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Charakteristika projektu

- projekt podpořený Evropskou unií v rámci schématu Horizon 2020

- 17 zapojených evropských subjektů (koordinuje Utrecht University; University of Oxford; Freie University

Berlin; University of Porto; International Step by Step Association; University of Warsaw; Masarykova

univerzita….)

- Hlavní řešitel na MU: doc. Karel Pančocha, Ph.D., hlavní kontaktní osoba: Mgr. Jana Obrovská, Ph.D.

- doba trvání projektu: leden 2017 – prosinec 2019

Cílové skupiny projektu: rodiče a děti se sociálním znevýhodněním a profesionálové působící ve vzdělávání a

podpoře rodin. V českém kontextu jde o romské i sociálně znevýhodněné rodiče z majority a jejich děti (zejm.

ve věkových kategoriích 3-6 a 9-12 let).



Cíle/Motta projektu

• Dát hlas vyloučeným/znevýhodněným skupinám

• Chápat jejich kulturní a jazykové zdroje jako příležitosti, spíš než 
překážky

• Přispět k tomu, aby vzdělávací systémy a sociální služby posilovaly 
potenciály rodičů a dětí a reagovaly na jejich potřeby



Zamýšlené výstupy projektu 

• Akademické: informování odborné veřejnosti a tvůrců politik o příčinách a zdrojích přetrvávajících

nerovností ve vzdělávání a mechanismech sociální integrace i exkluze

(např. obohacení sociologických teorií sociální stratifikace, křížení etnicity a třídy, vliv kulturního a

sociální kontextu na strategie rodičovství, multiligvní a multikulturní vzdělávání)

• Aplikované: tvorba vzdělávacích nástrojů pro vzdělávání v rodinách či tvorba interkulturních

kurikul a intervencí na podporu sociálního klimatu etnicky smíšených tříd

(např. „virtual learning environments“ – tj. online vzdělávací nástroje na podporu interkulturních

identit s využitím informačních technologií)



Metodologie výzkumných aktivit

Projekt zahrnuje komparace na úrovni:

- Jednotlivých zemí

- Lokalit v rámci jednotlivých zemí

- Systémů (např. rodina, škola, sociální služby) v rámci i mezi 
jednotlivými lokalitami a zeměmi

- Etnických skupin v rámci i mezi jednotlivými lokalitami a zeměmi 
(např. romské respondentky z Ústí nad Labem a Brnem; romské 
respondentky z Česka versus Řecka)

- Rodičů a dětí mezi jednotlivými etnickými skupinami (např. majoritní 
versus romské respondentky)



Designy výzkumných aktivit

Sekundární analýzy longitudinálních kvantitativních dat (např. PISA)

Dotazníková šetření se sociálně znevýhoděnými matkami (celkem 4740 dotazníků ve všech zemích)

Hloubkové rozhovory se sociálně znevýhodněnými matkami a jejich dětmi (celkem 684 hloubkových 
rozhovorů)

Dotazníkové šetření mezi vyučujícími na školách (celkem 900 dotazníků s vyučujícími)

Hloubkové rozhovory s představiteli místních samospráv a tvůrci politik (celkem 100 informantů)

Systematické přehledové studie a případové studie (12 celkem)

„Design-based“ studie (9 celkem)



Přehled hlavních aktivit projektu 
(Workpackages)
• WP1) Nerovnosti v různých fázích vzdělávacích drah

• WP2) Zdroje, zkušenosti, aspirace a potřeby rodin ze znevýhodněného 
prostředí (MU)

• WP3) Podpora rodičů a rodin při zvyšování rovnosti ve vzdělání (MU)

• WP4) Inkluzivní kurikula a pedagogické a vzdělávací praktiky (MU)

• WP5) Profesní rozvoj pracovníků a organizací (MU)

• WP6) Koordinace služeb pro rodiny a děti (MU)

• WP7) Diseminace a komunikace (MU)

• WP8) Management projektu (MU)



WP2: Zdroje, zkušenosti, aspirace a potřeby 
rodin se sociálním znevýhodněním
Cíle aktivity:

• 1) Realizovat dotazníková šetření se sociálně znevýhodněnými matkami z 
majority i etnických menšin v deseti evropských zemích

• 2) Realizovat hloubkové rozhovory s matkami z majority i etnických menšin 
a jejich dětmi se sociálním znevýhodněním v osmi evropských zemích

• 3) Produkovat výzkumem podložené vědění, které přispěje k formulování 
lokálních i národních politik v oblasti inkluzivního vzdělávání







WP3: Podpora rodiny při překonávání 
nerovností ve vzdělávání
Cíle aktivity:
• 1) vytvořit systematickou přehledovou studii inovativních přístupů, 

programů a projektů zaměřených na překonání nerovností ve vzdělávání 
skrze podporu rodičů a rodin se sociálním znevýhodněním, zapojení 
expertů formou národních expertních panelů a následně i mezinárodního 
expertního panelu

• 2) určit klíčové charakteristiky vybraných úspěšných intervencí a nástrojů 
skrze případové studie 

• 3) vytvořit online vzdělávací nástroje a aplikace s podporou informačních 
technologií zaměřené na rodičovské kompetence při podpoře vzdělávání 
jejich dětí (s důrazem na rozvoj mateřského jazyka)



WP4: Inkluzivní kurikula a pedagogické 
praktiky
Cíle aktivity:

• 1) vytvořit systematickou přehledovou studii inovativních přístupů, programů a 
projektů zaměřených na překonání nerovností ve vzdělávání skrze školní kurikula, 
pedagogické praktiky a nástroje používané ve výuce či podporu sociálního klima 
ve školách a třídách; zapojení expertů formou národních expertních panelů a 
následně i mezinárodního panelu

• 2) určit klíčové charakteristiky vybraných úspěšných intervencí a nástrojů skrze 
případové studie

• 3) vytvořit online vzdělávací nástroje a aplikace zaměřené na rozvoj 
multikulturních identit, bilingvního vzdělávání a kompetencí podporujících 
diverzitu v předškolním a základním vzdělávání





Možnosti další spolupráce

Získávání kontaktů na majoritní a romské sociálně znevýhodněné respondenty za účelem 
realizace dotazníkových šetření a hloubkových rozhovorů (Brno, Ústí nad Labem)

Spolupráce při vyvíjení online vzdělávacích nástrojů ve třídách navštěvovaných žáky z 
různých etnických menšin a ve spolupráci s profesionály z neziskových organizací, kteří se 
zabývají vzděláváním sociálně znevýhodněných dětí (kdekoliv)

Zapojení vyučujících ze škol vzdělávajících sociálně znevýhodněné žáky do dotazníkového 
šetření (Brno, Ústí nad Labem)

Individuální hloubkové rozhovory s tvůrci politik a představiteli místních samospráv 

…… a mnohé další 



Děkuji za pozornost


