
                                                                    
 

 

 

DEKLARACJA LIZBO SKA 
 

Edukacja w czaj ca z punktu widzenia m odzie y 

 
17 wrze nia 2007 roku w ramach portugalskiej prezydencji Unii Europejskiej portugalskie 
Ministerstwo Edukacji we wspó pracy z Europejsk  Agencj  Rozwoju Edukacji Uczniów ze 
Specjalnymi Potrzebami zorganizowa o przes uchanie publiczne Parlamentu 
Europejskiego: „G os m odych: wychodz c naprzeciw ró norodno ci w edukacji”.  
 
Propozycja uzgodniona przez przedstawicieli m odzie y ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi z 29 krajów1 ucz cych si  w szko ach ponadpodstawowych, zawodowych 
oraz na uczelniach wy szych, sta a si  podstaw  dokumentu zatytu owanego „Deklaracja 
Lizbo ska – Edukacja w czaj ca z punktu widzenia m odzie y”. Deklaracja stanowi wyraz 
pogl dów, jakie m odzie  przedstawi a w Lizbonie podczas sesji plenarnej w Assembleia 
da República mówi c o swoich prawach, potrzebach, wyzwaniach oraz zaleceniach, jakie 
powinny by  spe nione aby skutecznie wdro y  edukacj  w czaj c .  
 
Deklaracja wpisuje si  w tematyk  wcze niejszych oficjalnych dokumentów wydanych 
przez Uni  Europejsk  i gremia mi dzynarodowe dotycz cych edukacji uczniów ze 
specjalnymi potrzebami, takich jak „Rezolucja Rady dotycz ca integracji dzieci i m odzie y 
niepe nosprawnej w systemie szkolnictwa masowego” (RE, 1990); „Deklaracja z 
Salamanki oraz Wytyczne dla dzia a  w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych” 
(UNESCO, 1994); „Karta Luksemburska” (Program Helios, 1996); „Rezolucja Rady 
dotycz ca równego traktowania niepe nosprawnych uczniów i studentów w zakresie 
edukacji i szkole ” (RE, 2003); „Konwencja Praw Osób Niepe nosprawnych” (ONZ, 2006). 
 
1. M odzi Ludzie zgodnie przedstawili swoje PRAWA: 
- Mamy prawo, by nas szanowano i nie dyskryminowano. Nie chcemy lito ci; oczekujemy 
szacunku nale nego osobom, które w przysz o ci stan  si  doros e i b d  musia y y  
oraz pracowa  w normalnym rodowisku. 
- Mamy prawo do takich samych mo liwo ci rozwoju jak ka dy inny cz owiek oraz do 
wsparcia dostosowanego do naszych potrzeb. Powinno si  respektowa  potrzeby 
ka dego z nas.  
- Mamy prawo do podejmowania decyzji i dokonywania wyborów we w asnym imieniu. 
Nasze g osy powinny by  wys uchane.  
- Mamy prawo do samodzielnego ycia. Chcemy zak ada  rodziny. Chcemy równie , by 
nasze mieszkania by y dostosowane do naszych potrzeb. Wielu z nas my li o podj ciu 
studiów uniwersyteckich. Pragniemy te  pracowa , a nie – pozostawa  w izolacji 
spo ecznej. 
- Ka dy cz onek spo ecze stwa powinien by  wiadomy naszych praw, rozumie  je i 
szanowa .  
 
2. M odzi Ludzie jasno wskazali najwa niejsze ZMIANY NA LEPSZE, jakie dostrzegli w 
czasie swojej edukacji: 
- Zazwyczaj otrzymujemy wystarczaj ce wsparcie w procesie kszta cenia, ale potrzebny 
jest dalszy post p w tym zakresie.  
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- Poprawia si  dost pno  architektoniczna budynków. Zagadnienia dotycz ce mobilno ci 
oraz dost pno ci budowanych obiektów coraz cz ciej staj  si  przedmiotem dyskusji i 
debaty publicznej. 
- Niepe nosprawno  jest coraz cz ciej dostrzegana przez spo ecze stwo. 
Rozwija si  technologia wspomagana komputerowo. Dost pne s  tak e dobrze 
zaprojektowane ksi ki elektroniczne. 

 
3. M odzi Ludzie zwrócili uwag  na nast puj ce POTRZEBY i WYZWANIA: 
- Potrzeby zwi zane z dost pno ci  s  bardzo zró nicowane. Ró ne s  tak e bariery, 
jakie napotykaj  osoby o odmiennych specjalnych potrzebach, czy to w trakcie edukacji, 
czy to uczestnicz c w yciu spo ecznym, np.:  

- podczas lekcji i egzaminów niektórzy z nas potrzebuj  wi cej czasu; 
- czasem potrzebujemy, by w czasie lekcji wspomaga  nas asystent osobisty;  
- potrzebujemy odpowiednio przystosowanych materia ów nauczania, do 
których powinni my mie  dost p w tym samym czasie, gdy nasi sprawni koledzy 
korzystaj  z przeznaczonych dla nich pomocy. 

- Swoboda wyboru kierunków kszta cenia bywa ograniczona dost pno ci  
architektoniczn  budynków, niewystarczaj cym zapleczem technicznym i dost pno ci  
materia ów (sprz tu czy ksi ek). 
- Potrzebujemy kszta ci  si  na takich kierunkach i zdobywa  takie umiej tno ci, które s  
dla nas przydatne oraz b d  pomocne w dalszym yciu. 
- Przez okres ca ej nauki w szkole potrzebujemy precyzyjnych porad na temat przysz ych 
mo liwo ci zatrudnienia – porad, które uwzgl dnia yby nasze indywidualne potrzeby. 
- Wiedza na temat niepe nosprawno ci jest nadal niewystarczaj ca. Nauczyciele, inny 
uczniowie oraz niektórzy rodzice czasem przejawiaj  wobec nas negatywne nastawienie. 
Ludzie sprawni powinni wiedzie  o tym, e do osoby niepe nosprawnej mo na wprost 
zwróci  si  z pytaniem, czy potrzebuje pomocy.  
 
4. M odzi Ludzie dali wyraz swoim pogl dom na temat EDUKACJI W CZAJ CEJ: 
- To bardzo wa ne, aby ka dy móg  swobodnie decydowa , gdzie chce si  kszta ci .  
- Edukacja w czaj ca najlepiej sprawdza si , gdy mamy zapewnione odpowiednie 
warunki. Nale y wi c zapewni  nam odpowiednie wsparcie, materia y, oraz 
wykwalifikowanych nauczycieli. Potrzebujemy nauczycieli zaanga owanych w swoj  prac  
- Takich, którzy dobrze znaj  i rozumiej  nasze potrzeby, a tak e otwarcie z nami o nich 
rozmawiaj . Powinni by  tak e dobrze wykszta ceni i przez ca y okres nauki w szkole 
wspólnie koordynowa  podejmowane dzia ania.  
- Dostrzegamy wiele zalet edukacji w czaj cej: dzi ki niej nabywamy wi cej umiej tno ci 
spo ecznych, zdobywamy szersze do wiadczenie i uczymy si  radzi  sobie w 
rzeczywistym wiecie; potrzebujemy kontaktów zarówno ze sprawnymi jak i 
niepe nosprawnymi kolegami. 
- Edukacja w czaj ca po czona ze zindywidualizowanym, specjalistycznym wsparciem 
stanowi najlepsze przygotowanie do studiów wy szych. Pomocne by yby tak e 
wyspecjalizowane centra, które s u y yby nam pomoc  oraz w a ciwie przekazywa y 
uczelniom wy szym informacje dotycz ce niezb dnych nam form pomocy.  
- Edukacja w czaj ca przynosi korzy ci nie tylko nam, ale wszystkim zaanga owanym 
stronom.  
 
M odzi Ludzie PODSUMOWALI: 
Sami b dziemy budowa  nasz  przysz o . Musimy wi c pokona  nasze wewn trzne 



                                                                    
 

 

 

bariery, a tak e bariery, które nosz  w sobie osoby sprawne. Musimy wyj  poza nasz  
niepe nosprawno  – wówczas wiat bardziej si  na nas otworzy.  
 
Lizbona, Wrzesie  2007 
 
Wydanie niniejszej publikacji sta o si  mo liwe dzi ki wsparciu krajów cz onkowskich oraz Dyrektoriatu 
Generalnego ds. Edukacji, Szkole  i Kultury przy Komisji Europejskiej. 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm  
 


