
Projekt Erasmum + KA2 Curriculum Innovation for Social Inclusion 

 

Projekt „Curriculum Innovation for Social Inclusion“ (CISI)  bude v letech 2019 až 2022 realizován 

v kooperaci gruzínských univerzit poskytujících vysokoškolskou přípravu budoucím učitelům a 

partnerských institucí EU z Polska, Rumunska, Německa a České republiky. 

Projekt je realizován v rámci programu Erasmus + Capacity Building in Higher Education (CBHE).  

Hlavním cílem projektu je podpora sociálního začleňování osob s postižením v Gruzii, a to 

prostřednictvím zlepšením kvality inkluzivního vzdělávání na běžných školách. 

Klíčové úkoly projektu jsou: 

• Vývoj nových akademických kurzů / modulů, zaměřených na speciální a inkluzivní 

pedagogiku, a to v rámci programů přípravy učitelů na gruzínských partnerských univerzitách; 

na konci projektu budou všechny kurzy ve formátu Moodle. 

• Vypracování vzdělávacího programu pro vzdělávání speciálních pedagogů - po dokončení 

projektu bude program ve formátu distančního vzdělávání. 

• Rozvoj krátkých vzdělávacích programů v oblasti speciální a inkluzivní pedagogiky pro různé 

zájmové skupiny. 

• Rozvoj sítě podporující inkluzivní vzdělávání - spolupráce škol, univerzit a nevládních 

organizací. 

 

Do projektu jsou zapojeny čtyři gruzínské univerzity, čtyři univerzity v EU zemích, Ministerstvo 

školství, vědy, kultury a sportu v Gruzii a tři gruzínské nevládní organizace zabývající se otázkami 

zdravotního postižení.  

Koordinátorem projektu je Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU).  

Partnery konsorcia CISI jsou: 

• Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU); 

• Batumi Shota Rustaveli State University (BSU); 

• Iakob Gogebashvili Telavi State University (TeSaU); 

• Akaki Tsereteli State University (ATSU); 

• Ministerstvo školství, vědy, kultury a sportu Gruzie (MoESCS); 

• Education Development and Employment Center (EDEC). 

• Mariani; 

• Movement Accessible Environment for Everyone (MAEE); 

• Transylvánská univerzita v Brašově, Rumunkso (UTB); 

• Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika (PUO); 



• Varšavská univerzita, Polsko (UW). 

• Philipps-Universität Marburg, Německo (UMR). 

Doposud se na gruzínských univerzitách učilo jen několik obecných kurzů souvisejících se speciální 

pedagogikou. Projekt tak umožní budoucím učitelům získat znalosti, které jim umožní pracovat se 

všemi typy studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Gruzínské ministerstvo školství, vědy, 

kultury a sportu se jako partner projektu aktivně podílí na jeho realizaci. V první fázi průběhu 

projektu budou gruzínští partneři s aktivním zapojením partnerů z EU zemí pracovat na vývoji nových 

osnov a studijních materiálů. Budou zakoupeny výukové technologie a aktuální odborné publikace a 

učebnice. Během pilotování kurzů budou kolegové z EU univerzit pravidelně navštěvovat gruzínské 

univerzity a poskytovat gruzínským kolegům praktická doporučení. Po dobu tří let bude projekt 

povzbuzovat univerzity, školy a nevládní organizace ke spolupráci a bude podporovat další rozvoj 

inkluzivního vzdělávání v Gruzii – tak bude vyvinuta speciální síť partnerů podporujících rozvoj 

inkluzivního vzdělávání.  


