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MAPOVÁNÍ IMPLEMENTACE POLITIKY INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
(MIPIE)

Tlak na odpovědné politické činitele, aby 
prokazovali, zda jejich politika posiluje inkluzi 
ve vzdělávání, vede k potřebě systematicky 
shromažďovat kvalitativní i kvantitativní 
informace, které by poskytly odpovědi na 
klíčové otázky a které mohou státy 
dlouhodobě využívat k mapování domácího 
vývoje a jež lze využít i k porovnání 
relativního vývoje mezi jednotlivými státy.

Projekt Mapování implementace politiky 
inkluzívního vzdělávání (MIPIE) organizuje 
Evropská agentura pro rozvoj speciálního 
vzdělávání s finanční podporou programu 
celoživotního učení EU Comenius pod číslem 
projektu: 510817-2010-LLP-DK-COMENIUS-
CAM. MIPIE je jednoletý projekt, do nějž se 
zapojilo přes 60 expertů z 27 zemí: 

Belgie (vlámsky a francouzsky hovořící 
společenství), Česká republika, Dánsko, 
Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, 
Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 
Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, 
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Řecko, Slovinsko, Spojené království 
(Anglie, Skotsko a Wales), Španělsko, 
Švédsko a Švýcarsko.

Obecným cílem projektu MIPIE je stavět na 
stávající aktivitě na národní a evropské 
úrovni a s využitím informací získaných 
během projektu od jednotlivých států 
formulovat doporučení v podobě navržení 
programu budoucího sběru dat na národní a 
evropské úrovni, která budou využita k 
mapování implementace politiky inkluzívního 
vzdělávání.

Specifickým cílem projektu je spolupracovat 
s odpovědnými politickými činiteli z 27 
evropských zemí za účelem:

- Jasně určit principy, jaké informace je třeba 
dát odpovědným politickým činitelům k 
dispozici;

- Zjistit, jaké informace již k dispozici jsou;

- Určit, které informace chybí; 

- Poskytnout podrobné návrhy, jak by měly 
být potřebné informace v budoucnu 
shromažďovány pro účely mapování domácí 
situace jednotlivými státy a pro účely 
srovnávání na evropské úrovni.

Během projektu byly zorganizovány dvě 
konference: v Bruselu v prosinci 2010 a v 
březnu 2011 v Budapešti. Obě byly 
organizovány ve spolupráci s místním 
ministerstvem školství a měly jasné cíle 
související s prací na formulování 
případných výstupů projektu včetně 
závěrečných doporučení. 

Kompletní projektová zpráva, dvě zprávy z 
proběhnuvších konferencí, srovnání veškeré 
dosavadní činnosti jednotlivých zemí 
související se sběrem dat i veškeré 
projektové materiály jsou k dispozici ke 
stažení na: 

http://www.european-agency.org/agency-
projects/mipie  
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