DECLARAIA DE LA LISABONA
Atitudinea Tineretului Privind Educaia Inclusiv
La data de 17 Septembrie 2007, în cadrul Presedin iei Portugheze a Uniunii Europene,
Ministerul Portughez al Educa iei, împreun cu Agen ia European pentru Dezvoltarea
Educa iei Speciale au organizat o Dezbatere European: “Voci Tinere: Îndeplinirea
Diversit ii În Educa ie”.
Propunerile asupra crora au czut de acord tinerii cu nevoi educa ionale speciale din 29
de ri1, care frecventeaz cursuri de liceu, coli profesionale sau de înv mânt superior,
au format “Declara ia de la Lisabona – Atitudinea Tineretului Privind Educa ia Inclusiv”.
Aceast Declara ie cuprinde ceea ce tineretul a prezentat cu ocazia sesiunii plenare la
Assembleia da República din Lisabona privind drepturile, nevoile, provocrile i
recomandrile lor cu scopul de a îndeplini cu succes educa ia inclusiv.
Declara ia a fcut parte din programul unor documente Europene i interna ionale oficiale
anteriore din domeniul educa iei cu nevoi speciale, cum ar fi: “Rezolu ia Consiliului privind
integrarea copiilor i a tineretului cu dizabilit i în sistemul educa ional normal” (CE, 1990);
“Declara ia de la Salamanca i Lucrrile pentru Ac iune privind Educa ia pentru Nevoi
Speciale” (UNESCO, 1994); “Carta de la Luxemburg” (program Helios, 1996); “Rezolu ia
Consiliului privind oportunit i egale pentru elevi i studen i cu dizabilit i în educa ie i
formare” (CE, 2003); “Conven ia asupra Drepturilor Persoanelor cu Dizabilit i” (Na iunile
Unite, 2006).
1. Tinerii s-au în eles asupra DREPTURILOR lor:
- Avem dreptul de a fi respecta i i de a nu fi discrimina i. Nu dorim mil; vrem s fim
respecta i ca viitori adul i care va trebui s triasc i s munceasc într-un mediu
obinuit.
- Avem dreptul la aceleai oportunit i ca oricine altcineva, dar cu ajutorul necesar
nevoilor noastre. Nevoile nimnui nu trebuie ignorate.
- Avem dreptul de a face propriile noastre decizii i alegeri. Vocile noastre trebuie auzite.
- Avem dreptul s trim independent. De asemenea, vrem s avem o familie i o cas
adaptat nevoilor noastre. Mul i dintre noi îi doresc s aib posibilitatea de a studia la o
universitate. De asemenea, dorim s lucrm i nu dorim s fim separa i de cei fr
dizabilit i.
- Toat societatea trebuie s ne cunoasc, s ne în eleag i s ne respecte drepturile.
2. Tineretul îi exprim vederi clare asupra principalelor ÎMBUNT IRI care au avut loc
în educa ia lor:
- În general, am primit un spijin satisfctor în educa ia noastr, dar trebuie progresat
mai mult.
- Accesibilitatea în cldiri se îmbunt este. Criteriile de mobilitate i accesibilitatea în
cldiri sunt tot mai mult subiecte de discu ie i dezbatere.
- Dizabilit ile devin tot mai vizibile în societate.
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Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Elve ia, Estonia, Finlanda, Fran a, Germania, Grecia,
Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia,
România, Regatul Unit, Slovenia, Spania, Suedia i Ungaria.

- Tehnologia computerelor se imbunt ete i manuale digitale bine structurate sunt
accesibile.
3. Tineretul a subliniat urmtoarele PROVOCRI i NEVOI:
- Nevoile de accesibilitate sunt diferite pentru diferite persone. Exist bariere diferite de
accesibilitate în educa ie i în societate pentru persoane cu diferite nevoi speciale, cum ar
fi:
- În timpul lec iilor i examenelor unii dintre noi au nevoie de mai mult timp;
- Uneori avem nevoie de asisten i personali la cursuri;
- Avem nevoie de acces la materiale adaptate în acelai timp ca i colegii nostri.
- Libertatea de alegere a subiectelor de studiu este uneori limitat de accesibilitatea în
cldiri, tehnologie insuficient sau accesibilitatea materialelor (echipament, cr i).
- Avem nevoie de materii i aptitudini potrivite nou i vie ii noastre viitoare.
- Avem nevoie de o consiliere de calitate pe parcursul educa iei colare privind ceea ce
este posibil s facem în viitor pe baza nevoilor individuale.
- Exist o lips de cunoatere a dizabilit ilor. Profesorii, al i elevi i unii prin i au uneori
o atitudine negativ fa  de noi. Persoanele fr dizabilit i ar trebui s tie c pot întreba
o persoan cu dizabilit i dac are nevoie sau nu de ajutor.
4. Tineretul i-a exprimat opinia fa  de EDUCA IA INCLUSIV:
- E foarte important s dm tuturor libertatea de alegere unde vor s fie educa i.
- Educa ia inclusiv este optim dac condi iile ni se potrivesc. Acest lucru înseamn c
sunt accesibile suportul, resursele i profesorii pregti i. Profesorii trebuie motiva i, bine
informa i i s ne în eleag nevoile. Trebuie s fie bine pregti i, s ne întrebe de ce avem
nevoie i s se coordoneze reciproc pe parcursul tuturor anilor colari.
- Vedem multe beneficii în educa ia inclusiv: dobândim mai multe abilit i sociale; trim
experien e mai variate; înv m cum s ne comportm în lumea real; avem nevoie s
interac ionm cu prieteni cu sau fr nevoi speciale.
- Educa ia inclusiv cu sprijin individualizat specializat este cea mai bun pregtire
pentru înv mântul superior. Centre specializate ar putea s ne ajute, spijinindu-ne i
informând universit ile în mod adecvat despre ajutorul de care avem nevoie.
- Educa ia inclusiv este de asemenea benefic nou i tuturor.
Tineretul A CONCLUZIONAT:
Noi suntem cei care ne construim viitorul. Avem nevoie s îndeprtm barierele dinuntrul
nostru i dinuntrul oamenilor fr dizabilit i. Trebuie s cretem în afara dizabilit ii
noastre – astfel lumea ne va accepta într-un mod mai bun.
Lisabona, Septembrie 2007
Producerea acestui document a fost posibil datorit sprijinului rilor membre ale Agen iei ca i a
DG pentru Educa ie, Formare i Cultur a Comisiei Europene.
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm

