
 

BRA START FÖR ALLA 
Utveckling av inkluderande utbildningsmetoder för förskolebarn från socialt 

missgynnade eller från majoritetskulturen skilda miljöer 
GSA-projektet är inriktat på att främja samarbete mellan informella 

utbildningsmiljöer och förskolor som vill stödja inkludering av barn från socialt 

missgynnade eller kulturellt skilda miljöer. Stärkt samarbete och samordning bland 

intressenter som familjer, förskolor och informella pedagoger är av största vikt för 

att uppnå en högre kvalitet och att identifiera och stödja utsatta fall i ett tidigt skede. 

För att inkludera barn, identifierade GSA projektpartner från Tjeckien, Polen, 

Slovenien, Sverige och Storbritannien, de viktigaste aktiviteterna, metoderna, 

programmen och strategierna som för närvarande används för att stödja 

förskolebarn och deras familjer i riskzon för utanförskap..   

Vidare undersökte partnerna hur pedagogiska verktyg skulle kunna överföras till 

andra länder och arbetade med urvalet av metoder som har visat sig vara 

framgångsrika. Vi anser att dessa innovativa inkluderande metoder är relevanta för 

utövare och skulle kunna användas för att arbeta med familjer från socioekonomiskt 

missgynnade eller kulturellt olika miljöer i informella och formella 

utbildningsmiljöer i hela EU. 

Således vill vi vänligen bjuda in dig att lära dig mer om GSA-projektets inkluderande 

strategier och innovativa metoder här nedan: 

1.                En beskrivning av hur inkluderande strategier tillämpas i informella 

förskolemiljöer i Tjeckien, Slovakien, Sverige, Storbritannien och Polen 

2.                Good Practice Guide to Inclusive ECEC: Nya evidensbaserade metoder för 

inkluderande förskoleutbildning 

Samtidigt vill vi bjuda in dig att anmäla dig till slutkonferensen "Good Start for All: 

Bridging the gap between formal and informal educators", som kommer att 

hållas den 15 september 2020 i Prag, och kommer också att livestreamas. Om du är 

intresserad av att delta i konferensen virtuellt, vänligen svara på detta mail och vi 

kommer tillbaka till dig med detaljer. Du kan hitta mer info om konferenstalarna och 

partnerorganisationerna här: 

• Egle Havrdová, Czechia, http://www.scholaempirica.org/en/ 

• Mojca Williams, the UK,  www.languageinyourhands.com 

• Alexandra Konopka, Poland, https://en.san.edu.pl/ 

• Cecillia Torstensson, Sweden, http://www.hufb.se 

• Miroslav Sklenka, Slovakia, http://www.skoladokoran.sk/en/ 
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