomuto cíli přispěje tím, že poskytne možnosti vzdělávání a podklady,
příklady dobré praxe.
Další dopady
Projekt podporuje spolupracující školní kulturu tím, že zlepšuje zapojení všech zainteresovaných.
Studenti, učitelé a další potenciální účastníci se potřebují podílet na tvorbě strategií, jež mají
dosáhnout vysokých standardů vzdělávání a integrace.
Podpora kompetencí a nový postoj k diverzitě ve školách je nezbytný pro budování demokratické a
pluralistické společnosti.
Směrem k pluralitní společnosti
Projekt by společnosti mohl přispět s rozvojem nových perspektiv, prostřednictvím formulace zákonů
a dalších norem.
V pluralistické společnosti má školní vzdělávání zásadní roli v tom, aby umožnilo každému - od útlého
dětství dále - stát se tím, kým je a kým chce být, podle jeho kvalit a potenciálu (schopností).

