LIZBONSKA DEKLARACIJA
Pogledi mladih na inkluzivno izobraevanje
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«.
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).
1. 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.
2. 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.
- 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.
3. Mladi so poudarili naslednje SPREMEMBE in POTREBE:
- Prilagoditve so razli ne glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire, oziroma motnje.
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Avstrija, Belgija, 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.

V izobraevanju in v drubi 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 naimi individualnimi potrebami v asu izobraevanja,
glede na nae monosti v prihodnje.
- Prisotnost pomanjkanja vedenja o invalidnostih, posamezni u itelji, u enci in stari
imajo ob asno negativna stali a do njih. Ne – invalidne osebe naj bi zaznale njihovo
potrebo po pomo i.
4. Mladi so izrazili svoje poglede na INKLUZIVNO IZOBRAEVANJE:
- Pomembna je monost, da vsakdo svobodno izbere, kje se bo izobraeval.
- Inkluzivno izobraevanje je zanje najbolja oblika izobraevanja 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 izobraevanju vidijo veliko prednosti: osvojijo ve socialnih ve in, dobijo
ve izkuenj, u ijo se iveti v realnem svetu; potrebujejo kontakt s soolci z ali brez
posebnih potreb.
- Inkluzivno izobraevanje z individualizirano in specializirano podporo je za njih
najbolja priprava za nadaljevanje olanja na viji ravni. Usposobljeni centri naj bi nudili
pomo in dajali informacije univerzam glede na potrebno pomo .
- Inkluzivno izobraevanje je vzajemno koristno za nas in za vsakogar v drubi.
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
nao invalidnost – potem nas bo svet sprejel na druga en, bolji na in.
Lizbona, septembra 2007
Nastanek dokumenta je omogo ila agencija s pomo jo vseh drav lanic in ob sodelovanju Generalnega
direktorata za izobraevanje in kulturo Evropske komisije
http//europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/indrx_en.htm

