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Pedmluva
lenské státy Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdlávání
(dále jen Agentura) souhlasily se zorganizováním Evropského
sly ení v roce 2007, aby umo nily mladm lidem se speciálními
vzdlávacími potebami vyjádit své názory a diskutovat na téma
svého vzdlávání a budoucnosti. Zvlá tní draz byl kladen na
zku enosti mladch lidí, jejich my lenky a návrhy tkající inkluzivního
vzdlávání.
Agentura organizovala takto dle itou událost ji podruhé. První
Evropské sly ení pro mladé lidi se speciálními vzdlávacími
potebami se konalo v Evropském parlamentu v Bruselu v roce 2003.
V echny lenské státy Agentury si uvdomovaly, e organizace
takovéto události bude velkou vzvou, obzvlá  bereme-li v úvahu
pedpokládan poet úastník z 29 zastoupench zemí (v roce
2003 se sly ení zúastnilo 22 stát).
Druhé sly ení se konalo v srpnu 2007 v Lisabonu. Na organizaci se
podílelo i portugalské ministerstvo kolství v rámci portugalského
pedsednictví v Evropské unii.
Pro Agenturu bylo ctí a pot ením organizovat druhé Evropské
sly ení. Obzvlá t bychom chtli vyjádit svá podkování 78 mladm
delegátm i jejich rodinám, uitelm a dal ím, kdo jim pomáhali,
ministerstvm kolství zúastnnch stát, zástupcm evropskch a
mezinárodních organizací a konen v em portugalskm úadm za
jejich úast a nasazení. Bez nich by se tato dle itá událost nemohla
uskutenit.

Jørgen Greve
Pedseda

Cor J. W. Meijer
editel
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Úvod
V prbhu roku 2006 byli zástupci jednotlivch stát v Agentue
po ádáni, aby nominovali dv a ti vzdlávací zaízení – koly i
tídy – které se mly zúastnit sly ení „Hlasy mladch: Vstíc
rozmanitosti ve vzdlávání“. Upednostovalo se slo ení
reprezentace z jedné stední koly, jednoho uili t a jedné vysoké
koly.
Studenti z nominovanch kol i tíd byli vyzváni, aby se se svmi
spolu áky zamysleli nad závry, které pednesli úastníci prvního
Evropského sly ení v Bruselu roku 2003, a také aby se zamysleli a
diskutovali nad následujícími temi otázkami:
1. M ete popsat hlavní zlep ení a hlavní problémy ve svém
vzd lávání, o kterch byste chtli diskutovat a hovoit se svmi
evropskmi kolegy? Máte njaké návrhy i doporuení na
zlep ení situace?
2. Jak je vá pohled/názor na inkluzivní vzd lávání? Jaké
vhody, problémy i peká ky byste chtli zdraznit? Máte njaká
doporuení, která byste chtli zmínit i navrhnout?
3. Mo ná máte jasné pedstavy o svém budoucím vzdlávání, práci
i ivot. M ete popsat hlavní peká ky, které bude podle vás
nutné odstranit, abyste sv ch o ekávání mohli dosáhnout?
Ka dá zúastnná kola i tída mla za úkol jmenovat pro úast na
sly ení jednoho mladého delegáta. Den ped sly ením se v ichni
delegáti se li, podlili se o své názory a diskutovali o zmínnch
otázkách v pracovních skupinách, jejich slo ení respektovalo
stupe jejich vzdlání: stední, vysoké i uovské. V ichni mladí
delegáti byli ped sly ením dobe pipraveni. V diskuzi jsme byli
svdky seriózní a otevené vmny názor, ale i upímného respektu
k názorm druhch.
Je nutné zdraznit, e jmenovaní delegáti pedstavovali velmi
irokou kálu odli nch vzdlávacích poteb a posti ení. Vt ina
delegát byla vzdlávána v zaízeních hlavního vzdlávacího
proudu.
Vsledky diskuzí mladch delegát byly pedneseny na pd
Parlamentu Portugalské republiky a pedstavují základ Lisabonské
Hlasy mladch: Vstíc rozmanitosti ve vzdlávání
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deklarace „Názor mladch lidí na inkluzivní vzdlávání,“ kterou
najdete v plném znní na konci této zprávy a která je rovn
pipojena jako samostatn leták.
Tato souhrnná zpráva píná í vtah z projevu, kter pednesla
portugalská ministryn a námstek ministryn kolství u píle itosti
zahájení a ukonení sly ení. Oba jménem portugalskch úad
v oblasti kolství zdraznili svou podporu a oddanost my lence
inkluzivního vzdlávání.
Zatímco Lisabonská deklarace shrnuje spolené body, které
zdraznili a na kterch se shodli mladí delegáti, tato zpráva piná í
klíová témata, která mladí delegáti nadnesli a která se vztahují
specificky k onm tem stupm vzdlávání a kol, je byly na
sly ení zastoupeny: stední koly, uili t a vysoké koly.
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Vtah z prezentace Marie de Lurdes Rodriguesové, portugalské
ministryn kolství
Pi zahájení Evropského sly ení „Hlasy mlad ch: Vstíc rozmanitosti
ve vzdlávání“ v Parlamentu Portugalské republiky prohlásila
ministryn kolství Maria de Lurdes Rodruguesová:
„Je nám ctí a pot ením hostit tyto mladé lidi z 29 zemí – 26 z
Evropské unie a 3 dal ích zemí, které se k této iniciativ pipojily –
které chtjí zlep it implementaci inkluzivního vzdlávání v ka dé
kole ka dé zem Evropské unie. Gratuluji vám k úasti na této
iniciativ, k úspchu, kter pedstavuje pro vás i pro zem, které
zastupujete, a jist i pro inkluzivnj í Evropu.
Principy inkluzivního vzdlávání pro v echny dti a mladé lidi se
speciálními potebami byly ustanoveny v roce 1994 v Salamance,
jako to v sledek dlouholeté práce a diskuze expert z celého svta.
V voj a implemetace inkluzivního vzdlávání patí ke ka dodenní
práci v ech uitel, pracovník ve kolství a expert. Sousteuje se
na identifikaci peká ek, bariér, pedsudk, technick ch, sociálních a
ekonomick ch obtí í, ale také na hledání e ení, která by inkluzi
mohla zlep it.
Inkluzivní vzdlávání je proces v neustálém v voji, kter není nikdy
ukonen, nebo cíle inkluzivního vzdlávání se stále mní. Tento
trend není jen dsledkem naléhavosti nov ch sociálních po adavk
a oekávání, ale i dsledkem pokroku ve znalostech a technologiích.
Domnívám se, e ka dá zem Evropské unie, navzdory odli n m
v chozím situacím, elí spolen m úkolm ve tech oblastech:
zaprvé je to neustálé úsilí ve vzdlávání uitel a podprn ch
pracovník pracujících s mlad mi studenty se speciálními potebami.
Zadruhé: zlep ování personálních a materiálních podmínek kol,
které pracují se studenty se speciálními potebami. Zatetí: v voj
vyuovacích nástroj, obsahu vzdlávání, pedagogick ch materiál
a vyu ívání technologického potenciálu.
Dnes nabízejí informaní a komunikaní technologie takov pístup
k informacím a vdomostem, kter neml dosud obdoby. A ka dá
vláda musí podporovat vyu ívání a rozvoj tohoto potenciálu.
Hlasy mlad ch: Vstíc rozmanitosti ve vzdlávání
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Iniciativa, která nás svedla dohromady, je ojedinlá, nebo zapojuje
studenty se speciálními potebami do vvoje jejich vlastního
inkluzivního vzdlávání. Umo uje vmnu názor a roz iuje
diskuzi a snahu nalézat e ení s ohledem na oekávání a vize
mladch lidí samotnch.
S va ím pispním [vás, mladch delegát] urit zlep íme
podmínky vzdlávání mladch Evropan se speciálními potebami. A
proto je tato iniciativa tak inovativní. Je t jednou vám blahopeji
k va í úasti a nasazení, k píkladu, kterm jste se stali, k úspchm,
kterch dosáhnete. Vá úspch je i na ím úspchem. Je to práv
úspch ka dého studenta, zejména tch se speciálními potebami,
kter podtrhuje smysl va í práce zde. Doufám, e se va e sny
stanou skuteností. Také doufám, e vám práce dnes dobe pjde a
e va e píspvky pomohou splnit ná úkol. Dkuji vám.“
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Názory mlad ch delegát
V prbhu plenárního zasedání Parlamentu Portugalské republiky
informovali mladí delegáti úastníky sly ení o spolen ch tématech,
nad kter mi pedchozího dne debatovali ve sv ch skupinách.
Následující text popisuje tato témata detailnji. Uvádíme je ve
stejném poadí, jaké mly otázky, o kter ch mladí delegáti se sv mi
kolegy debatovali ped sly ením:
- hlavní zlepení a problémy t kající se jejich vzdlávání,
- jejich názory a pohledy na inkluzivní vzd lávání,
- hlavní peká ky, které je nutno odstranit, aby mohli dosáhnout
sv ch cíl v budoucnosti.
Je nutno zdraznit, e se v ichni delegáti shodli na tom, e závry a
problematické body, které zaznly na Evropském sly ení v roce
2003, jsou stále aktuální, pesto e do lo k uritému zlep ení.
Abychom lépe ilustrovali jasn vyjádené názory, které vyvstaly
z diskuzí mlad ch delegát, zaadili jsme do následujícího textu i
pímé citace nkter ch z nich.
Názory delegát ze stedních kol
Vt ina delegát za stední koly picházela z inkluzívních podmínek
v hlavním vzdlávacím proudu.
Mladí delegáti ze stedních kol ve skupinov ch diskuzích vyjádili
celkovou spokojenost se sv m vzdláváním a vesms se shodli na
tom, e se bhem jejich vzdlávací kariéry situace zlepila.

Hlasy mlad ch: Vstíc rozmanitosti ve vzdlávání

11

Jako jeden z hlavních petrvávajících problém byla zdraznna
obecná dostupnost vzdlání: pístupnost budov, ale také to, e
uební materiály a pomcky nejsou v dy dobe uzpsobené nebo
dostupné pro rzné typy speciálních poteb. Karin podotkla, e:
„moderní koly stále nejsou pln dostupné pro rzné typy posti ení,
napíklad posti ení zrakové.“
Velmi dle ité je podprné vybavení, jako jsou poítae, digitální
fotoaparáty, mikrofóny atd. asto ov em bu není potebné
vybavení k dispozici vbec, nebo je ho nedostatek. Nkdy mladí lidé
a jejich rodiny nevdí, jak k tomuto vybavení získat pístup.
Dostupnost vzdlávání se také tká dostupnosti asistent i
pomocného personálu. Stále se vyskytuje problém, e v nkterch
pípadech, kdy je zapotebí pomoci, jsou to jedin spolu áci, kdo tuto
pomoc m e poskytnout.
Mladí delegáti trvali na tom, e pístup uitel hraje zásadní roli.
Uitelé by mli vnovat pozornost specifickm potebám v ech svch
ák. „Uitelé by nemli zapomínat, e mají ve tíd rzné lidi
s rznmi potebami a rznmi zpsoby uení,“ prohlásila Simone.
Podpora ze strany uitele by nicmén nemla znamenat njaké
nadr ování. Je poteba kolit uitele, aby chápali speciální poteby a
vdli o nich více.
12
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V diskuzích se o inkluzivním vzdlávání mluvilo jako o pozitivní
píle itosti a relevantním tématu.
Dle itm pozitivem, které delegáti zdraznili, je skutenost, e
inkluze umo uje setkání rznch lidí a zlep uje sociální schopnosti
ák. Pedstavuje pínos pro v echny áky. Inkluzivní vzdlávání
obecn je také pro áky vt í vzvou (v pozitivním slova smyslu) ne
speciální vzdlávání. Jak podotkl Márton: „inkluzivní vzdlávání je
velice efektivní, proto e se lovk potká s problémy, a tak se je
nauí e it.“
Zmínny byly ale také problémy s inkluzivním vzdláváním. Aude to
shrnula slovy: „inkluzivní vzdlávání bylo tou nejhrozivj í, ale i
nejú asnj í vzvou, ped kterou jsem kdy stála.“ Pesto e inkluze
podporuje sociální kontakty mimo prostedí koly, mohou se ve kole
objevit problémy pi styku ák bez speciálních poteb se áky s
nimi. Slovy Alfreda eeno „inkluzivní vzdlávání je tou nejlep í
volbou, av ak mnoho kol na ni dosud nemá prostedky ani
personál.“
Navíc pro áky se speciálními potebami vznikají peká ky kvli
tomu, e uitelé nejsou dobe pipraveni i nemají jasné informace o
potebách svch ák, ale i proto, e kolám hlavního vzdlávacího
proudu chybí pimené zdroje.

Hlasy mladch: Vstíc rozmanitosti ve vzdlávání
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Závr, kter mladí delegáti uinili, tedy zní, e inkluzivní vzdlávání
je pozitivní, jestli e je dostupná ve kerá potebná podpora a jestli e
jsou vytvoeny optimální podmínky pro uení.
Shodli se i na tom, e vzdlávání by je mlo pipravit na ivot
v reálném svt. Slovy Anny Marie a Christophera: „vzdlávání
znamená objevit, e doká ete vci, u kter ch byste to díve
neekali.“ Delegáti po adovali, aby v dy mli právo a svobodu se
rozhodnout, zda chtjí b t vzdláváni ve
kolách hlavního
vzdlávacího proudu, nebo ne.
Ohledn své budoucnosti se vt ina delegát ze stedních kol
vyjádila, e si pejí dál studovat a jít na univerzitu. Ale obávali se,
zda budou mít opravdu svobodnou volbu pro svá studia: nechtli,
aby mli omezené mo nosti kvli sv m potebám, nedostatku
podpory i bezbariérovosti vysoko kolského vzdlávání. Objevily se i
obavy z pedsudk nkter ch lidí v oblasti vysoko kolského
vzdlávání i na pracovním trhu.
Na závr delegáti stedních kol jasn vyjádili, e potebují, aby o
svém budoucím ivot mohli rozhodovat oni sami. To neznamená
separaci od zbytku spolenosti, n br mít stejné píle itosti jako
ostatní.
Názory delegát z uili
Vt ina delegát z uili  byla integrovaná v zaízeních hlavního
vzdlávacího proudu. Nkteí nav tvovali krom toho i speciální
kolu a jen nkolik delegát se vzdlávalo pln ve speciálních
kolách. Je namíst zdraznit, e v této skupin delegát byla
zastoupena ir í kála rzn ch poteb, ne ve zb vajících dvou.

14

Hlasy mlad ch: Vstíc rozmanitosti ve vzdlávání

Mladí delegáti v této skupin obecn zcela jasn trvali na tom, e se
jejich práva neberou vdy v potaz a nerespektují tak, jak si zaslouí.
ádali také, aby se s nimi na základ jejich postiení nejednalo
„ochranitelsky“. Fabien, Séverine a Fabio si stáli pevn na svém:
„jsme jako v ichni ostatní, jen obas potebujeme pomoc. Bohuel.
... Potebujeme, aby v nás mli dvru a aby nás respektovali.
Nechceme, aby se s námi jednalo jako s postienmi.“ Mitja
prohlásil: „Musíme se navzájem pijímat bez ohledu na to, jak
vypadáme, co víme, co dokáeme nebo co nedokáeme. Spolenost
pak bude rovnj í.“
I kdy se delegáti o svch kolách a uitelích vyjadovali vesms
pozitivn, zmínili i obavy, e je stále poteba dosáhnout nkterch
zlepení. Nkteí delegáti zaili obtíe se získáním podpory, kterou
potebují. Nkdy jsou uitelé málo informováni, nezajímají se
dostaten o poteby ák, nebo není k dispozici podpora tam, kde
je poteba. „Uitelé musí vysvtlovat látku mnoha rznmi zpsoby,
aby ji mohli pochopit v ichni studenti,“ íkají Iro a Vassilis.
V prbhu diskuzí se jasn ukázalo, e delegáti jsou pesvdeni, e
vysoce kvalitní podporu není moné poskytnout, pokud se rozdílnosti
neberou skuten v potaz.
Podle Amy „mladí lidé potebují mít monost uit se svm vlastním
tempem, aby je jejich vzdlávání t ilo a uspokojovalo.“
Hlasy mladch: Vstíc rozmanitosti ve vzdlávání
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Jako veliké téma se objevovala otázka pístupu do dopravních
prostedk a budov. Delegáti ji zdraznili jako vznan problém.
V ichni delegáti ze kol v hlavním vzdlávacím proudu velmi siln
podporovali my lenku inkluzivního vdlávání. „Ve kolách hlavního
vzdlávacího proudu se uíme pedmty na vysoké úrovni. To nás
pipravuje na budocnost a práci ve svt, kter sly í,“ prohlásil
Steven. Nkolik delegát ze speciálních kol také siln podporovalo
inkluzi jako nejlep í volbu, av ak pár jich upednostovalo
protektivnj í prostedí. Jednoznaná shoda ov em panovala
ohledn mo nosti svobodn si vybrat, jaké vzdlávací zaízení chtjí
studenti nav tvovat: bez donucení, s plnm respektem pro
individuální situaci a s co nej ir í kálou dostupnch mo ností.
Pání delegát do budoucnosti je ít tak nezávisle, jak to jen bude
mo né. V ichni si páli pokraovat ve studiu a vyjádili silné obavy
ohledn svch budoucích mo ností najít zamstnání. Delegáti
prohlásili, e ve srovnání se svmi neposti enmi vrstevníky nejsou
v rovnocenné pozici.
A na závr delegáti prohlásili, e si jsou jisti svmi schopnosti a jasn
vdí, co chtjí, ale e mají pochyby o tom, e kola a spolenost
obecn ocení jejich skuten potenciál.
Názory delegát z vysokch kol
Na úvod je teba uvést, e mezi delegáty z vysokch kol byli
narozdíl od druhch dvou skupin vznamn zastoupeni studenti se
zrakovm posti ením. Proto se témata, která tato skupina pednesla,
mnohdy specificky tkají tohoto typu posti ení.
Delegáti popsali zlepení v pístupu nevidomch a zrakov
posti ench student k informacím díky technologii poíta a
internetu. Studenti mají k dispozici digitální i zvukové knihy. Dal í
delegáti oznaili za zlep ení povdomí spolenosti o problematice
posti ení. Napíklad mobilita a bezbariérovost se ím dál astji
objevují jako témata veejnch diskusí. Také dostupnost asistent a
podporu ze strany dobrovolník a pátel uvedli delegáti jako
pozitivum.

16
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Delegáti zdraznili i nkteré problémy, které se do znané míry
vztahují k v e zmínn m pozitivním zmnám. Obas m e b t
pístup k informacím omezen i závisl na celé ad podmínek.
Napíklad mohou b t nové poítae dodávány pomalu, dostupnost
digitálních i zvukov ch knih m e b t omezená a co se internetu
t e, nové webové prohlí ee mnohdy nejsou pizpsobeny
nevidom m u ivatelm.
Pesto e mnoho dokument, které jsou na univerzitách pou ívány,
vydávají samy univerzity, které tak mohou nkdy napomoci vytvoit
materiály, je zrakov posti ení studenti potebují, je materiál
k dispozici píli málo. Jak íká Maarja: „potí e zpsobují obecné
pedmty, ve kter ch se musí íst. Tento problém m pronásledoval
po celá studia, proto e knih v Braillov písmu i zvukov ch knih
nebylo nikdy dost.“
Dal ím tématem byla omezená mo nost v bru studijních obor
zpsobená tím, e budovy nejsou bezbariérové, není k dispozici
podpora i vhodné technologie. Tento problém dobe shrnula
Gabriela: „lidé s posti ením si musí vybírat kolu na základ
bezbariérovosti kolních budov a ne podle toho, co chtjí ... Pejeme
si mít mo nost vybrat si to, co chceme, a ne to, co je mo né.“
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Delegáti také konstatovali, e mnohdy se sami musí ujmout iniciativy
a podat informace, proto e jejich spolu áci, uitelé nebo
administrativní pracovníci koly i univerzity ne v dy vdí, jak jim
poskytnout podporu.
Také se hovoilo o problémech t kajících se budoucích píle itostí
delegát najít zamstnání. Postoje zamstnavatel i bariéry
v budovách se mohou stát peká kou v rovném pístupu na pracovní
trh.
Jako doporuení na zlep ení delegáti uvedli lep í informovanost
uitel, dostupnost odborného podprného personálu. Za dle ité
oblasti pro zlep ení delegáti také pova ují dodatené finanní zdroje,
prostory pro setkávání student s posti ením, pou ívání
srozumitelného jazyka ve vyuování, men í tídy a zaji tní vt ího
potu uitel. „Posti ení se velmi li í. Dle ité jsou individuální
poteby, ne poteby obecné,“ prohlásila Diana.
Diskutovalo se také o pemn speciálních kol na odborná centra.
Delegáti
pova ovali
kombinaci
inkluzivního
vzdlávání
s individualizovanou odbornou pomocí za nejlep í pípravu pro vy í
vzdlání. V ichni se shodli na tom, e kdy se od samého zaátku
svého vzdlávání mají mo nost úastnit inkluzivní v uky, jsou
silnj í, sebevdomj í a nezávislej í.
Ohledn své budoucnosti kladli delegáti draz na peká ky, se
kter mi se musí pot kat kvli negativním postojm a nevdomosti.
Zmna postoj smrem k pohledu, kter není orientovan na
nedostatky n br na schopnosti, potenciál a silné stránky, vy aduje
hodn energie a trplivosti. Delegáti nabídli, e sami uiní první krok,
i kdy to od nich vy aduje víc odvahy a síly ne od ostatních
student. Kaisu to uzavel slovy: „je dobré znát svt, kter máme
ped sebou, jakkoli tvrd m e b t.“
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Vtah z projevu pana Valtera Lemose, námstka ministryn
kolství Portugalska
Pi zakonení Evropského sly ení ekl námstek ministryn kolství
Valter Lemos:
„Rád bych oslovil pítomné mladé lidi, abych jim poblahopál
k nad ení, s jak m dnes odvedli svou práci. Skuten vím, e tito
mladí lidé, kteí dnes v Parlamentu Portugalské republiky vystoupili,
pispli pozoruhodn m dílem k na emu úsilí o inkluzivní kolství
v celé Evrop.
V ichni samozejm víme, e nedosáhneme skutené demokracie,
dokud nedocílíme koly pro v echny, a vím, e práce, kterou jste
dnes ka d z vás pispl, se zapí e do djin a vytyí cestu nejen ke
splnní na ich cíl, ale té ke zpsobm, jak jich dosáhnout. V ichni
jsme va imi dlu níky za práci, kterou jste odvedli.“
Chtl bych apelovat na politiky a veejné initele, kteí budou
uva ovat o pokraování a dopadech va i dne ní práce. My, politici a
veejní initelé, jsme vás po ádli, abyste vyjádili své názory, a mli
jsme píle itost vám naslouchat. My neseme nyní zodpovnost za to,
aby se va e návrhy uvedly do praxe.
A proto bych rád slíbil, e tato práce bude pokraovat. Pedsednictví
Evropské unii a spolupráce s Evropskou agenturou pro rozvoj
speciálního vzdlávání nás zavazuje pedstavit dokument, kter
shrne vámi pednesené zku enosti a doporuení tak, aby se na nj
bylo mo no v blízké budoucnosti odkazovat. Doufáme,
e
doporuení, která byla dnes, 17. záí 2007, na pd Parlamentu
Portugalské republiky v Lisabonu pijata, budou rámcem pro
skutené úsilí o inkluzivní kolství.
Bylo pro nás ctí hostit va í práci zde v Portugalsku po ony dva dny a
budeme si tuto práci pipomínat jako krok kupedu smrem ke kole
pro v echny – ke kole opravdu demokratické. Peji vám v em
hodn tstí.“
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Lisabonská deklarace
V echna st ejní témata, která mladí delegáti nadnesli, se vyu ila
jako základ pro hlavní vstup Evropského sly ení: Lisabonskou
deklaraci „Názory mladch lidí na inkluzivní vzdlávání“.
Deklarace pedstavuje spolená témata vyjádená v emi mladmi
delegáty. Jasn zdrazuje jejich právo bt respektován, právo mít
stejné píle itosti jako jejich vrstevníci a úastnit se ka dého
rozhodnutí, které se jich tká.
Deklarace také zdrazuje jejich názory na vhody, které inkluzivní
vzdlávání piná í: je oboustrann vhodné pro v echny áky/
studenty se speciálními potebami i bez nich, umo uje získat více
sociálních dovedností a je tou nejlep í volbou, pokud jsou poskytnuty
podmínky potebné k úsp né inkluzi.
Deklarace také podtrhuje zlep ení, kterch je stále poteba
dosáhnout v oblasti mobility a pístupu ke vzdlávání. Ten je mo n
pouze za pedpokladu, e se zohlední odli né poteby rznch lidí.
Lisabonská deklarace pispívá jedinenm zpsobem k debatám o
inkluzivním vzdlávání, nebo pedstavuje kolektivní názor
samotnch mladch lidí s posti ením. Doufáme, e toto jednoznané
poselství mladch lidí, které Deklarace pedstavuje (a také tento
dokument sám o sob), pinese veejnm initelm i lidem z praxe
v oblasti kolství inspiraci pro jejich budoucí práci.
Ní e následuje text Deklarace, kter k tomuto
pipojujeme rovn ve form samostatného letáku.

dokumentu

Názory mladch lidí na inkluzivní vzdlávaní
V rámci pedsednictví Portugalska Evropské unii zorganizovalo
Ministerstvo kolství Portugalska ve spolupráci s Evropskou
agenturou pro rozvoj speciálního vzdlávání dne 17. záí 2007
Evropské sly ení: „Hlas mladch: Vstíc rozmanitosti ve vzdlávání“.
Návrhy, na kterch se shodli mladí lidé se speciálními vzdlávacími
potebami studující na stedních a vysokch kolách a uili tích v 29
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zemích1, vyústily v dokument nazvan Lisabonská deklarace „Názory
mladch lidí na inkluzivní vzdlávání“. Deklarace shrnuje názory,
které mladí lidé vyjádili na plenárním zasedání v Parlamentu
Portugalska (Assembleia da Repúblika) a které se tkají jejich práv,
poteb, problém a doporuení na cest k úspnému inkluzivnímu
vzdlávání.
Uvedení deklarace je dalím v ad oficiálních evropskch
mezinárodních dokument z oblasti speciálního vzdlávání, jako je
napíklad „Rezoluce Rady o integraci dtí a mladch lidí s postiením
do systému bného vzdlávání“ (EK, 1990), „Prohláení ze
Salamanky a Akní rámec pro speciální vzdlávání“ (UNESCO,
1994), „Lucemburská charta“ (Program Helios, 1996), „Rezoluce
Rady o rovnch píleitostech ve vzdlávání a odborné píprav pro
áky a studenty s postiením“ (EK, 2003) i „Úmluva o právech osob
se zdravotním postiením“ (OSN, 2006).
Mladí úastníci slyení se shodli na svch PRÁVECH:
- Máme právo bt respektováni a nebt diskriminováni. Nechceme
soucit, ale respekt jakoto budoucí dosplí lenové spolenosti, kteí
budou ít a pracovat v normálním prostedí.
- Máme právo na stejné píleitosti jako ostatní, avak s nezbytnou
podporou respektující nae poteby. Poteby ádného lovka
nesmjí bt pehlíeny.
- Máme právo se sami rozhodovat. Je poteba, aby ná hlas byl
vyslyen.
- Máme právo ít nezávisle. Chceme mít rodinu a bydlení
pizpsobené naim potebám. Mnoho z nás si peje mít monost
studovat na univerzit. Chceme také pracovat a nechceme bt
izolováni od ostatních lidí bez postiení.
- Je poteba, aby nás celá spolenost brala na vdomí, rozumla
nám a uznávala nae práva.
Mladí úastníci slyení vyjádili jasn názor na hlavní oblasti
ZLEPENÍ, které ve svém vzdlávání zaznamenali:
- Ve vzdlávání se nám vesms dostává uspokojivé podpory, ale
1

Belgie (Vlámská a Frankofonní ást), Bulharsko, eská republika, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotysko, Lucembursko,
Maarsko, Malta, Nmecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, ecko, Slovinsko, panlsko, védsko, vcarsko a Velká Británie.
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dal í pokrok je nezbytn.
- Zlep uje se pístupnost budov. Problematika mobility a prostedí
bez bariér se ím dál astji stává tématem veejnch diskusí.
- Spolenost si více v ímá otázek postiení.
- Zlep uje se poítaová technologie a k dispozici jsou dobe
strukturované digitální knihy.
Mladí úastníci sly ení vyzdvihli PROBLÉMY, ped ktermi stojí, a
své POTEBY:
- Rzní lidé mají rzné poteby pístupnosti. Ve vzdlávání i
spolenosti existují rzné bariéry pro lidi s odli nmi typy speciálních
poteb, napíklad:
- Nkteí z nás potebují ve vyuovacích hodinách i pi
zkou kách více asu.
- Nkdy potebujeme pi vyuování asistenní pomoc.
- Potebujeme bn pístup k upravenm materiálm, jako
mají pístup k materiálm na i spoluáci.
- Svobodná monost volby studijních obor je nkdy omezena
pístupností budov, nedostatenou technologií a pístupem
k materiálm (vybavení, uebnice).
- Potebujeme znalosti a dovednosti, které budeme moci v ivot
smyslupln vyuít.
- Po celou dobu
kolního vzdlávání potebujeme kvalitní
poradenství, které nám ukáe na e budoucí monosti s ohledem na
na e individuální poteby.
- Stále chybí dostatená informovanost o otázce postiení. Uitelé,
ostatní áci i nkteí rodie k nám nkdy mají negativní postoj. Lidé
bez postiení by mli vdt, e se mohou postieného pímo zeptat,
zda potebuje pomoc i nikoli.
Mladí úastníci sly ení vyjádili své názory na INKLUZIVNÍ
VZDLÁVÁNÍ:
- Je velice dleité poskytnout kadému svobodu zvolit si, kde se
chce vzdlávat.
- Inkuzivní vzdlávání je tou nejlep í cestou, pokud nám poskytuje
píslu né podmínky. To znamená, e by k dispozici mla bt
potebná podpora, zdroje a kvalifikovaní uitelé. Je poteba, aby
uitelé byli motivováni, mli dobré znalosti o na ich potebách a
rozumli jim. Musí se jim dostat kvalitního kolení, mli by se nás
ptát, jaké jsou na e poteby a mli by v prbhu celého na eho
kolního vzdlávání spolupracovat.
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- Vnímáme mnoho pozitiv inkluzivního vzdlávání: získáváme více
sociálních dovedností, ir í zku enost, uíme se, jak ít ve
skuteném svt, potebujeme mít pátele se speciálními potebami i
bez nich a vzájemn se stkat a ovlivovat.
- Inkluzivní vzdlávání s individualizovanou, specializovanou
podporou je nejlep í pípravou na vy í vzdlávání. Úelná by byla
specializovaná centra, která by nám poskytovala podporu a dkladn
informovala univerzity o pomoci, kterou potebujeme.
- Inkluzivní vzdlávání piná í vhody nám i v em ostatním.
ZÁVREM mladí úastníci sly ení prohla ují:
Svou budoucnost si musíme budovat sami. Musíme odstranit bariéry
v nás samotnch i v lidech bez postiení. Musíme pekonat své
postiení – pak nás bude svt lépe pijímat.
Lisabon, záí 2007
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