LISABONOS DEKLARACIJA
Jaunuoli po iris inkliuzin

vietimo sistem

2007 met rugsjo 17 d. Portugalijai pirmininkaujant Europos Sjungai, Portugalijos
vietimo ministerija drauge su Europos specialiojo ugdymo agentra sureng tarptautin
sskryd: „Jaunimo poiris  vairov vietimo sistemoje“.
Pasilymai, dl kuri susitar specialij ugdymosi poreiki turintys jaunuoliai, atvyk i 29
valstybi1, besimokantys vidurinse, profesinse ir auktosiose mokyklose tapo pagrindu
dokumento „Lisabonos deklaracija – jaunuoli poiris  inkliuzin vietimo sistem“. ioje
deklaracijoje atsispindi plenarinje sesijoje, vykusioje Lisabonos Assembleia da República
rmuose jaunuoli ireiktos nuostatos  savo teises, kylanias problemas, poreikius ir
rekomendacijos politikams, siekiant utikrinti skming mokymsi inkliuzinio ugdymo
sistemoje.
i deklaracija papildo sra jau priimt oficiali Europos ir tarptautini dokument,
susijusi su specialij ugdymosi poreiki turini asmen vietimu: „Tarybos rezoliucija
dl negali vaik ir jaunuoli integracijos  prast vietimo sistem“ (EK, 1990);
„Salamankos deklaracija ir Veiksm planas dl specialij ugdymosi poreiki asmen
vietimo tobulinimo“ (UNESCO, 1994); „Liuksemburgo chartija“ (Helios programa, 1996);
„Tarybos rezoliucija dl utikrinimo lygi galimybi negaliems mokiniams ir studentams“
(EK, 2003); „Negalij teisi konvencija“ (Jungtins Tautos, 2006).
1. Jaunuoliai itaip apibr savo TEISES:
- Mes turime teis bti gerbiami ir nepatirti diskriminacijos. Mes nenorime gailesio; mes
norime, kad mus gerbt kaip bsimuosius suaugusiuosius, kurie turs dirbti ir gyventi
prastoje aplinkoje.
- Mes turime teis turti tokias paias galimybes kaip ir visi kiti, tik mums dar reikia ir
pagalbos, atitinkanios ms poreikius. N vieno asmens poreikiai neturt bti
ignoruojami.
- Mes turime teis patys priimti sprendimus ir pasirinkti.  ms balsus turi bti siklausoma.
- Mes turime teis gyventi savarankikai. Mes taip pat norime kurti eimas ir kad ms
gyvenamieji bstai bt pritaikyti ms poreikiams. Daugelis ms svajoja studijuoti
universitete. Mes taip pat troktame dirbti ir nenorime bti atskirti nuo moni, neturini
negalumo.
- Kiekvienas visuomens narys turi suprasti ms poreikius ir gerbti ms teises.
2. Jaunuoliai paminjo tuos TEIGIAMUS POKYIUS, kurie jau yra vyk vietimo
sistemoje ir kuriuos patys patyr:
- Mokydamiesi mes gavome gana nemaai pagalbos, taiau iuo poiriu vietimo sistema
turt dar labiau tobulti.
- Negaliesiems vis lengviau patekti  vairius pastatus. O mobilumo ir aplinkos
prieinamumo negaliesiems klausimai vis daniau tampa vie diskusij objektu.
- Visuomen vis daniau pastebi negalij problemas.
- Kompiuterins technologijos tobulja ir puikiai parengtos knygos skaitmeninse
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laikmenose tampa prieinamos negaliesiems.
3. Jaunuoliai iskyr iuos UDAVINIUS ir POREIKIUS:
- Skirtingi mons turi skirting aplinkos prieinamumo poreiki. vietimo sistemos ir
veiklos visuomenje prieinamumas yra susijs su vairi specialij ugdymosi poreiki
patenkinimo aspektais, kaip antai:
- Per pamokas ir egzaminus kai kuriems i ms reikia daugiau laiko uduotims
atlikti;
- Kartais mokyklose mums prireikia asmenini asistent pagalbos;
- Mes turime turti galimyb naudotis ms poreikiams pritaikyta mokomja
mediaga, kad ugdymo procese galtume dalyvauti kartu su savo klass draugais.
- Kartais mokomj dalyk pasirinkimo laisv riboja nepakankamas pastat, technologij ir
mokomosios mediagos prieinamumas (trksta tinkamos rangos, knyg).
- Mums reikia mokytis t dalyk ir gyti toki gdi, kurie bus ities reikalingi ms
gyvenime ateityje.
- Dar besimokant mokykloje mums reikt ger konsultant, galini paaikinti, koki
savirealizacijos galimybi turime ateityje priklausomai nuo kiekvieno ms individuali
poreiki.
- mons vis dar per maai ino apie negalum. Vis dar esama mokytoj, mokini ir tv,
turini negatyvi nuostat negalij atvilgiu. gals mons turt inoti, kad jie tiesiog
gali kreiptis  negalj ir paklausti, ar jam reikalinga pagalba.
4. Jaunuoli poiris  INKLIUZIN UGDYM:
- Labai svarbu, kad kiekvienas asmuo galt pasirinkti, kurioje ugdymo staigoje jis nori
gyti isilavinim pagal savo gebjimus.
- Inkliuzinis ugdymas yra geriausias pasirinkimas, jei vyksta mums tinkamomis slygomis.
Tai reikia, kad mums yra teikiama reikiama pagalba, skiriami reikiami itekliai, su mumis
dirba pasireng mokytojai. Mokytojai turt turti noro, motyvacijos ir i tikrj gerai
suprasti ms poreikius. Jie privalo bti tinkamai parengti, tartis su mumis ir derinti savo
veiksmus visu mokyklinio gyvenimo laikotarpiu.
- Inkliuzinis ugdymas, ms manymu, turi daug privalum: mes gyjame daugiau socialini
gdi ir gyvenimo patirties; mes imokstame tvarkytis realiame pasaulyje; mes
bendraujame ne tik su draugais, turiniais specialij poreiki.
- Inkliuzinis ugdymas, kai mokiniams teikiama individuali pagalba yra geriausias rengimosi
studijoms bdas. O specializuoti centrai labai padt, jeigu tinkamu bdu informuot
universitetus apie pritaikymus ir pagalb, kurios mums gali prireikti.
- Inkliuzin vietimo sistema praturtina kiekvien i ms ir mus visus.
Jaunuoliai REZIUMAVO:
Mes patys esame savosios ateities krjai. Vis pirma turime paalinti klitis, slypinias
mumyse ir kit negalij vidiniame pasaulyje. Mes turime pakilti vir savojo negalumo –
tuomet ir viso pasaulio poiris  mus pasikeis  gerj pus.
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