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Пример за насърчаване на участието: Път за достъп до 

образование на хората с увреждания (DARE) 

Ирландия 

 

Преглед на казуса 

Институциите за висше образование (HEI) в Република Ирландия предоставят трето 

ниво на образование (след средно образование).  

За достъп до висше образование може да се кандидатства по няколко различни 

начина. Традиционният начин е кандидатстване за висше образование директно при 

завършване на средното образование. Въпреки това, разширяването на достъпа до 

висше образование чрез алтернативни начини и включването на лица,   които в 

миналото обикновено не са имали достъп до образование, се превръща в нещо 

обичайно. Лицата с увреждания и тези в неравностойно социално-икономическо 

положение сега имат възможност да продължат обучението си. Националното 

законодателство, национални и институционални инициативи и услуги за подкрепа 

дават възможност да се съдейства за по-широк достъп и участие в образованието. Двете 

схеми на територията на Република Ирландия, които подпомагат достъпа до 

образование, са HEAR (Път за достъп до висше образование) и DARE (Път за достъп до 

образование на хората с увреждания): 

DARE –  

“Път за достъп до образование на хората с увреждания(DARE) е схема за прием 

в колеж или университет, която предлага ограничен брой места на завършили 

училище лица с увреждания под 23 години, които притежават Ирландска 

диплома за завършено средно образование.”  
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Схемата DARE е създадена с цел да се предостави достъп на завършилите средно 

образование, които не отговарят на изискванията за влизане във висшето образование 

поради тяхното увреждане, но имат способността да успеят. Редица дейности се 

предприемат, за да се популяризира схемата DARE, включително: 

1. Специален уебсайт, който предоставя необходимата информация за схемата. 

2. Информационна брошура за кандидатстване, която съдържа информация за 

това какво представлява схемата на Dare, как се кандидатства и данни за контакт. 

3. Лица за контакт в колежите, които участват в DARE. 

4. Съвети на DARE за кандидатстване в клиники в различни места в страната за 

всяка година. 

5. Популяризиране на схемата на образователни събития на местно и на 

национално ниво. 

 

Източници: 

[1] 

 

 

DARE – Disability Access Routeto Education. ONLINE, available: 

http://accesscollege.ie/dare/index.php 
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HEAR – Higher Education Access Route. ONLINE, available: 

http://www.accesscollege.ie/hear/index.php 
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