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Uvodne besede 
 
Dr ave lanice Evropske agencije za razvoj izobra evanja na 
podro ju posebnih potreb (Agencije) so se dogovorile, da leta 2007 
organizirajo Evropsko sre anje, kamor so povabile mlade s 
posebnimi izobra evalnimi potrebami, da razmi ljajo in razpravljajo o 
svojem izobra evanju in prihodnosti. Poseben poudarek je bil 
namenjen izku njam mladih, njihovim idejam in predlogom v zvezi z 
inkluzivnim izobra evanjem. 
 
Agencija je tako pomembno sre anje organizirala e drugi . Prvo 
Evropsko sre anje za mlade s posebnimi izobra evalnimi potrebami 
je bilo v Evropskem parlamentu leta 2003 v Bruslju. 
 
Vse dr ave lanice Agencije so se zavedale izzivov, ki jih predstavlja 
organizacija tak nega sre anja, zlasti e pomislimo, da so bili na 
sre anju predstavniki 29 dr av (leta 2003 je sodelovalo 23 dr av). 
 
Sre anje leta 2007 je bilo v Lizboni, in sicer v septembru. 
Organizirano je bilo v sodelovanju s portugalskim ministrstvom za 
izobra evanje v okviru portugalskega predsedovanja Evropski uniji. 
 
Agenciji je v veselje in ast, da je imela prilo nost organizirati drugo 
sre anje in radi bi se zahvalili 78 mladim delegatom kakor tudi 
njihovim dru inam, u iteljem in podpornemu osebju, ministrstvom za 
izobra evanje, predstavnikom evropskih in drugih mednarodnih 
organizacij in na koncu vsem portugalskim organom za njihovo 
sodelovanje in predanost. Brez njih tako pomembnega dogodka ne 
bi mogli uresni iti. 
 
 
 
 
Jørgen Greve     Cor J. W. Meijer 
predsedujo i     direktor 
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Uvod 
 
V letu 2006 so bili predstavniki Agencije napro eni, da v svojih 
dr avah izberejo dve ali tri izobra evalne ustanove – ole ali razrede 
– ki bi sodelovale na sre anju: ‘Glas mladih: Sre anje razli nih v 
izobra evanju’. Za elena udele ba je bila: ena srednja ola, ena 
poklicna ola in ena vi ja/visoko olska ustanova. 
 
U enci z imenovanih ol oz. razredov so bili povabljeni, da s 
sovrstniki z drugih ol razmi ljajo o rezultatih prvega sre anja, ki je 
potekalo leta 2003 v Bruslju ter da razmi ljajo in razpravljajo z 
vrstniki o naslednjih treh vpra anjih:  
 
1. Ali bi lahko opisali glavne izbolj ave in izzive, povezane z 

va im izobra evanjem, o katerih bi eleli razpravljati in jih 
posredovati svojim evropskim vrstnikom? Imate morda kak ne 
predloge ali priporo ila za izbolj ave? 

2. Kak ni so va i pogledi/mnenja o inkluzivnem izobra evanju? 
Obstajajo dolo ene koristi, izzivi in/ali ovire, ki bi jih eleli 
poudariti? Bi hoteli omeniti in/ali predlagati kak na priporo ila? 

3. Morda imate jasna pri akovanja glede svojega izobra evanja, 
dela in ivljenja v prihodnje. Lahko opi ete glavne ovire, ki jih je 
po va em mnenju potrebno odstraniti, da boste svoja 
pri akovanja lahko uresni ili?  

 
Vsaka od sodelujo ih ol, oz. razredov je bila napro ena, da dolo i 
enega mladega delegata, ki se bo udele il dogodka. Dan pred 
Evropskim sre anjem so se vsi delegati zbrali, si izmenjali mnenja in 
razpravljali o treh vpra anjih v delovnih skupinah, ki so bile 
oblikovane glede na izobra evalno raven: srednja ola, poklicna in 
vi ja/visoka ola. Vsi mladi delegati so se na sre anje dobro 
pripravili. Na razpravah smo bili pri a odgovorni in odkriti izmenjavi 
idej ob pristnem spo tovanju mnenja vsakega posameznika. 
 
Pomembno je poudariti, da so imenovani delegati zastopali irok 
razpon razli nih posebnih potreb in invalidnosti. Ve ina je prihajala iz 
rednih izobra evalnih ustanov. 
 
Rezultati razprav mladih so bili predstavljeni v portugalskem 
parlamentu in tvorijo osnovo Lizbonske deklaracije ‘Pogledi mladih 
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na inkluzivno izobra evanje’, ki je v celoti zapisana na koncu tega 
poro ila in je dodana tudi kot samostojen dokument. 
 
Poro ilo predstavlja izvle ke iz predstavitev, ki sta jih imela 
portugalska ministrica za izobra evanje in dr avni sekretar na 
za etnem in zaklju nem delu sre anja. Poudarjata zavezanost 
inkluzivnemu izobra evanju in podporo zanj s strani portugalskih 
izobra evalnih organov. 
 
Medtem ko Lizbonska deklaracija povzema skupne probleme in 
dogovore vseh mladih delegatov, pa vsebuje poro ilo klju ne 
probleme, ki so jih predstavili mladi delegati in kateri se nana ajo na 
tri izobra evalne ravni, zastopane na sre anju, in sicer srednjo, 
poklicno in vi jo/visoko olsko raven.  
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Izvle ek iz predstavitve Marie de Lurdes Rodrigues, portugalske 
ministrice za izobra evanje 
 
V uvodnem delu Evropskega sre anja v portugalskem parlamentu 
‘Glas mladih: Sre anje razli nih v izobra evanju’, je Maria de Lurdes 
Rodrigues, ministrica za izobra evanje, povedala:  
 
‘V veliko ast in veselje mi je, da lahko gostimo mlade iz 29 dr av, iz 
26 dr av Evropske unije in 3 drugih dr av, ki so se pridru ile pobudi, 
katere cilj je izbolj ati izvajanje inkluzivnega izobra evanja v vsaki 
oli in v vsaki od dr av Evropske unije. estitam vam za va e 

sodelovanje pri tej pobudi; za velik uspeh, ki ga le-ta pomeni tako za 
vas kot za dr ave, katerih predstavniki ste; in prav gotovo za bolj 
inkluzivno Evropo. 
 
Na ela inkluzivnega izobra evanja za vse otroke in mlade s 
posebnimi potrebami so bila oblikovana leta 1994 v Salamanki, in 
sicer kot rezultat dolgoletnega dela in razprav strokovnjakov po vsem 
svetu. Razvoj in izvajanje inkluzivnega izobra evanja sta 
vsakodnevno delo vseh u iteljev, olskega osebja in strokovnjakov. 
Njihovo delo se osredoto a na opredelitev ovir, predsodkov, 
tehni nih, socialnih in ekonomskih te av, kakor tudi na iskanje 
re itev, ki inkluzijo lahko e izbolj ajo. 
 
Inkluzivno izobra evanje je proces v nenehnem razvoju, ki se nikoli 
ne kon a, zato ker se cilji in nameni inkluzivnega izobra evanja 
stalno spreminjajo. Omenjeni pritisk pa ni le rezultat nujnosti novih 
socialnih zahtev in pri akovanj, temve  tudi razvoja znanja in 
tehnologije, ki sta nam dana na voljo.  
 
Prepri ana sem, da so vse dr ave Evropske unije kljub razli nim 
izhodi em soo ene s skupnimi izzivi na treh podro jih: prvi  so to 
stalni napori, vlo eni v izobra evanje in usposabljanje u iteljev in 
podpornega osebja pri delu z mladimi s posebnimi potrebami. Drugi  
gre za izbolj ave fizi nih in materialnih pogojev na olah, ki 
izobra ujejo u ence s posebnimi potrebami. Tretji  pa je potrebno 
razviti u ne pripomo ke kot tudi pedago ke vsebine in gradiva ob 
uporabi mo ne tehnologije. 
 
Razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije nudi vrsto 
mo nosti za dostop do informacij in znanja, ki v preteklosti niso 
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obstajale. To je potencial, ki ga moramo prou iti in razviti ob podpori 
vsake posamezne vlade. 
 
Pobuda, ki nas je pripeljala skupaj je enkratna, saj vklju uje u ence s 
posebnimi potrebami v razvoj lastnega inkluzivnega izobra evanja; o 
tem se vedno bolj razpravlja, iri pa se tudi zavedanje, da je potrebno 
najti re itve, pri katerih se bodo upo tevala pri akovanja in vizije 
mladih ljudi samih. 
 
Z va im prispevkom (mladih delegatov) bomo zagotovo izbolj ali 
u ne pogoje mladih Evropejcev s posebnimi potrebami. Zaradi tega 
je ta pobuda tako inovativna. Naj vam e enkrat estitam za va e 
sodelovanje in zavezanost – za zgled, ki ste ga postavili in za uspeh, 
ki ga bo dosegel prav vsak izmed vas. Va  uspeh je tudi na  uspeh. 
Je uspeh prav vsakega u enca, e zlasti tistih s posebnimi 
potrebami, ki opravi ujejo va e delo tu. Upam, da se vam bodo sanje 
uresni ile. Upam tudi, da bodo va e dejavnosti danes tu dobro 
potekale in nam bo va  prispevek pomagal pri izbolj anju na ih 
obveznosti. Najlep a hvala.’ 
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Razmi ljanja mladih delegatov 
 
V plenarnem delu zasedanja v portugalskem parlamentu so mladi 
delegati vsem udele encem Evropskega sre anja poro ali o skupnih 
problemih, o katerih so dan prej razpravljali v posameznih skupinah, 
oblikovanih glede na izobra evalno raven.  
 
Besedilo predstavlja podrobneje omenjene probleme, ki si sledijo v 
istem zaporedju kot so bila postavljena vpra anja, o katerih so mladi 
delegati razpravljali s svojimi vrstniki pred sre anjem: 
 
- glavne izbolj ave in izzivi v njihovem izobra evanju; 
- njihovi pogledi in mnenja o inkluzivnem izobra evanju; 
- glavne ovire, ki jih je potrebno odstraniti, da se lahko uresni ijo 
njihova pri akovanja za prihodnost. 
 
Poudariti moramo, da so without delegati sogla ali z glede rezultati in 
izzivi, ki so bili predstavljeni na Evropskem sre anju leta 2003, in 
sicer da so e vedno dragoceni, kljub temu, da je bil dolo en 
napredek e dose en. 
 
Sledijo citati mladih delegatov, in sicer z namenom, da se jasno 
prika e, kako u inkovito so bile izra ene ideje, ki so bile plod razprav 
v delovnih skupinah.  
 
Razmi ljanja delegatov s srednjih ol  
 
Ve ina delegatov s srednjih ol je pri la iz rednih ustanov 
srednje olskega izobra evanja. 
 
V skupinskih razpravah so delegati srednjih ol izrazili vsesplo no 
zadovoljstvo s svojim izobra evanjem in se v glavnem strinjali, da je 
v asu njihovega olanja pri lo do izbolj av. 
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Splo na dostopnost do izobra evanja je bila poudarjena kot eden od 
glavnih izzivov, ki e ostaja: vklju uje fizi no dostopnost do stavb, 
poleg tega pa tudi dejstvo, da u na gradiva in u ni pripomo ki niso 
vedno prijazni za uporabnika, ali pa niso dostopni za vse vrste 
posebnih potreb. Karin je pripomnila da ‘sodobne ole e vedno niso 
popolnoma dostopne za razli ne vrste invalidnosti, npr. za 
slabovidnost’. 
 
Podporno gradivo, npr. ra unalniki, digitalne kamere, mikrofoni, itd. 
so zelo pomembni. Vendar pa je stanje tak no, da pogosto potrebne 
opreme sploh ni na razpolago, ali pa ne v zadostnih koli inah. V asih 
mladi in njihove dru ine niti ne vedo, kako do opreme priti. 
 
Dostopno izobra evanje pomeni tudi razpolo ljivost asistentov ali 
podpornega osebja. V nekaterih primerih je to e vedno problem in 
mlademu loveku lahko nudijo potrebno pomo  le njegovi so olci.  
 
Mladi delegati so poudarili pomen u iteljevega odnosa. U itelji 
morajo biti pozorni prav do vseh specifi nih potreb u encev. ‘U itelji 
morajo vedeti, da imajo v razredu razli ne u ence in dijake z 
razli nimi potrebami in razli nimi na ini u enja’, je pripomnila 
Simona. Vendar podpora u iteljev ne pomeni, da se u itelj do u enca 
vede pokroviteljsko. U itelji morajo biti ustrezno usposobljeni, da 
posebne potrebe razumejo in so dobro seznanjeni z njimi.  
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O inkluzivnem izobra evanju so razpravljali kot o pozitivni 
prilo nosti, ki je zanje zelo pomembna. 
 
Pomemben in spodbuden vidik, ki so ga mladi s srednjih ol 
izpostavili, je dejstvo, da inkluzija zdru uje razli ne ljudi in izbolj uje 
socialne ve ine vseh u encev. Predstavlja medsebojno korist za 
vse u ence. Inkluzivno izobra evanje predstavlja zanje ve ji (bolj 
pozitiven) izziv kot pa posebne ole. Márton je poudaril, da ‘je 
inkluzivno izobra evanje bolj u inkovito, zato ker se lovek soo i s 
problemi in se jih nau i re evati.’ 
 
Vendar pa so delegati omenili tudi nekaj te av, povezanih z 
inkluzivnim izobra evanjem. Aude jih je povzel takole: ‘Inkluzivno 
izobra evanje je bil isto asno naj udovitej i in najgrozovitej i izziv, s 
katerim sem se sre al.’ eprav inkluzija spodbuja socialne stike 
izven ole, pa lahko v oli pride do te av med stiki dijakov z in brez 
posebnih potreb. ‘Inkluzivno izobra evanje je najbolj a mo nost, 
vendar pa veliko ol e vedno nima ne sredstev ne osebja zanjo’, je 
dodal Alfred. 
 
Poleg tega u itelji na rednih olah, ki niso dovolj pripravljeni oz. 
nimajo ustreznih podatkov o u en evih potrebah, kot tudi 
pomanjkanje sredstev na olah, ustvarjajo ovire dijakom s posebnimi 
potrebami. 
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Mladi delegati so zaklju ili, da je inkluzivno izobra evanje dobro, v 
kolikor je na razpolago potrebna podpora in poteka u enje v 
optimalnih pogojih. 
 
Sogla ali so tudi glede dejstva, da jih mora olanje pripraviti na 
ivljenje v resni nem svetu. Kot sta povedala Anna Maria in 

Christopher ‘je olanje u enje o tem, kako narediti svari, za katere 
nisi pri akoval, da jih bo  naredil.’ Delegati so zahtevali, da mora 
lovek vedno biti svoboden in imeti na izbiro, ali se bo odlo il za 

redno olo ali ne. 
 
Kar se ti e prihodnosti, je ve ina mladih s srednjih ol izrazila eljo, 
da nadaljujejo s olanjem tudi na univerzi. Vendar pa so bili 
zaskrbljeni glede resni no svobodne izbire tudija: ne elijo imeti na 
voljo le omejenih mo nosti zaradi svojih potreb, pomanjkanja 
podpore ali dostopnosti do vi je/visoko olskega izobra evanja. Imeli 
so tudi pomisleke o predsodkih ljudi na vi jih/visokih olah in v 
zaposlitvenem sektorju. 
 
Na koncu so delegati s srednjih ol jasno izrazili potrebo, da se sami 
odlo ajo o svoji prihodnosti. To ne pomeni, da elijo biti lo eni od 
ostale dru be, temve  da imajo enake prilo nosti kot drugi ljudje. 
 
Razmi ljanja delegatov s poklicnih ol  
 
Ve ina delegatov s poklicnih ol je bila vklju ena v redno 
izobra evanje. Nekaj jih je obiskovalo tako redne kot posebne ole, 
le nekateri so se usposabljali zgolj na posebnih olah. Poudariti je 
treba, da je bil v tej skupini delegatov zabele en ir i razpon potreb 
kot v ostalih dveh skupinah. 
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Na eloma so bili delegati te skupine zelo jasni v svojih izjavah, da 
njihovih pravic ne upo tevajo in ne spo tujejo, kot si to zaslu ijo. Ne 
elijo, da se jih zaradi njihove invalidnosti obravnava bolje, in sicer 

‘za itni ko’. Fabien, Séverine in Fabio so odlo no rekli: ‘ utimo 
enako kot vsi drugi, toda v asih, na alost, potrebujemo pomo  … 
Morate nam zaupati in nas spo tovati.’ Mitja je dodal, ‘da moramo 
sprejeti drug drugega ne glede na to, kako izgledamo, kaj znamo, kaj 
lahko oz. esa ne moremo narediti. Na a dru ba bo le tako lahko 
postala bolj prijazna.’ 
 

eprav so na splo no izrazili pozitivne ob utke o svojih olah in 
u iteljih, pa so izrazili zaskrbljenost glede izbolj av, ki jih je treba e 
izpeljati. Nekateri izmed delegatov so imeli negativne izku nje pri 
pridobivanju potrebne pomo i. V asih u itelji niso dovolj informirani, 
se ne zanimajo dovolj za njihove potrebe ali pa podpora ni na 
razpolago. ‘U itelji morajo razlo iti snov na ve  razli nih na inov, 
tako da lahko vsi dijaki razumejo’, sta povedala Iro in Vassilis. 
 
V razpravi je postalo o itno, da kakovostne pomo i ni mogo e 
ponuditi, v kolikor razlike niso resni no upo tevane.  
 
Amy je povedala, ‘da morajo imeti mladi mo nost u iti se v svojem 
tempu, tako da jim je u enje v zadovoljstvo in da v izobra evanju 
do ivljajo pozitivne izku nje.’  
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Dostopnost v zvezi z javnim transportom, ali dostop do stavb 
predstavljata delegatom velik problem in poudarili so, da oboje vidijo 
kot pomemben izziv. 
 
Vsi delegati z rednih ol so odlo no zagovarjali inkluzivno 
izobra evanje. ‘V rednih olah smo se u ili predmete na visoki ravni. 
To je za nas priprava na prihodnost in delo v sli e em svetu’, je 
povedal Steven. Nekaj delegatov s posebnih ol je menilo, da je 
inkluzija najbolj a mo nost, medtem ko je manj e tevilo delegatov 
zagovarjalo bolj za iteno okolje. Enoglasno pa so sogla ali s tem, 
da mora obstajati mo nost svobodne izbire glede usmeritev v olo; 
brez vsiljevanja, s polnim spo tovanjem osebnega polo aja in na 
osnovi im ve jega tevila mo nosti. 
 
Delegati so izrazili eljo, da bi v prihodnosti imeli mo nost iveti im 
bolj svobodno in neodvisno. Vsi elijo nadaljevati s olanjem in so 
zaskrbljeni glede mo nosti zaposlitve v prihodnosti. Omenili so, da v 
primerjavi z vrstniki brez posebnih potreb niso v enakopravnem 
polo aju.  
 
Na koncu so izrazili zaupanje v svoje sposobnosti in so jasno 
povedali svoje elje, bili pa so negotovi glede priznanja njihovega 
resni nega znanja  in sposobnosti s strani ol in dru be nasploh. 
 
Razmi ljanja delegatov z vi jih/visokih ol  
 
Omeniti moramo, da je imelo v tej skupini v primerjavi z ostalima 
dvema znatno tevilo delegatov okvaro vida, kar je tudi razlog, da so 
bili problemi te skupine pogosto povezani s slabovidnostjo. 
 
Delegati so poro ali o izbolj avah v zvezi z dostopom do informacij 
– preko ra unalnika in Internetne tehnologije – za slepe in slabovidne 
tudente. Digitalne knjige in zvo ne knjige so jim na voljo. Drugi 

delegati so poro ali o napredku glede osve enosti o invalidnostih. 
Mobilnost in dostopnost sta namre  vedno pogosteje temi javnih 
razprav. Tudi razpolo ljivost asistentov in podpora s strani 
prostovoljcev ali prijateljev sta bili omenjeni kot napredek. 
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Delegati so navedli vrsto izzivov, ki so povezani z omenjenimi 
izbolj avami. V asih je dostop do informacij omejen ali odvisen od 
razli nih pogojev. Npr. dolgotrajna dostava novih ra unalnikov, 
omejena razpolo ljivost digitalnih ali zvo nih knjig in – v povezavi z 
Internetom – novih brskalnikov, ki pogosto niso dostopni slepim 
uporabnikom. 
 

eprav gradivo, ki se uporablja na univerzah, pogosto pripravijo 
univerze same in ga v asih tudi priredijo za potrebe slabovidnih 
tudentov, pa je tak nega gradiva premalo na voljo. Maarja je 

povedala, da ‘so bile pri splo nih predmetih, ki vklju ujejo branje, 
problem knjige. S tem problemom sem se soo ala ves as olanja, 
kajti nikoli ni bilo dovolj knjig z Braillovo pisavo ali pa zvo nih knjig.’ 
 
Govorili so tudi o omejeni svobodni izbiri tudija zaradi dostopnosti 
do stavb, premajhne podpore in nezadostne tehnologije. Problem je 
dobro povzela Gabriela: ‘Invalidne osebe so prisiljene izbrati olo na 
osnovi dostopnosti do olskega poslopja in ne na osnovi lastnih elja 
… Ho emo imeti mo nost, da se odlo imo za to, kar elimo in ne za 
to, kar je mo no.’ 
 
Delegati so poro ali, da morajo pogosto sami prevzeti pobudo in 
zagotoviti podporo ustanovi, ki jo obiskujejo, kajti njihovi u itelji in 
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olsko oz. univerzitetno osebje v administraciji pogosto ne ve, kako 
tem tudentom nuditi pomo .  
 
Izzivi so po mnenju delegatov povezani tudi z njihovimi prihodnjimi 
mo nostmi zaposlovanja. Odnos delodajalcev kot tudi nedostopnost 
do stavb lahko ustvarijo ovire za vstop na trg dela pod enakimi 
pogoji. 
 
Kar se ti e priporo il, pa so delegati omenili potrebo po bolje 
informiranih u iteljih kakor tudi strokovnem podpornem osebju. 
Dodatna sredstva, mo nosti za sre evanje tudentov s posebnimi 
potrebami, uporaba dostopnega jezika med poukom, manj i razredi 
in dodatni u itelji so pomembna podro ja, kjer bi bilo treba dose i 
izbolj ave. ‘Invalidnosti so zelo razli ne. Pomembne pa so 
individualne in ne splo ne potrebe’, je povedala Diana. 
 
Delegati so sogla ali, da je inkluzivno izobra evanje tisto, ki jih 
lahko najbolje pripravi na ivljenje. Za nekatere delegate je vstop v 
vi je olsko izobra evanje pomenil, da so se prvi  soo ili z 
obiskovanjem redne izobra evalne ustanove. O inkluzivnem 
izobra evanju so govorili kot o prvem koraku k vklju enosti v dru bo. 
 
Delegati so razmi ljali tudi o spremembi posebnih ol v podporna 
sredi a. Kombinacija inkluzivnega izobra evanja in individualne 
specializirane podpore je po njihovem mnenju najbolj a priprava za 
vi je olsko izobra evanje. Vsi so sogla ali, da je mo nost 
sodelovanja v inkluzivnem izobra evanju od vsega za etka olanja 
tista, ki jim pomaga, da postanejo mo ni, bolj samozavestni in 
neodvisni. 
 
Glede prihodnosti, je bil poudarek na ovirah, s katerimi se soo ajo 
zaradi negativnega odnosa in nevednosti. Premik odnosa k pogledu, 
ki ni usmerjen v pomanjkljivosti temve  se osredoto a na 
sposobnosti, potencial in mo ne strani, zahteva veliko energije in 
potrpe ljivosti. Delegati so predlagali, da prvi korak naredijo sami, 
eprav je zato potreben ve ji pogum in vzdr ljivost kot se zahteva od 

drugih tudentov. Kaisu je zaklju il, da ‘je dobro poznati svet pred 
seboj, kljub temu, da je morda neizprosen.’ 
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Izvle ek iz predstavitve Valterja Lemosa, portugalskega 
dr avnega sekretarja za izobra evanje 
 
V zaklju nem delu Evropskega sre anja je Valter Lemos, dr avni 
sekretar za izobra evanje, povedal naslednje: 
 
‘Mladim, ki so danes tu z nami, bi elel estitati za vse navdu enje, s 
katerim so se lotili dela. Prepri an sem, da so mladi, ki so danes 
govorili v portugalskem parlamentu, ogromno prispevali k iskanju 
resni nega inkluzivnega olanja po vsej Evropi. 
 
Seveda se vsi zavedamo, da prave demokracije ne bomo dosegli, e 
ne bomo ustvarili ole za vse in prepri an sem, da je prispevek 
vsakega od vas k dana njemu dnevu zgodovinskega pomena in bo 
pokazal pot ne le k izpolnjevanju ciljev inkluzije temve  tudi k 
sredstvom, s katerimi bomo to dosegli. Dolgujemo vam za delo, ki ste 
ga opravili. 
 
Rad bi nagovoril politike in tiste, ki sprejemajo odlo itve, da v 
nadaljnjem delu upo tevajo va e delo tu danes. Mi, politiki in 
odlo evalci, smo vas zaprosili, da poveste svoje mnenje in imeli smo 
prilo nost, da smo vam prisluhnili. Zdaj pa smo odgovorni za to, da 
se bo vse tisto, kar ste predlagali, tudi zgodilo. 
 
Zato vam obljubljam, da se bo delo nadaljevalo. Predsedstvo 
Evropske unije bo v sodelovanju z Evropsko agencijo za razvoj 
izobra evanja na podro ju posebnih potreb izdelalo dokument, v 
katerem bodo povzete izku nje in priporo ila, predstavljena danes 
tukaj. To bo referen no gradivo za delo v bli nji prihodnosti. Upamo, 
da bodo priporo ila, odobrena danes, 17. septembra 2007 v 
portugalskem parlamentu v Lizboni, predstavljala okvir za iskanje 
resni no inkluzivnega izobra evanja. 
 
Dejstvo, da ste dva dni delali tu na Portugalskem, je za nas velik 
privilegij in va e delo bo korak k oli za vse – resni no demokrati ni 
oli. Vso sre o vam elim!’ 
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Lizbonska deklaracija 
 
Vsi osrednji problemi, o katerih so spregovorili mladi delegati, 
predstavljajo osnovo glavnemu rezultatu dogodka: Lizbonski 
deklaraciji ‘Pogledi mladih na inkluzivno izobra evanje’. 
 
Deklaracija predstavlja skupne probleme, ki so jih izrazili vsi delegati. 
Jasno poudarja njihovo pravico do spo tovanja, do enakih mo nosti 
kot jih imajo njihovi vrstniki in da se jih vklju i v odlo anje o stvareh, 
ki se jih ti ejo. 
 
Deklaracija poudarja tudi njihova mnenja o koristi inkluzivnega 
izobra evanja: da je medsebojno koristen za vse dijake/ tudente z in 
brez posebnih potreb; da omogo a usvajanje ve  socialnih ve in; 
da je najbolj a opcija, v kolikor so zagotovljeni potrebni pogoji za 
zagotavljanje uspeha.  
 
Deklaracija poudarja tudi izbolj ave, ki jih je potrebno izpeljati v zvezi 
z mobilnostjo in polnim dostopom do olanja. To pa je mo no le, e 
se upo tevajo razli ne potrebe razli nih ljudi. 
 
Lizbonska deklaracija nudi enkraten prispevek k razpravam o 
inkluzivnem izobra evanju, kajti vsebuje skupne poglede mladih 
invalidov. Upamo, da bodo jasna sporo ila mladih, ki so 
predstavljena v Deklaraciji – kakor tudi v pri ujo em dokumentu – 
navdih oblikovalcem politik na podro ju izobra evanja kakor tudi 
praktikom za delo v prihodnosti. 
 
Celotno besedilo Deklaracije sledi temu poro ilu in je dodano tudi kot 
samostojen dokument.  
 

Pogledi mladih na inkluzivno izobra evanje 
 
V asu portugalskega predsedovanja Evropski skupnosti je bilo 17. 
septembra 2007 na pobudo Portugalskega ministrstva za olstvo, 
skupaj z Evropsko agencijo za razvoj izobra evanja na podro ju 
posebnih potreb, organizirano sre anje: ‘Glas mladih: Sre anje 
razli nih v izobra evanju’. 
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Mladi s posebnimi potrebami iz devetindvajsetih dr av1 obiskujejo 
osnovne ole, poklicne ole in vi je ole, so se dogovorili o predlogih, 
ki so predstavljeni v Lizbonski Deklaraciji ‘Pogledi mladih na 
inkluzivno izobra evanje’. V deklaraciji so zajeta stali a, ki so jih 
mladi predstavili na plenarnem zasedanju v portugalskem 
parlamentu v Lizboni. Predstavljene so njihove potrebe, pravice, 
mo nosti in priporo ila za uspe no inkluzivno izobra evanje.  
 
Deklaracija temelji na predhodnih vsebinah evropskih in 
mednarodnih dokumentov s podro ja izobra evanja oseb s 
posebnimi potrebami: ‘Resolucija Sveta Evrope, ki se nana a na 
integracijo otrok in mladih s posebnimi potrebami v obi ajne ole’ 
(SE, 1990); ‘Salaman ka deklaracija in Priporo ila za Akcijski 
program za izobra evanje na podro ju posebnih potreb’ (UNESCO, 
1994); ‘Luksembur ka listina’ (Helios program, 1996); ‘Resolucija 
Sveta Evrope za enake mo nosti u encev in tudentov s posebnimi 
potrebami v izobra evanju in usposabljanju’ (SE, 2003); ‘Konvencija 
o pravicah invalidov’ (OZN, 2006).  
 
Mladi so se dogovorili o svojih PRAVICAH: 
- Biti spo tovan in ne diskriminiran. Ne elijo pomilovanja; elijo biti 
odrasli, ki bodo v prihodnosti iveli in delali v obi ajnem okolju. 
- Do enakih mo nosti, kot to velja za druge dr avljane, vendar z 
dolo eno podporo, glede na potrebe. Nobena potreba ne sme biti 
prezrta. 
- Sprejemati lastne odlo itve in izbire. Njihov glas se mora sli ati. 
- Da ivijo neodvisno, elijo imeti dru ino in dom, ki bo prilagojen 
njihovim potrebam. Mnogi izmed njih imajo eljo tudirati na univerzi. 

elijo delati in ne biti lo eni od ljudi, ki niso invalidi. 
- Da naj bi bila dru ba osve ena in razumela ter spo tovala 
njihove pravice. 
 
Mladi so izrazili jasne poglede na glavne PREDNOSTI, ki so jih 
zaznali pri svojem olanju: 
- Ugotovili so, da so v asu olanja dobili dovolj pomo i, vendar je 
potreben ve ji napredek pri zagotavljanju te pomo i. 

                                            
1 Avstrija, Belgija (flamska in francosko govore i komuni), Bolgarija, Ciper, e ka, 
Danska, Estonija, Finska, Francija, Gr ija, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, 
Luksemburg, Mad arska, Malta, Nem ija, Nizozemska, Norve ka, Poljska, 
Portugalska, Romunija, Slovenija, panija, vedska, vica in Velika Britanija. 
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- Prilagoditve zgradb se izbolj ujejo, problemi mobilnosti in 
prilagodljivosti grajenega okolja so vse bolj v sredi u razprav. 
- Invalidnost je v dru bi vse bolj prepoznavna. 
- Sodobne tehnologije se izbolj ujejo, na razpolago so npr. 
prilagojene digitalne knjige. 
 
Mladi so poudarili naslednje SPREMEMBE in POTREBE: 
- Prilagoditve so razli ne glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, 
ovire, oziroma motnje. V izobra evanju in v dru bi nasploh so 
potrebne prilagoditve glede na posebne potrebe, kot npr.: 

- ve  asa za posameznika pri pouku in izpitih, 
- ob asna individualna pomo  v razredu,  
- dostopnost do prilagojenih gradiv, ob istem asu kot za druge 
u ence. 

- Izbira tudija naj ne bi bila odvisna od okoli in, kot so omejene 
prilagoditve zgradb, neprilagojene tehnologije in dostopnosti gradiv. 
- Pomen predmetov in spretnosti, ki so neobhodno potrebni za 
prihodnje ivljenje. 
- Dobrega svetovanje v skladu z na imi individualnimi potrebami v 
asu izobra evanja, glede na na e mo nosti v prihodnje. 

- Prisotnost pomanjkanja vedenja o invalidnostih, posamezni 
u itelji, u enci in star i imajo ob asno negativna stali a do njih. Ne 
– invalidne osebe naj bi zaznale njihovo potrebo po pomo i. 
 
Mladi so izrazili svoje poglede na INKLUZIVNO IZOBRA EVANJE: 
- Pomembna je mo nost, da vsakdo svobodno izbere, kje se bo 
izobra eval. 
- Inkluzivno izobra evanje je zanje najbolj a oblika izobra evanja 
in je njihova pravica, e so za to ustvarjeni pogoji, da imajo potrebno 
podporo, vire in usposobljene u itelje, ki morajo biti motivirani, 
seznanjeni z njihovimi potrebami, ki jih morajo razumeti. 
Usposobljeni naj bi bili kot dobri koordinatorji.  
- V inkluzivnem izobra evanju vidijo veliko prednosti: osvojijo ve  
socialnih ve in, dobijo ve  izku enj, u ijo se iveti v realnem svetu; 
potrebujejo kontakt s so olci z ali brez posebnih potreb. 
- Inkluzivno izobra evanje z individualizirano in specializirano 
podporo je za njih najbolj a priprava za nadaljevanje olanja na vi ji 
ravni. Usposobljeni centri naj bi nudili pomo  in dajali informacije 
univerzam glede na potrebno pomo .  
- Inkluzivno izobra evanje je vzajemno koristno za nas in za 
vsakogar v dru bi. 
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Mladi so na sre anju POVZELI: 
Tudi u enci s posebnimi potrebami bodo gradili skupno prihodnost. 
Potrebno je, da odpravimo ovire znotraj nas in znotraj ostalih ljudi 
brez invalidnosti. Sami moramo prese i na o invalidnost – potem nas 
bo svet sprejel na druga en, bolj i na in. 
 
Lizbona, septembra 2007 
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