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Formáli
Aildarríki Evrópumistövarinnar fyrir róun í sérkennslu komu sér
saman um a halda fyrirspurnaing ári 2007 og bjóa ungu fólki
me sérarfir a ræa ar um menntun sína og framtí. Sérstök
áhersla var lög á reynslu, hugmyndir og tillögur ungmennanna um
nám án agreiningar.
etta var í anna sinn sem Evrópumistöin stó fyrir slíkum
viburi. Fyrsta fyrirspurnaing fyrir ungmenni me sérarfir í námi
fór fram hjá Evrópuinginu í Brussel ári 2003.
Öll aildarríkin vissu a a var mikil vinna a skipuleggja slíkan
vibur, einkum í ljósi ess hve margir átttakendurnir yru frá eim
29 löndum sem sendu fulltrúa á ingi (ári 2003 tóku 22 lönd átt).
Fyrirspurnaingi fór fram í Lissabon í september 2007. a var
skipulagt í samvinnu vi menntamálaráuneyti í Portúgal vegna
ess a Portúgalir gegndu á formennsku í Evrópusambandinu.
a var Evrópumistöinni mikill heiur og ánægja a standa a
essu öru fyrirspurnaingi. Fyrst og fremst ökkum vi ungu
sendifulltrúunum, sem voru 78 talsins, fjölskyldum eirra, kennurum
og starfsfólki, menntamálaráuneytum vikomandi landa, fulltrúum
frá Evrópustofnunum og aljólegum stofnunum og samtökum, og
síast en ekki síst stjórnvöldum í Portúgal, fyrir átttöku sína og
eindreginn stuning. Án eirra allra hefi essi mikilvægi viburur
aldrei ori a veruleika.

Jørgen Greve
stjórnarformaur

Cor J.W. Meijer
framkvæmdastjóri
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Inngangur
Á árinu 2006 voru fulltrúar Evrópumistövarinnar benir um a
tilnefna tvo ea rjá aila úr skólakerfinu – skóla ea bekki – frá landi
sínu til a taka átt í fyrirspurnainginu „Ungar raddir: Til móts vi
fjölbreytni meal nemenda“. Mælt var me átttöku eins almenns
framhaldsskóla, eins starfsmenntaskóla og einnar menntastofnunar á
háskólastigi.
Nemendum eirra skóla ea bekkja sem tilnefndir voru var boi upp
á a fjalla í sameiningu um niurstöur átttakenda frá fyrsta
fyrirspurnainginu sem fór fram í Brussel ári 2003. Einnig áttu eir
a fjalla um eftirfarandi rjár spurningar ásamt skólafélögum sínum:
1. Geti i lst ví sem helst arfnast úrbóta í námi ykkar og
hvaa verkefni ar a lútandi eru brnust, og i vilji ræa
um vi ara nemendur í Evrópu? Eru i me einhverjar
ráleggingar ea tillögur um úrbætur?
2. Hvaa hugmyndir/skoanir hafi i á námi án agreiningar?
Vilji i leggja áherslu á einhverjar tilteknar úrbætur, brn
verkefni og/ea hindranir? Vilji i geta um og/ea leggja fram
einhverjar tillögur?
3. i kunni a hafa ákvenar væntingar varandi menntun ykkur,
starfsmöguleika og lífi sjálft. Geti i gert grein fyrir helstu
hindrunum sem a ykkar áliti arf a ryja úr vegi til a
væntingar ykkar geti ori a veruleika?
eir skólar ea bekkir sem tóku átt voru allir benir um a tilnefna
einn fulltrúa til a fara á ingi. Daginn áur en ingi fór fram hittust
sían allir fulltrúarnir, skiptust á skounum og fjölluu um
spurningarnar rjár í umræuhópum sem eim var skipt í eftir ví
hvaa nám eir stunduu: framhaldsskólanám, starfsnám ea nám á
háskólastigi. Ungu fulltrúarnir voru allir vel undirbúnir undir ingi.
Umræurnar báru vitni um alvarleg og opin skoanaskipti, og
viringu fyrir öllum sjónarmium.
Mikilvægt er a benda á a tilnefndu fulltrúarnir áttu vi afar
mismunandi og fjölbreytilegar sérarfir og fötlun a stría. Flestir
eirra stunduu nám í almennum skólum.
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Niurstöur umrænanna voru kynntar í portúgalska inginu og eru
uppistaan í Lissabonyfirlsingunni, „Álit ungmenna varandi nám án
agreiningar“, sem er kynnt í heild sinni aftast í essari skrslu og
fylgir einnig me sem sérstakur bæklingur.
Í essari yfirlitsskrslu eru birtir útdrættir úr erindum
menntamálaráherra og ráuneytisstjóra menntamálaráuneytisins í
Portúgal, sem flutt voru annars vegar vi setningu ingsins og hins
vegar egar ví var sliti. eir leggja báir áherslu á a ráamenn í
menntamálum ar í landi styji eindregi og stuli a námi án
agreiningar.
Í Lissabonyfirlsingunni er samantekt á eim sameiginlegu málum
sem lög var áhersla á og ví samkomulagi sem ungu fulltrúarnir
komust a, en í essari skrslu er ger grein fyrir eim lykilmálefnum
sem fulltrúarnir fjölluu sérstaklega um í tengslum vi au rjú
skólastig sem kynnt voru á inginu, .e. framhaldsskóla,
starfsmenntaskóla og háskóla.
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Útdráttur
úr
erindi
Mariu
menntamálaráherra Portúgals

de

Lurdes

Rodrigues,

Vi setningu fyrirspurnaingsins „Ungar raddir: Til móts vi fjölbreytni
meal nemenda“ í portúgalska inginu sagi Maria de Lurdes
Rodrigues menntamálaráherra m.a.:
„a er okkur mikill heiur og ánægja a taka á móti ungu fólki frá 29
löndum – 26 Evrópusambandslöndum og remur örum
átttökulöndum í essu verkefni – sem hefur a a markmii a
útfærsla á námi án agreiningar í öllum skólum allra
Evrópusambandslandanna veri fær til betri vegar. Til hamingju
me átttöku ykkar í essu framtaki, ann dugna sem i og au
lönd sem i eru fulltrúar fyrir hafi snt, og svo auvita me meira
frambo af námi án agreiningar í Evrópu.
Meginreglurnar um nám án agreiningar fyrir öll börn og unglinga
me sérarfir voru settar í Salamanca ári 1994 og voru árangur
margra ára vinnu og umræna sérfræinga um allan heim. róun og
útfærsla á námi án agreiningar er daglegt starf allra kennara,
starfsfólks og sérfræinga. Starfi beinist a ví a greina fyrirstöur,
hindranir, fordóma og tæknilega, félagslega og efnahagslega
erfileika, en jafnframt a ví a leita lausna svo a betur megi fara.
Nám án agreiningar er ferli í stöugri mótun og mun aldrei taka
enda ví a leiirnar a markinu taka sífellt breytingum. Sú áhersla
sem lög er á etta mál er ekki einungis vegna nrra félagslegra
kvaa og væntinga, heldur einnig aukinnar ekkingar og
tækniframfara.
Ég held a ótt Evrópusambandslöndin standi misjafnlega a vígi, á
séu au öll a takast á vi sömu brnu verkefnin á remur svium: í
fyrsta lagi a jálfa stöugt kennara og stuningsaila til a
uppfræa og astoa unga nemendur me sérarfir. Í öru lagi a
bæta allar ytri astæur í skólum sem taka á móti nemendum me
sérarfir. Í rija lagi a róa kennslubúna og kennsluefni og nta
alla tæknimöguleika.
Nú á dögum veitir upplsinga- og samskiptatæknin möguleika á
upplsinga- og ekkingaröflun sem áur var óhugsandi og ví vera
stjórnvöld á hverjum sta a styja og efla rannsóknir og róun.
Ungar raddir: Til móts vi fjölbreytni meal nemenda
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etta framtak, sem er tilefni ess a vi hittumst hér, er einstakt a
ví leyti a nemendur me sérarfir taka sjálfir átt í a móta eigin
námsmöguleika í skólum án agreiningar; fleiri raddir taka átt í a
auka bæi umræuna og skilning manna á ví a finna arf lausnir til
a mæta væntingum og framtíarsn essara ungmenna.
Me framlagi ykkar [ungu sendifulltrúanna] mun okkur örugglega
takast a skapa ungu fólki me sérarfir í Evrópu betri
námsastæur. a gerir etta ing svo sérstakt. Enn og aftur
fögnum vi átttöku ykkar og áhuga, ví fordæmi sem i sni og
eim árangri sem hvert og eitt ykkar mun ná. Ykkar velgengni er
einnig okkar velgengni. a er velgengni allra nemenda, einkum
eirra me sérarfir, sem knr ykkur áfram hér. Ég vona a draumar
ykkar rætist. Ég vona einnig a ykkar gangi vel í dag og a framlag
ykkar veri til ess a starf okkar beri meiri árangur.“ akka ykkur
kærlega fyrir.“
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Hugleiingar ungu sendifulltrúanna
Á allsherjarfundi portúgalska ingsins geru ungu sendifulltrúarnir
grein fyrir sameiginlegum málefnum sínum, sem eir höfu fjalla um
í umræuhópunum daginn áur, frammi fyrir öllum átttakendum
fyrirspurnaingsins.
Hér á eftir er fjalla nánar um essi málefni. au eru framsett í sömu
rö og spurningarnar sem ungu fulltrúarnir fjölluum um me
skólafélögunum sínum áur en ingi hófst:
- Helstu úrbætur og brnu verkefni varandi nám eirra;
- Sjónarmi eirra og skoanir á námi án agreiningar;
- Helstu hindranir sem ryja arf úr vegi til a framtíarvæntingar
eirra geti ori a veruleika.
Leggja ber áherslu á a allir sendifulltrúarnir voru sammála um a
bæi niurstöur og verkefni fyrirspurnaingsins ári 2003 væru enn
í fullu gildi, enda ótt nokkrar framfarir hefu átt sér sta.
Vitna er orrétt í suma sendifulltrúana í textanum sem hér fer á eftir
til a sna sem best hvaa hugmyndir a voru sem mest áhersla
var lög á innan umræuhópanna.
Hugleiingar fulltrúa í almennum framhaldsskólum
Flestir fulltrúanna úr framhaldsskólunum
agreiningar í almennum skólum.

stunduu

nám

án

Í hópumræunum létu ungu fulltrúarnir úr framhaldsskólunum í ljós
almenna ánægju me nám sitt og voru yfirleitt sammála um a
úrbætur hefu átt sér sta á mean eir stunduu ar nám.
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Lög var áhersla á almennt agengi a námi sem eitt brnasta
verkefni sem áfram yrfti a vinna a; átt er vi agengi a
byggingum, en einnig á stareynd a námsefni og tæki eru ekki
alltaf notendavæn ea agengileg nemendum me hvers kyns
sérarfir. Karin sagi: „Nútímaskólar eru enn ekki a fullu
agengilegir fólki me miss konar fötlun, svo sem eim sem eru
sjónskertir.“
Hjálparbúnaur, svo sem tölvur, stafrænar myndavélar, hljónemar
o.s.frv. er afar mikilvægur. Engu a síur er raunin oft sú a
annahvort er slíkur búnaur alls ekki fyrir hendi ea ekki tiltækur í
nægjanlegum mæli. Stundum vita hvorki nemendur né astandendur
eirra hvernig fá má agang a slíkum búnai.
Me agengilegu námi er einnig átt vi a hægt sé fá astoarfólk
og stuningsaila til starfa. Vivarandi vandamál er a stundum eru
bara skólafélagarnir til staar og veita á asto sem örf er fyrir.
Ungu sendifulltrúarnir sögu a vihorf kennara skipti miklu máli.
Kennarar ættu a vera vakandi fyrir sérörfum allra nemenda sinna.
„Kennarar ættu a hafa hugfast a a eru ólíkir einstaklingar í
bekknum me mismunandi arfir og námsaferir,“ sagi Simone. En
ótt kennarar veiti stuning er ekki átt vi a ofvernda eigi nemendur
me sérarfir. Kennarar urfa a fá nausynlega jálfun til a ölast
skilning á og fræast meira um sérarfir.
12
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Fjalla var um nám án agreiningar sem jákvætt tækifæri og
mikilvægt atrii fyrir á.
a mikilvæga og uppörvandi sjónarmi kom fram hjá fulltrúum
framhaldsskólanna a í námi án agreiningar mætist ólíkir
einstaklingar og a nemendur ölist meiri félagsfærni en ella. Allir
nemendur njóta gós af ví. Nám án agreiningar er einnig yfirleitt
meira krefjandi (í jákvæum skilningi) en nám í sérskólum; eins og
Márton benti á á skilar „nám án agreiningar afar góum árangri
vegna ess a nemandinn stendur frammi fyrir vandamálum og lærir
hvernig á a leysa au.“
Einnig var fjalla um á erfileika sem tengjast námi án agreiningar.
Aude komst annig a ori: „Nám án agreiningar hefur í senn veri
a hræilegasta og a frábærasta sem ég hef urft a takast á
vi.“ Enda ótt veittur sé stuningur til félagslegra samskipta utan
skólans geta komi upp erfileikar milli nemenda me sérarfir og
hinna nemendanna. „Nám án agreiningar er besti kosturinn en enn
vantar úrræi og starfsfólk í mörgum skólum til a hægt sé a stunda
slíkt nám,“ sagi Alfred.
Almennir kennarar sem ekki kunna til verka ea hafa ekki fengi
greinargóar upplsingar um arfir nemenda, sem og skortur á
vieigandi úrræum í almennum framhaldsskólum, standa auk ess í
vegi fyrir átttöku nemenda me sérarfir.
Ungar raddir: Til móts vi fjölbreytni meal nemenda
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Niurstaa ungu fulltrúanna var sú a nám án agreiningar sé af
hinu góa svo framarlega sem nausynlegur stuningur sé fyrir hendi
og a námi fari fram vi ákjósanlegar astæur.
eir voru einnig sammála um a hlutverk menntunar væri a búa fólk
undir lífi. Eins og Anna Maria og Christopher sögu: „Menntun snst
um a a læra a ú getir gert hluti sem ú heldur a ú getir ekki
gert.“ Fulltrúarnir fóru fram á a hafa ávallt frelsi og rétt til a velja
hvort eir vilji vera í almennum skóla ea ekki.
egar horft var til framtíar létu flestir ungu fulltrúarnir á ósk í ljós
a fá a halda áfram a læra og fara í háskóla. eir höfu ó
áhyggjur af ví hvort eir gætu vali sér nám eftir eigin höfi: eir
vildu ekki a eim væri boi upp á takmarkaa möguleika vegna
sérarfa sinna, ea a stuning ea agengi a námi á háskólastigi
skorti. Nokkrar áhyggjur komu fram vegna fordóma annarra innan
háskólanna sem og í atvinnulífinu.
Síast en ekki síst kom skrt fram meal fulltrúa framhaldsskólanna
a eir yru sjálfir a fá a taka ákvaranir um framtí sína. Átt var
vi a eiga sömu möguleika og arir og vera ekki agreindir frá
örum í samfélaginu.
Hugleiingar fulltrúa í starfsnámi
Flestir fulltrúar nemenda í starfsnámi stunduu námi í almennum
skólum. Nokkrir eirra sóttu bæi almennan skóla og sérskóla, en
aeins örfáir voru einungis í sérskóla. Einnig skal bent á a í essum
hópi fulltrúa var um fleiri mismunandi sérarfir a ræa en í hinum
tveimur hópunum.
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Ungu fulltrúarnir í essum hópi fóru almennt ekki leynt me a ekki
væri teki tillit til réttinda eirra og au virt sem skyldi. eir fóru einnig
fram á a ekki væri komi fram vi á „af umhyggju“ vegna fötlunar
eirra. Fabien, Séverine og Fabio oruu etta mjög afdráttarlaust:
„Okkur líur eins og öllum örum, en stundum urfum vi á stuningi
a halda, ví miur ... Vi verum a njóta trausts og viringar. Vi
viljum ekki a komi sé fram vi okkur eins og vi séum fötlu.“ Mitja
sagi: „Vi verum a viurkenna hvert anna, hvernig svo sem vi
lítum út, hva svo sem vi kunnum, getum gert ea getum ekki gert.
á verur meira jafnrétti í samfélaginu.“
Enda ótt fulltrúarnir væru yfirleitt jákvæir gagnvart skólanum sínum
og kennurum létu eir í ljós miklar áhyggjur vegna eirra úrbóta sem
enn hafa ekki átt sér sta. Sumir eirra höfu átt í erfileikum me a
fá ann stuning sem eir arfnast. Stundum eru kennararnir ekki
nógu vel upplstir, hafa ekki nægan áhuga á a kynna sér hverjar
arfir nemendanna eru, og stundum er hreinlega ekki neinn
stuningur í boi. „Kennarar vera a útskra námsefni á msan
hátt svo a allir nemendurnir séu færir um a skilja a,“ sögu Iro
og Vassilis.
Í umræunum kom skrt fram a eim fannst ekki vera um
fullnægjandi stuning a ræa nema teki væri tillit til ess a
nemendur eru misjafnlega á sig komnir.
Ungar raddir: Til móts vi fjölbreytni meal nemenda
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Amy sagi: „Ungt fólk arf a geta stunda nám á eim hraa sem
ví hentar svo a ví finnist a skemmtilegt og geti virkilega noti
ess a afla sér menntunar.“
Agengi á svii almenningssamgangna ea agengi a byggingum
var ofarlega á baugi hjá fulltrúunum og lög var áhersla á a sem
mikilvægt og brnt verkefni.
Allir fulltrúarnir sem stunduu nám í almennum skóla voru mjög
hlynntir námi án agreiningar. „Í almennum skólum fáum vi fyrsta
flokks menntun. annig hljótum vi undirbúning fyrir framtí okkar og
starfsvettvang í heimi hinna heyrandi,“ sagi Steven. Nokkrir fulltrúar
í sérskólum litu einnig svo á a nám án agreiningar væri besti
kosturinn, en fáeinir fulltrúar vildu helst vera í verndara umhverfi.
Einróma niurstaa var um a öllum ætti a vera frjálst a velja hvar
eir vildu stunda nám: án nokkurra kvaa, me fullri viringu fyrir
persónulegum astæum og me eins mörgum valkostum og hægt
væri.
Fulltrúarnir létu í ljós framtíarvæntingar sínar um a geta lifa eins
sjálfstæu lífi og kostur væri. eir vildu allir stunda nám áfram og
eim var mjög umhuga um starfsmöguleika sína í framtíinni.
Fulltrúarnir töldu a eir byggju ekki vi sömu astæur og ófatlair
jafnaldrar eirra.
A lokum kom fram a fulltrúarnir höfu fulla trú á sjálfum sér og
vissu nákvæmlega hva eir vildu, en voru hræddir um a skólinn og
samfélagi almennt viurkenndi ekki getu eirra og hæfileika.
Hugleiingar fulltrúa í námi á háskólastigi
Hér skal teki fram a í hópi fulltrúa í námi á háskólastigi voru mun
fleiri einstaklingar sjónskertir en í hinum tveimur hópunum. ess
vegna tengdust málefnin sem essi hópur fjallai um einkum eirri
tegund fötlunar.
Fulltrúarnir greindu frá úrbótum varandi agengi a upplsingum –
me tölvutækni og internetinu – fyrir blinda ea sjónskerta nemendur.
eir hafa nú bæi agang a stafrænum bókum og hljóbókum. Arir
fulltrúar töldu aukinn skilning almennings á fötlun til úrbóta. Opinber
og almenn umræa snst til dæmis stöugt meira um hreyfanleika og
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agengi. Auki frambo á astoarfólki og sjálfboalium ea vinum
var einnig tali vera jákvæ róun.

Einnig voru nokkur brn mál tekin fyrir sem tengdust fyrst og fremst
ofangreindum úrbótum. Stundum getur agengi a upplsingum
veri há ea takmarkast af msum astæum. Sem dæmi má nefna
a hæg afgreisla á njum tölvum, takmarka frambo á stafrænum
bókum ea hljóbókum og njum vöfrum – hva varar interneti –
er oft hlutskipti blindra notenda.
Enda ótt mis rit sem notu eru í háskólum séu framleidd ar, og
ar sé stundum hægt a framleia efni fyrir sjónskerta nemendur á
auveldan hátt, er ó of líti af slíku efni í boi. Eins og Maarja sagi
á „skapa almennar námsgreinar sem krefjast bóklesturs vandamál.
Og etta vandamál elti mig alla mína skólagöngu ví a a var
aldrei til nóg af hljóbókum ea bókum á blindraletri (Braille).“
Anna vandamál sem minnst var á var takmarka námsval nemenda
vegna ess a agengi a byggingum væri ekki fyrir hendi og skortur
væri á stuningi ea tækniúrræum. Gabriela geri góa grein fyrir
essu: „Fólk me fötlun verur a velja sér skóla út frá ví hvort ar
sé agengi fyrir fatlaa en ekki eftir ví sem hugur ess stendur til ...
Okkur langar til a geta vali a sem vi viljum en ekki bara a
sem mögulegt er.“
Ungar raddir: Til móts vi fjölbreytni meal nemenda
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Fulltrúarnir skru einnig frá ví a eir yru oft a eiga frumkvæi
a stuningi í eim skóla sem eir velja ví a jafnaldrar eirra,
kennarar og starfmenn ar viti ekki alltaf hvernig eir geti veitt eim
stuning.
Einnig var ger grein fyrir verkefnum varandi möguleika fulltrúanna
á framtíarstarfi. Vihorf atvinnuveitenda og óagengilegar
byggingar geta stai í vegi fyrir ví a eir geti fari út á
vinnumarkainn á jafnréttisgrundvelli.
Bent var á a kennarar og stuningsailar yrftu a vera betur
upplstir. Meal atria sem talin voru mikilvæg til úrbóta var a fjölga
úrræum, a vieigandi astaa fyrir nemendur me fötlun væri fyrir
hendi, nota væri tungumál sem allir skildu í kennslustundum, bekkir
væru hafir fámennari og hægt væri a fá astoarkennara. „Fötlun
er afar mismunandi. a eru arfir einstaklingsins sem eru
mikilvægar, ekki almennar arfir,“ sagi Diana.
Fulltrúarnir voru sammála um a nám án agreiningar veitti eim
besta undirbúninginn undir lífi. Nokkrir eirra fulltrúa sem stefndu a
háskólanámi voru a fara a stunda nám í almennum skóla í fyrsta
skipti. Rætt var um a nám án agreiningar væri fyrsta skrefi í á átt
a samlagast jófélaginu.
Einnig var rætt um breytingar á sérskólum í ekkingarmistövar.
Nám án agreiningar me einstaklingsmiuum stuningi var tali
vera besti undirbúningur sem hægt væri a fá fyrir háskólanám. Allir
fulltrúarnir voru sammála um a me ví a eiga möguleika á a
stunda nám án agreiningar allt frá ví a skólaganga eirra hæfist
öluust eir meiri styrk, sjálfsöryggi og sjálfstæi.
egar horft var til framtíar var áherslan lög á á fyrirstöu sem
neikvæ vihorf og vanekking skapar. a krefst mikillar vinnu og
olinmæi a breyta vihorfum annig a liti sé fram hjá fötluninni
og sjónum beint a hæfni, getu og styrkleikum. Fulltrúarnir lögu til
a eir tækju fyrsta skrefi sjálfir í á átt, enda ótt a krefist meiri
kjarks og úthalds en arir nemendur yrftu a sna. Niurstaa Kaisu
var sú „a gott væri a vita hva væri framundan enda ótt a kynni
a vera erfitt.“
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Útdráttur úr erindi Valters
menntamálaráuneyti Portúgals

Lemos,

ráuneytisstjóra

í

egar fyrirspurnainginu var sliti sagi Valter Lemos:
„Mig langar sérstaklega til a ávarpa unga fólki sem hér er vistatt
og óska ví til hamingju a frábæra dagsverk sem a hefur skila.
Ég held a óhætt sé a segja a ungmennin sem flutt hafa mál sitt í
portúgalska inginu í dag hafi lagt ung ló á vogarskálarnar og
stuli markvisst a ví a nám án agreiningar veri í raun a
veruleika um alla Evrópu.
Auvita vitum vi öll a ekki getur veri um raunverulegt lræi a
ræa nema komi veri á skóla fyrir alla, og ég tel a a sem hvert
og eitt ykkar hefur lagt af mörkum me starfi sínu í dag skipti sköpum
og veri okkur a leiarljósi, ekki aeins vi a ná settu marki, heldur
sni okkur einnig hvernig fara skuli a ví. Vi stöndum í mikilli
akkarskuld vi ykkur fyrir a starf sem i hafi unni.
Mig langar a beina orum mínum til eirra stjórnmálamanna og
ráamanna sem fylgja munu eftir ví starfi sem i hafi unni hér í
dag. Vi, stjórnmálamenn og ráamenn, höfum bei ykkur a setja
fram skoanir ykkar og vi höfum fengi tækifæri til a heyra hverjar
ær eru. Núna er a hlutverk okkar a hrinda tillögum ykkar í
framkvæmd.
ví langar mig til a gefa ykkur a lofor a essu starfi veri haldi
áfram. eir sem gegna formennsku í Evrópusambandinu munu,
ásamt Evrópumistöinni fyrir róun í sérkennslu, sjá um a gefa út
samantekt á eim reynslusögum og tillögum sem fram hafa komi í
dag og mun sú skrsla vera notu sem tilvísunarrit í náinni framtí.
Vi vonum a tillögurnar sem hafa veri samykktar hér í dag, ann
17. september 2007, hjá portúgalska inginu, veri til ess a nám
án agreiningar veri a fullkomnum veruleika.
a hafa veri okkur forréttindi a fá a starfa me ykkur hér í
Portúgal í essa tvo daga og vi munum minnast essa starfs sem
áfanga í ví ferli a skapa skóla fyrir alla – skóla sem byggir á sönnu
lræi. Gangi ykkur öllum vel.“
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Lissabonyfirlsingin
Öll helstu málefnin sem ungu fulltrúarnir fjölluu um hafa veri lög til
grundvallar meginniurstöu ingsins: Lissabonyfirlsingunni „Áliti
ungmenna varandi nám án agreiningar“.
Yfirlsingin inniheldur au málefni sem voru öllum ungu fulltrúunum
sameiginleg. Í henni er lög skr áhersla á rétt eirra til a njóta
viringar, a hafa sömu tækifæri og jafnaldrar eirra og taka átt í
öllum ákvaranatökum sem á vara.
Í yfirlsingunni er einnig lög áhersla á skoanir eirra á eim
hagsbótum sem fylgt geta námi án agreiningar: slíkt nám kemur
öllum nemendum til góa, jafnt eim sem eru me sérarfir sem
hinum; me ví ölast nemendur meiri félagsfærni; a er besti
kosturinn, enn sem komi er, og veitir nausynleg skilyri sem
tryggja a hægt sé a ná árangri.
Í yfirlsingunni er einnig lög áhersla á úrbætur sem gera arf til a
auka hreyfanleika nemenda og koma á fullu agengi a menntun.
Slíkt veri aeins hægt ef teki veri tillit til mismunandi arfa
einstaklinga.
Lissabonyfirlsingin er einstakt framlag inn í umræuna um nám án
agreiningar ar sem hún inniheldur sameiginleg sjónarmi ungs
fólks sem sjálft á vi fötlun a stría. Vonir standa til a au skru
skilabo sem unga fólki gefur í yfirlsingunni – svo og essi skrsla
– veri stefnumótandi ailum og sérfræingum á svii menntamála
hvatning í ví starfi sem eir eiga fyrir höndum.
Yfirlsingin er birt óstytt hér fyrir nean og fylgir einnig me essari
skrslu sem sérstakur bæklingur.
Álit ungmenna varandi nám án agreiningar
Vegna ESB-formennsku Portúgala, stó menntamálaráuneyti í
Portúgal og Evrópumistöin fyrir róun í sérkennslu fyrir
fyrirspurnaingi ann 17. september 2007 undir yfirskriftinni: „Ungar
raddir: Til móts vi fjölbreytni meal nemenda“.
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Ungmenni me sérarfir frá 29 löndum1, sem stunda
framhaldsskólanám, starfsnám ea háskólanám samykktu tillögur
sem liggja til grundvallar Lissabonyfirlsingunni „Áliti ungmenna
varandi nám án agreiningar“. essi yfirlsing inniheldur au
skilabo sem unga fólki hafi fram a færa á allsherjarfundinum í
Assembleia da República í Lissabon og lúta a réttindum ess og
örfum og msum brnum verkefnum og ráleggingum um hvernig
námi án agreiningar veri best hátta.
Yfirlsingin flokkast meal áur birtra evrópskra og aljólegra skjala
um málefni á svii sérkennslu, svo sem: ályktun rásins um aild
barna og ungmenna me fötlun a almenna skólakerfinu (EB, 1990),
Salamanca-yfirlsingunni og rammaáætluninni um agerir vegna
nemenda me sérarfir (UNESCO, 1994), Lúxemborgar-stofnskránni
(Helios-áætlunin, 1996), ályktun rásins um jöfn tækifæri nemenda
me fötlun til náms og starfsjálfunar (EB, 2003) og samningnum um
réttindi einstaklinga me fötlun (Sameinuu jóirnar 2006).
Ungmennin geru samykkt um RÉTTINDI sín:
- Vi eigum rétt á ví a okkur sé snd viring og okkur sé ekki
mismuna. Vi viljum ekki vorkun; vi viljum a okkur sé snd sú
viring sem okkur ber sem jófélagsegnum sem urfa a lifa og
starfa vi elilegar astæur.
- Vi eigum rétt á sömu tækifærum í lífinu og allir arir, me eim
stuningi sem vi höfum örf fyrir. Enginn ætti a vera fyrir ví a
arfir hans séu virtar a vettugi.
- Vi eigum rétt á a taka sjálf ákvaranir. Raddir okkar urfa a
heyrast.
- Vi eigum rétt á a lifa sjálfstæu lífi. Okkur langar til a eignast
fjölskyldu eins og arir og búa í húsnæi sem er innrétta í samræmi
vi arfir okkar. Mörg okkar langar til a eiga möguleika á a stunda
háskólanám. Okkur langar líka til a starfa á vinnumarkai innan um
anna fólk sem ekki er me fötlun.
- Allir jófélagsegnar urfa a vita af, skilja og vira réttindi okkar.

1

Austurríki, Belgíu (flæmsku- og frönskumælandi hluti), Bretlandi, Búlgaríu,
Danmörku, Eistlandi, Finnlandi, Frakklandi, Grikklandi, Hollandi, Íslandi, Írlandi,
Ítalíu, Kpur, Lettlandi, Litháen, Lúxemborg, Möltu, Noregi, Póllandi, Portúgal,
Rúmeníu, Slóveníu, Spáni, Sviss, Svíjó, Tékklandi, Ungverjalandi og skalandi.
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Ungmennin tjáu sig afdráttarlaust um ær FRAMFARIR sem ori
hafa í menntamálum:
- Vi höfum yfirleitt fengi fullnægjandi stuning í náminu en betur
má ef duga skal.
- Agengi a húsakynnum hefur batna. Hreyfanleiki og agengi er í
vaxandi mæli hluti af umræunni.
- Fötlun er a vera snilegri í samfélaginu.
- Tölvutækni fleygir fram og nú er hægt a fá stafrænar bækur sem
eru vel byggar upp.
Ungmennin lögu áherslu á BRN VERKEFNI og ARFIR:
- arfir manna eru jafn mismunandi og eir eru margir. Fólk me
ólíkar sér arfir mætir mismunandi hindrunum bæi í námi og daglegu
lífi, til dæmis:
- Sumir urfa lengri tíma en arir í kennslustundum og prófum;
- Sum okkar urfa persónulega asto í kennslustundum;
- Vi urfum námsefni sem búi er a laga a örfum okkar
um lei og skólafélagar okkar fá sitt námsefni.
- Val á námsgreinum er oft takmörkunum há vegna skorts á agengi
a húsakynnum og vegna ófullnægjandi tæknibúnaar og
námsgagna (tækja, bóka).
- Vi urfum á vifangsefnum og tækifærum til a nta færni okkar,
sem gefa lífi okkar gildi bæi nú og til framtíar.
- Vi urfum á góri rágjöf og stuningi a halda í skólanum um á
möguleika sem okkur sem erum me sér arfir standa til boa í
framtíinni.
- Enn gætir fáfræi meal fólks varandi fötlun. Fyrir kemur a
kennarar, arir nemendur og sumir foreldrar sni okkur neikvætt
vimót. Ófötluum einstaklingum ætti a vera ljóst a eir geta spurt
fötluu manneskjuna sjálfa hvort hún/hann hafi örf fyrir hjálp.
Ungmennin létu í ljós skoanir sína á NÁMI ÁN AGREININGAR:
- Afar mikilvægt er a öllum sé frjálst a velja hvar eir vilja stunda
nám.
- Nám án agreiningar er besti kosturinn ef astæur henta okkur.
a er a segja ef um nausynlegan stuning, úrræi og
sérmenntaa kennara er a ræa. Kennarar urfa a vera
áhugasamir, vera vel a sér um arfir okkar og sna eim skilning.
eir urfa a hafa góa menntun, spyrja okkur hvers vi örfnumst
og hafa gott samstarf sín á milli mean á skólagöngu okkar stendur.
- Okkur finnst nám án agreiningar hafa marga kosti: vi ölumst
meiri félagsfærni; vi upplifum meira en ella; vi lærum hvernig á a
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bjarga sér í lífinu; vi eignumst vini og urfum a eiga samskipti vi
anna fólk, bæi me og án sérarfa.
- Nám án agreiningar me einstaklingsmiuum stuningi er besti
undirbúningur sem hægt er a fá fyrir frekara nám. Koma yrfti á fót
sérstökum mistövum ar sem vi gætum fengi asto og
háskólar gætu fengi haldgóar upplsingar um á hjálp sem vi
örfnumst.
- Nám án agreiningar er öllum til góa, jafnt okkur sem ófötluum
nemendum.
NIURSTAA ungmennanna var:
a erum vi sjálf sem sköpum framtí okkar. Vi urfum a ryja úr
vegi eim hindrunum sem búa innra me okkur sjálfum og öru fólki
sem ekki er me fötlun. Vi verum a vaxa sem manneskjur,
burtsé frá fötlun okkar – á munum vi ölast meiri viurkenningu
frá umheiminum.
Lissabon, september 2007
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