Gos modych

Wychodzc naprzeciw ró norodno ci w
edukacji

Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze
Specjalnymi Potrzebami

Niniejszy
raport
stanowi
podsumowanie
wyst pie
oraz
wniosków
przedstawionych podczas Europejskiego Wys uchania m odziey ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi „Gos Modych: Wychodzc naprzeciw ró norodno ci w
edukacji.” Wys uchanie to zosta o zorganizowane przez Europejsk Agencj
Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami we wspó pracy z
portugalskim Ministerstwem Edukacji. Mia o ono miejsce w Lizbonie we wrzeniu
roku 2007 w ramach portugalskiej prezydencji Unii Europejskiej.
Niniejszy raport zosta przygotowany przez Agencj w oparciu o wyst pienia
delegatów m odziey uczestnicz cych w Wys uchaniu. Do nich wszystkich te
kierujemy wyrazy naszej wdzi cznoci.
Szersze informacje w formie elektronicznej dost pne s na stronie internetowej
Agencji: www.european-agency.org/european-hearing2007
Redakcja: Victoria Soriano, Mary Kyriazopoulou, Harald Weber i
Axelle
Grünberger (pracownicy), Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze
Specjalnymi Potrzebami.
Dozwala si cytowanie fragmentów niniejszego dokumentu pod warunkiem
umieszczenia dok adnych danych bibliograficznych.
Raport dost pny jest w otwartym formacie elektronicznym w 21 wersjach
j zykowych, aby u atwi dost p do zawartych w nim informacji. Elektroniczne
wersje raportu dost pne s na stronie internetowej Agencji:
www.european-agency.org/site/info/publications/agency/index.html
T umaczenie: Maria Libura
Ok adka: Viktorija Proskurovska
ISBN: 978-87-92387-37-0 (Elektroniczny)

ISBN: 978-87-92387-16-5 (Druk)

2008
European Agency for Development in Special Needs Education
Sekretariat
Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Denmark
Tel: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Biuro w Brukseli
3 Avenue Palmerston
BE-1000 Brussels Belgium
Tel: +32 2 280 33 59
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org
Dokument wydany zosta
przy
wsparciu Dyrektoriatu Generalnego
Komisji Europejskiej ds. Edukacji,
Szkole, Kultury i Wieloj zycznoci:
http://europa.eu.int/comm/dgs/
education_culture/index_en.htm
2

G os m odych: Wychodz c naprzeciw rónorodnoci w edukacji

SPIS TRE CI
Przedmowa

5

Wst p

7

Wybrane fragmenty wyst pienia pani Marii de Lurdes
Rodrigues, portugalskiej Minister Edukacji

9

Refleksje przedstawione przez przedstawicieli m odziey

11

Refleksje wyra one przez przedstawicieli szkó rednich
ogólnoksztaccych ...................................................................... 11
Refleksje przedstawicieli szkolnictwa zawodowego ..................... 14
Refleksje przedstawicieli szkolnictwa wy szego .......................... 17
Fragment przemówienia pana Valtera Lemosa, portugalskiego
Sekretarza Stanu ds. Edukacji
20
Deklaracja Lizbo ska

21

Edukacja wczajca z punktu widzenia modzie y...................... 21

Gos modych: Wychodzc na przeciw ró norodno ci w edukacji

3

4

Gos modych: Wychodzc naprzeciw ró norodno ci w edukacji

Przedmowa
Kraje cz onkowskie Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji Uczniów
ze Specjalnymi Potrzebami postanowi y zorganizowa w roku 2007 w
Parlamencie Europejskim Wys uchanie, podczas którego zaproszona
m odzie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mia a rozway i
przedyskutowa proces swojej edukacji oraz perspektywy na
przysz o . Szczególny nacisk po oono na dowiadczenia
m odziey zwi zane z edukacj w czaj c , a take pomys y i
propozycje w tym zakresie.
By o to drugie tak wane wydarzenie zorganizowane przez Agencj .
Pierwsze europejskie wys uchanie m odziey ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi odby o si w Parlamencie Europejskim w
Brukseli w roku 2003.
Wszystkie kraje cz onkowskie Agencji mia y wiadomo , e
organizacja takiego wydarzenia stanowi b dzie powane wyzwanie,
w szczególnoci z powodu zak adanej iloci uczestników
reprezentuj cych a 29 pastw (w wydarzeniu roku 2003
uczestniczy y 22 pastwa).
Wys uchanie odby o si we wrzeniu roku 2007 w Lizbonie. Zosta o
ono zorganizowane we wspó pracy z portugalskim Ministerstwem
Edukacji w ramach Portugalskiej Prezydencji Unii Europejskiej.
Organizacja tego drugiego Wys uchania Europejskiego by a dla
Agencji przywilejem, i sprawi a wielk
rado
wszystkim
zaangaowanym w to wydarzenie osobom. W szczególnoci
pragniemy podzi kowa 78 delegatom m odziey, a take ich
rodzinom,
nauczycielom
i
personelowi
wspomagaj cemu,
Ministerstwom Edukacji, przedstawicielom instytucji europejskich i
organizacji mi dzynarodowych, a take w adzom Portugalii, za ca y
wysi ek w oony w organizacj spotkania oraz za uczestnictwo w tym
wydarzeniu. Bez zaangaowania wszystkich wymienionych stron, to
wane wydarzenie nie dosz oby do skutku.

Jørgen Greve
Przewodniczcy

Cor J. W. Meijer
Dyrektor
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Wst p
W roku 2006 krajowi reprezentanci Agencji otrzymali za zadanie
wytypowanie dwóch lub trzech placówek owiatowych z danego
pastwa – szkó lub klas, które mia y nast pnie uczestniczy w
Wys uchaniu Europejskim zorganizowanym pod has em „G os
m odych: Wychodz c naprzeciw rónorodnoci w edukacji”. Zgodnie
z zaleceniem, jedna z placówek mia a reprezentowa szko y rednie,
druga – szko y zawodowe, trzecia natomiast – uczelnie wysze.
Uczniowie i studenci nominowanych szkó i klas mieli za zadanie
wspólnie z kolegami zastanowi si nad przekazem wyst pie
uczestników pierwszego Wys uchania Europejskiego, które odby o
si w Brukseli w roku 2003, a take rozway i przedyskutowa
nast puj ce trzy pytania:
1. Czy moecie opisa najwaniejsze zmiany na lepsze oraz
najpowaniejsze wyzwania zwi zane z waszym procesem
kszta cenia, o których chcielibycie porozmawia i którymi
chcielibycie si podzieli z kolegami z ca ej Europy? Czy
macie jakie sugestie lub zalecenia dotycz ce tego, jak mona
by ulepszy proces kszta cenia?
2. Co s dzicie na temat edukacji w czaj cej? Czy
chcielibycie zwróci uwag na jakie jej zalety, lub wyzwania i
bariery z ni zwi zane? Czy chcielibycie przedstawi lub
zasugerowa jakie zalecenia w tym zakresie?
3. Wielu z was ma ju jasno sprecyzowane oczekiwania
dotycz ce dalszej edukacji, pracy i ycia. Czy moglibycie
opisa najwaniejsze przeszkody, które, waszym zdaniem,
nalea oby usun , aby cie mogli zrealizowa
swoje
zamierzenia?
Kada z uczestnicz cych szkó i klas zosta a poproszona o
wytypowanie jednego przedstawiciela m odziey, który mia
uczestniczy w Wys uchaniu. W dniu je poprzedzaj cym wszyscy
delegaci spotkali si by wymieni pogl dy i przedyskutowa w
grupach wspomniane wczeniej pytania. Grupy dobrane by y zgodnie
z poziomem kszta cenia: ponadpodstawowym, zawodowym, i
wyszym. Wszyscy delegaci doskonale przygotowali si
do
Wys uchania. Podczas dyskusji mia o i otwarcie wymieniano si
G os m odych: Wychodz c na przeciw rónorodnoci w edukacji
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pogl dami, zachowuj c jednoczenie naleyty szacunek dla cudzych
opinii.
Naley mocno podkreli , e nominowani delegaci reprezentowali
bardzo
szerokie
spektrum
rónych
specjalnych
potrzeb
edukacyjnych. Wi kszo z nich ucz szcza a do szkó masowych.
Wnioski p yn ce z dyskusji pomi dzy przedstawicielami m odziey
zosta y przedstawione na forum Parlamentu Portugalskiego i da y
podstaw
sformu owaniu
Deklaracji
Lizboskiej
“Edukacja
W czaj ca z punktu widzenia m odziey”. Pe ny tekst deklaracji
znajduje si w kocowej cz ci niniejszego raportu, a take
za czony jest w postaci osobnej ulotki.
Niniejszy raport przedstawia wybrane fragmenty przemówie
portugalskiej Minister Edukacji oraz Sekretarza Stanu, wyg oszonych
odpowiednio podczas ceremonii otwarcia i zamkni cia. Stanowi one
wyraz poparcia dla edukacji w czaj cej i zaangaowania
portugalskich w adz owiatowych w jej szerzenie.
Sama Deklaracja Lizboska stanowi podsumowanie kwestii
podnoszonych przez wszystkich delegatów oraz uzgodnionych przez
nich stanowisk; niniejszy raport natomiast przedstawia kluczowe
problemy zasygnalizowane przez przedstawicieli m odziey
dotycz ce bezporednio kadego z trzech poziomów kszta cenia
reprezentowanych podczas Wys uchania: redniego, zawodowego,
oraz wyszego.
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Wybrane fragmenty wystpienia pani
Rodrigues, portugalskiej Minister Edukacji

Marii

de

Lurdes

Podczas ceremonii otwarcia Wys uchania Europejskiego w
Parlamencie Portugalskim „G os M odych: Wychodz c naprzeciw
rónorodnoci w edukacji”, Minister Edukacji, pani Maria de Lurdes
Rodrigues powiedzia a mi dzy innymi:
„To zaszczyt i wielka rado goci przedstawicieli m odziey z 29
krajów – 26 pastw cz onkowskich Unii Europejskiej oraz 3 innych
pastw, które do czy y do naszej inicjatywy, maj cej na celu
udoskonalenie procesu wdraania edukacji w czaj cej w kadej
szkole w kadym zak tku Unii Europejskiej. Gratulujemy Wam
udzia u w tej inicjatywie; jest ona wielkim sukcesem zarówno
waszym, jak i pastw, które reprezentujecie, a take krokiem w
kierunku bardziej w czaj cej Europy.
Zasady edukacji w czaj cej, czyli obejmuj cej wszystkie dzieci i
ca m odzie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zosta y
ustalone w roku 1994 w Salamance, w wyniku d ugoletnich prac i
dyskusji ekspertów z ca ego wiata. Na co dzie za rozwój edukacji
w czaj cej i jej wdraanie odpowiadaj nauczyciele, personel
wspomagaj cy i specjalici. Ich praca skupia si na odnajdywaniu
przeszkód, barier, przes dów, trudnoci technicznych i spo ecznoekonomicznych, jak równie na poszukiwaniu rozwi za
wspomagaj cych proces w czania w edukacj .
Edukacja w czaj ca to nieustannie ewoluuj cy proces, który nie
moe zosta raz na zawsze „zamkni ty”, poniewa stale zmieniaj
si cele, jakim ma s uy . Konieczno zmian wynika nie tylko z faktu
zaistnienia nowych pal cych potrzeb i oczekiwa spo ecznych, ale
take w zwi zku z rozwojem wiedzy i dost pnoci nowych
technologii.
Myl , e wszystkie kraje Unii Europejskiej, niezalenie od bardzo
rónych punktów wyjcia, staj dzi wobec podobnych wyzwa w
trzech obszarach. Pierwszym jest wysi ek, jaki naley nieustannie
wk ada w przygotowanie nauczycieli i personelu wspomagaj cego
do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Drugim jest poprawa warunków materialnych i technicznych szkó , do
których przyjmowani s uczniowie z SPE. Trzecim w kocu jest
G os m odych: Wychodz c na przeciw rónorodnoci w edukacji

9

rozwój metod, materia ów i narzdzi nauczania pozwalaj cy
wykorzysta potencja zaawansowanych technologii.
Nowoczesne techniki informatyczne i komunikacyjne stwarzaj
moliwoci dostpu do informacji i wiedzy, o jakich dotychczas nie
mona by o nawet marzy ; ten potencja naley wykorzysta i
rozwija przy wsparciu w adz wszystkich pastw.
Inicjatywa, dziki której jestemy dzi razem, jest naprawd
wyj tkowa, gdy angauje uczniów ze specjalnymi potrzebami w
proces kszta towania w asnej edukacji; pozwala im si wypowiedzie ,
poszerza debat i wzbogaca nasz wiadomo , ka c szuka
rozwi za uwzgldniaj cych oczekiwania i wyobraenia m odziey,
której bezporednio dotycz .
Wasz [m odziey] wk ad przyczyni si do poprawy warunków
kszta cenia m odziey ze specjalnymi potrzebami w Europie. Na tym
te polega innowacyjno przedsiwzicia, w którym uczestniczymy.
Jeszcze raz gratuluj wszystkim zaangaowanego uczestnictwa,
celów, jakie sobie postawilicie, i sukcesów, jakie kady z was
osi gnie. Wasze sukcesy s take naszymi sukcesami. To w anie
sukcesy kadego ucznia i studenta ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi uzasadniaj wysi ek, jaki w oylicie w to spotkanie.
ycz wam spe nienia marze. ycz take, aby dzisiejsza praca
by a owocna, a jej rezultaty okaza y si pomocne w realizacji
naszych zada. Dzikuj bardzo za uwag.”
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Refleksje przedstawione przez przedstawicieli modzie y
Podczas sesji plenarnej w Parlamencie Portugalii reprezentanci
m odziey przedstawili wszystkim uczestnikom Wys uchania
zagadnienia, które poprzedniego dnia przedyskutowali w grupach
odpowiadaj cym okrelonym poziomom kszta cenia.
Poniej bardziej szczegó owo przedstawiamy kwestie poruszone
przez m odzie. Zachowalimy przy tym porz dek odpowiadaj cy
pytaniom, na jakie odpowiedzie mieli przedstawiciele m odziey
wraz ze swoimi kolegami w ramach przygotowa do Wys uchania:
- Najwaniejsze zmiany na lepsze w systemie edukacji oraz
najpowaniejsze wyzwania zwi zane z procesem kszta cenia.
- Opinie i pogl dy m odych ludzi na temat edukacji wczajcej.
- Najwaniejsze przeszkody, które nalea oby usun , aby
m odzie mog a zrealizowa swoje zamierzenia.
Co wane, delegaci zgodnie stwierdzili, e konkluzje, do jakich doszli
uczestnicy Wys uchania w roku 2003, oraz przedstawiony przez nich
opis trudnoci i przeszkód, z jakimi musieli si boryka , nie straci y
wcale na aktualnoci, pomimo pewnych zmian na lepsze.
W tekcie zamieszono cytaty z wypowiedzi m odych ludzi, aby
dobitnie zilustrowa
pogl dy, jakie pojawia y si
podczas
wewn trzgrupowych dyskusji.
Refleksje wyra one
ogólnoksztaccych

przez

przedstawicieli

Wi kszo
przedstawicieli szkó
w czaj cych szkó masowych.

rednich

szkó

wywodzi a

rednich

si

z

Podczas dyskusji w grupach m odzie reprezentuj ca szko y
ponadpodstawowe da a wyraz ogólnemu zadowoleniu z dost pnej im
edukacji. Uczniowie zgodnie stwierdzili, e podczas ich szkolnej
kariery wiele zmienio si na lepsze.

G os m odych: Wychodz c na przeciw rónorodnoci w edukacji

11

Uczestnicy Wys uchania podkrelali, e wci  aktualnym
wyzwaniem pozostaje ogólnodost pno edukacji; problem ten
dotyczy z jednej strony architektonicznej dost pnoci budynków, z
drugiej za stopnia dost pnoci podr czników i pomocy naukowych,
które by yby „przyjazne” dla uytkowników ze specjalnymi
potrzebami; niestety, wielu uczniów napotyka bariery w tym zakresie.
Jak zauway a Karin, „wspó czesne szko y nie s w pe ni otwarte na
niepe nosprawno o rónym pod ou, np. na niewidomych i
niedowidz cych.”
Narz dzia wspomagaj ce, takie jak komputery, kamery cyfrowe,
mikrofony itp., odgrywaj istotn rol w edukacji uczniów z SPE.
Niestety, cz sto brakuje odpowiedniej iloci potrzebnych urz dze,
albo te nie ma ich wcale. Zdarza si równie, e m odzi ludzie i ich
rodziny nie wiedz , jak uzyska dost p do tych niezb dnych
udogodnie.
Dost pna edukacja oznacza take moliwo korzystania z pomocy
asystentów i personelu wspomagaj cego. Problemem pozostaje fakt,
e czasem jedynymi osobami, które mog udzieli potrzebnego
wsparcia pozostaj koledzy ucznia ze specjalnymi potrzebami.
Przedstawiciele m odziey mocno podkrelali rol , jak odgrywa
nastawienie nauczycieli. Nauczyciele powinni zwraca uwag na
wszystkie specjalne potrzeby swoich uczniów. „Nauczyciele powinni
pami ta , e maj w klasie uczniów ze zrónicowanymi potrzebami,
12
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uczniów prezentuj cych odmienne style uczenia si ”, stwierdzi a
Simone. Niemniej jednak pomoc udzielana uczniowi nie powinna
przeradza si w nadopiekuczo . Nauczyciele powinni zosta
odpowiednio przeszkoleni, aby lepiej pozna i zrozumie specjalne
potrzeby edukacyjne.

Edukacja wczajca pojawia a si w dyskusjach jako interesuj ca
opcja, maj ca dla m odziey due znaczenie.
M odzie ze szkó rednich zwróci a uwag na wany, i bardzo
pozytywny, aspekt edukacji w czaj cej: dzi ki niej spotyka si
mog bardzo róne osoby, a to dobrze wp ywa na nabywanie
umiej tnoci spo ecznych przez wszystkich uczniów. Jest to wi c
korzystne dla wszystkich zaangaowanych stron. Edukacja
w czaj ca jest take, w pozytywnym sensie tego s owa, wi kszym
wyzwaniem ni edukacja specjalna; jak zauway a Márton: „edukacja
w czaj ca jest bardzo skuteczna, poniewa dzi ki niej napotykamy
rzeczywiste problemy, i uczymy si je rozwi zywa .”
Jednoczenie m odzi ludzie podnieli te problemy, które pojawiaj
si w zwi zku z edukacj w czaj c . Aude podsumowa a je
nast puj co: „edukacja w czaj ca by a zarazem najstraszniejszym i
najpi kniejszym wyzwaniem, z jakim przysz o mi si zmierzy .”
Chocia edukacja w czaj ca dobrze wp ywa na pozaszkolne
kontakty towarzyskie, to w szkole mog pojawi si napi cia w
relacjach pomi dzy uczniami ze specjalnymi potrzebami i uczniami,
G os m odych: Wychodz c na przeciw rónorodnoci w edukacji
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którzy takich problemów nie maj . „Edukacja w czaj ca wydaje si
najlepszym rozwi zaniem, ale wiele szkó nadal nie posiada ani
odpowiednich rodków, ani kadry, aby t ide wprowadzi w ycie”,
zauway Alfred.
Take brak odpowiedniego przygotowania nauczycieli pracuj cych w
rednich szko ach masowych, niedostatek informacji na temat
potrzeb uczniów, a take brak w a ciwego zaplecza w tych
instytucjach, stwarzaj
bariery dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami.
Przedstawiciele m odziey stwierdzili, e edukacja w czaj ca jest
dobrym rozwi zaniem, o ile zapewnione jest odpowiednie wsparcie,
a proces nauczania przebiega w optymalnych warunkach.
Zgodzili si take co do tego, e edukacja powinna przygotowywa
do ycia w normalnym wiecie. Jak zauway a Anna Maria i
Christopher, „edukacja to uczenie si , e poradzisz sobie z czym ,
co wcze niej wydawa o ci si niemoliwe.” Delegaci postulowali, by
dano im prawo wyboru ucz szczania do szko y masowej.
Odnosz c si do przyszoci wi kszo
przedstawicieli szkó
rednich wyraa a ch
kontynuowania nauki i podj cia studiów
uniwersyteckich. Martwili si o to, czy b d mogli wybra kierunek
kszta cenia, który naprawd ich interesuje; nie chcieli, aby wybór
zosta ograniczony z powodu ich potrzeb edukacyjnych, braku
odpowiedniego wsparcia, czy te braku przystosowania szkó
wyszych do potrzeb studentów z SPE. Niektórzy wyraali te obawy
w zwi zku z uprzedzeniami panuj cymi w sektorze szkolnictwa
wyszego, a take na rynku pracy.
Przedstawiciele szkó rednich wyrazili pragnienie, by to oni sami
mogli decydowa o swoim dalszym yciu. Do tego potrzebne jest
prze amanie izolacji spo ecznej i uzyskanie takich samych
moliwo ci, jakimi ciesz si osoby bez SPE.
Refleksje przedstawicieli szkolnictwa zawodowego
Wi kszo
przedstawicieli szkó zawodowych wywodzi a si ze
szkolnictwa masowego. Cz
z nich ucz szcza a zarówno do szkó
masowych jak i specjalnych, a tylko niewielu – wy cznie do szkó
14
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specjalnych. Warto przy tym wspomnie , e ta grupa reprezentowa a
znacznie szersze spektrum specjalnych potrzeb edukacyjnych,
anieli dwie pozosta e.

W zasadzie wszyscy przedstawiciele m odziey z tej grupy wyraali
przekonanie, e ich prawa nie zawsze (i w niewystarczaj cym
stopniu) brane s pod uwag i szanowane. Postulowali te, by z
powodu ich niepe nosprawnoci nie traktowano ich agodniej czy te
w sposób protekcjonalny. Fabien, Séverine i Fabio wyrazili to wprost:
„czujemy si
tacy sami jak koledzy, ale, niestety, czasem
potrzebujemy wsparcia … Chcemy, aby ufano nam i nas szanowano.
Nie chcemy by traktowani jak niepe nosprawni.” Wedle s ów Mitji
„musimy wzajemnie si zaakceptowa , niezalenie od tego, jak
wygl damy, jaka jest nasza wiedza, co jestemy w stanie zrobi , a
czego nie. Wówczas w naszym spo eczestwie b dzie wi cej
równoci.”
Wi kszo uczestników mia a dobre zdanie na temat swoich szkó i
nauczycieli, jednoczenie jednak zwrócili oni uwag na szereg
istotnych kwestii zwi zanych z obszarami, w których nalea oby
dokona zmian na lepsze. Niektórzy z obecnych mieli trudnoci z
uzyskaniem potrzebnego im wsparcia. Zdarza si take, e
nauczyciele nie posiadaj wystarczaj cej wiedzy, albo nie wykazuj
wystarczaj cego zainteresowania poznaniem potrzeb swoich
uczniów. Czasem te nie mona uzyska w aciwej pomocy.
G os m odych: Wychodz c na przeciw rónorodnoci w edukacji
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„Nauczyciele powinni wyjania wyk adany materia na wiele rónych
sposobów, aby uczniowie mogli dobrze go zrozumie ”, powiedzieli
Iro i Vassilis.
W toku dyskusji sta o si jednak oczywiste, e nie da si zapewni
wsparcia odpowiednio wysokiej jakoci, o ile nie potraktuje si
powanie istniej cych rónic pomi dzy uczniami.
Jak powiedzia a Amy: „m odzi ludzie powinni mie moliwo uczenia
si w swoim w asnym tempie, tak, aby nauka sprawia a im
przyjemno , a kszta cenie przynosi o satysfakcj .”
Gor co dyskutowany by
problem dost pnoci transportu
publicznego oraz dost pnoci architektonicznej budynków; obszary
te uznano za powane wyzwanie.
Wszyscy przedstawiciele szkó masowych mocno popierali ide
edukacji wczajcej. „W szko ach masowych uczymy si
przedmiotów wyk adanych na wysokim poziomie. Dzi ki temu
gromadzimy kapita na przysz o , przygotowuj c si do pracy w
wiecie ludzi s ysz cych”, powiedzia Steven. Wielu uczniów szkó
specjalnych wyraa o poparcie dla edukacji w czaj cej uznaj c j za
najlepsze rozwi zanie, ale nieliczna grupa wola a kszta ci si w
lepiej zabezpieczonym rodowisku. Panowa a natomiast pe na
zgodno co do tego, e ucze powinien mie wolno wyboru typu
szko y. Wybór ten nie moe by narzucany z zewn trz, powinien
natomiast w pe ni uwzgl dnia sytuacj osobist ucznia oraz
zapewnia odpowiednio szeroki wachlarz moliwoci.
Przedstawiciele tej grupy m odziey chcieliby w przyszoci
prowadzi moliwie najbardziej samodzielne ycie. Wszyscy pragn li
te kontynuowa nauk , i zastanawiali si nad perspektywami
przysz ego zatrudnienia. Zasugerowali przy tym, e nie maj takich
samych szans, co ich zdrowi koledzy.
Podsumowuj c moemy powiedzie , e m odzi ludzie pewni byli
swoich moliwoci i jasno formu owali oczekiwania, nie mieli jednak
pewnoci co do tego, czy szko a, i spo eczestwo jako takie,
dostrzegaj ich prawdziwy potencja .

16

G os m odych: Wychodz c naprzeciw rónorodnoci w edukacji

Refleksje przedstawicieli szkolnictwa wyszego
Na pocz tku naley odnotowa , e w grupie reprezentuj cej
studentów szkó
wyszych udzia
osób niewidomych i
niedowidz cych by znacznie wi kszy ni w pozosta ych grupach.
Znalaz o to odzwierciedlenie w poruszanych problemach, z których
wiele koncentrowa o si wokó tej szczególnej niepe nosprawnoci.
Przedstawiciele studentów odnotowali popraw w zakresie dost pu
do informacji dla osób niewidomych i niedowidz cych –
zawdzi czamy j komputerom i upowszechnieniu sieci internetowej,
oraz ksi ek cyfrowych i nagra. Pozostali reprezentanci zauwayli
pozytywn zmian we wzrocie wiadomoci spo ecznej na temat
niepe nosprawnoci. Problem mobilnoci oraz przystosowania
budynków do potrzeb osób niepe nosprawnych coraz cz ciej staje
si przedmiotem debaty publicznej. Godny odnotowania jest równie
fakt, e atwiej dzi uzyska pomoc ze strony asystentów,
wolontariuszy i kolegów.

Studenci zwrócili te uwag na szereg wyzwa, z których wi kszo
wi za a si z wspomnianymi wczeniej pozytywnymi zmianami.
Czasem dost p do informacji uzaleniony bywa od wielu rónych
czynników, np. d ugiego okresu oczekiwania na dostarczenie nowych
komputerów, ograniczonej iloci nagra i ksi ek cyfrowych, a w
przypadku Internetu – nieprzystosowania nowych przegl darek do
G os m odych: Wychodz c na przeciw rónorodnoci w edukacji
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potrzeb osób niewidomych.
Cho wiele materia ów dydaktycznych uywanych na uniwersytetach
przygotowuj i wydaj same uczelnie, dzi ki czemu maj one
moliwo
zapewnienia odpowiednich pomocy niewidomym i
niedowidz cym, to jednak odpowiednio przystosowanych materia ów
jest wci  zbyt ma o. Jak stwierdzi a Maarja, „przedmioty ogólne, do
których przygotowanie wymaga lektury wielu ksi ek, stanowi dla
nas problem. Przeladowa mnie on ju w szkole, gdzie zawsze
brakowa o ksi ek w alfabecie Braille’a i nagra.”
Podniesiono take kwesti ograniczonego wyboru kierunku studiów,
spowodowanego nieprzystosowaniem budynków do potrzeb osób
niepe nosprawnych oraz brakiem wsparcia i pomocy technicznej.
Problem ten dobrze opisuje Gabriela: „osoby niepe nosprawne
wybieraj c szko
musz
kierowa
si
dost pnoci
sal
wyk adowych, a nie w asnymi zainteresowaniami … Chcemy
wybiera to, co nas interesuje, a nie to, co jest dost pne.”
Przedstawiciele studentów stwierdzili, e cz sto musz
bra
inicjatyw we w asne r ce, aby pomóc uczelni, na której studiuj ,
poniewa ich koledzy, nauczyciele, i pracownicy administracji nie
zawsze wiedz , jakie wsparcie jest im potrzebne.
Zwrócono take uwag
na wyzwania dotycz ce moliwoci
przysz ego zatrudnienia osób z SPE. Nastawienie pracodawców oraz
problemy z dost pnoci architektoniczn budynków stanowi
cz sto barier w wejciu takich osób na rynek pracy na zasadach
równego traktowania.
Przygotowuj c zalecenia, studenci wskazywali na konieczno
lepszego przeszkolenia nauczycieli oraz zwi kszenia dost pnoci
wyspecjalizowanego personelu wspomagaj cego. Za istotne obszary
wymagaj ce dalszych zmian na lepsze uznano take: wzrost
dost pnoci dodatkowych rodków; stworzenie miejsc, w których
mogliby si spotyka studenci niepe nosprawni; pos ugiwanie si
przez wyk adowców zrozumia ym j zykiem; obnienie liczebnoci
grup studenckich; oraz upowszechnienie instytucji nauczyciela
wspomagaj cego obecnego podczas zaj . „Niepe nosprawno ma
bardzo róne oblicza. Wane s nie tyle abstrakcyjnie poj te
18
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‘potrzeby niepe nosprawnych’, lecz potrzeby kadej konkretnej
osoby”, powiedzia a Diana.
Przedstawiciele studentów zgodzili si , e edukacja wczajca
najlepiej przygotowuje do dalszego ycia. Dla niektórych z nich
studia na uczelni by y pierwszym zetkni ciem z edukacj masow .
Edukacj w czaj c uznali za pierwszy krok w stron integracji ze
spo eczestwem.
Pod dyskusj
poddano take pomys przekszta cenia szkó
specjalnych w centra wspieraj ce. Po czenie edukacji w czaj cej
ze zindywidualizowanymi, specjalistycznymi formami wsparcia
uznane zosta o za najlepszy sposób przygotowania do podj cia
studiów wyszych. Przedstawiciele studentów byli zgodni co do tego,
e moliwo
kszta cenia w rodowisku w czaj cym od
najwczeniejszego etapu edukacji czyni osoby ze specjalnymi
potrzebami silniejszymi i bardziej niezalenymi, oraz daje im
poczucie pewnoci siebie.
W odniesieniu do przysz oci szczególny nacisk po oono na bariery
wynikaj ce z negatywnego nastawienia i braku wiedzy w
spo eczestwie. Zmiana podejcia do osób niepe nosprawnych
polegaj ca na postrzeganiu ich nie tyle przez pryzmat ich braków, co
potencja u, umiej tnoci i mocnych stron, wymaga wielkiego wysi ku i
cierpliwoci. Przedstawiciele studentów sugerowali, by to osoby
niepe nosprawne robi y pierwszy krok, cho wymaga to z ich strony
wi kszej odwagi i pewnoci siebie w porównaniu z sytuacj ich
zdrowych kolegów. Kaisu stwierdzi w podsumowaniu, e „dobrze
jest wiedzie , co nas czeka, nawet jeeli jest to trudne.”
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Fragment przemówienia pana Valtera Lemosa, portugalskiego
Sekretarza Stanu ds. Edukacji
Podczas sesji zamykaj cej Wys uchanie Europejskie pan Valter
Lemos, Sekretarz Stanu ds. Edukacji, powiedzia , co nast puje:
„Pragn zwróci si do zebranej tu m odziey, aby pogratulowa jej
zapa u, z jakim dzi pracowa a. Jestem g boko przekonany, e
m odzi ludzie, których wypowiedzi s yszelimy dzi w Parlamencie
Portugalii, wnieli znacz cy wk ad w rozwój prawdziwie w czaj cego
szkolnictwa w ca ej Europie.
Oczywicie, wszyscy zdajemy sobie spraw z tego, e nie moe by
prawdziwej demokracji bez „szko y dla wszystkich”; jestem
przekonany, e wk ad, jaki kady z was wniós w wykonan dzisiaj
prac b dzie mia historyczne znaczenie, e nie tylko wytyczy drog
do realizacji postulatu szkolnictwa w czaj cego, ale take wskae
instrumenty, jakich do realizacji tego celu naley uy . Jestemy
wam wdzi czni za wykonan tu prac .
Chcia bym take zwróci si do polityków i decydentów, którzy b d
korzysta z wyników wykonanej dzi przez was pracy. My, politycy i
decydenci, poprosilimy was o wyraenie waszych opinii i mielimy
okazj ich wys ucha . Teraz mamy obowi zek zadba o to, by wasze
postulaty zosta y wprowadzone w ycie.
Kocz c, chc wam obieca , e wasza praca b dzie kontynuowana.
Prezydencja Unii Europejskiej zobowi za a si do wydania, we
wspó pracy z Europejsk Agencj Rozwoju Edukacji Uczniów ze
Specjalnymi Potrzebami, dokumentu, który posumuje przedstawione
dzi dowiadczenia i propozycje, i który b dzie s uy jako punkt
odniesienia. Mamy nadziej , e rekomendacje zaaprobowane 17
wrzenia 2007 roku w Parlamencie Portugalii w Lizbonie wytycz
drog ku naprawd w czaj cemu systemowi szkolnictwa.
To, e moglimy was goci przez te dwa dni tutaj, w Portugalii, to
dla nas prawdziwy przywilej; zapami tamy w oony przez was
wysi ek jako krok w stron szko y dla wszystkich – szko y naprawd
demokratycznej. Powodzenia!”

20

G os m odych: Wychodz c naprzeciw rónorodnoci w edukacji

Deklaracja Lizboska
Wszystkie najwaniejsze kwestie, jakie podnieli przedstawiciele
m odziey podczas Wys uchania, da y podstaw do sformu owania
dokumentu b d cego najwaniejszym owocem tego wydarzenia, a
mianowicie Deklaracji Lizboskiej: „Edukacja w czaj ca z punktu
widzenia m odziey”.
Deklaracja przedstawia typowe problemy, zg aszane przez
wszystkich przedstawicieli m odziey. Mocno podkrela ich prawo do
szacunku, do równych szans, i wspó uczestniczenia w decyzjach,
które ich dotycz .
Deklaracja podkrela opinie m odziey na temat zysków p yn cych z
przebywania w rodowisku w czaj cym: jest ono korzystne dla
wszystkich uczniów i studentów, zarówno tych ze specjalnymi
potrzebami, jak i zdrowych; pozwala ono take na nabycie wi kszych
umiej tnoci spo ecznych; to najlepsze rozwi zanie, o ile spe nione
zostan warunki konieczne dla powodzenia tej formy kszta cenia.
Deklaracja zwraca te uwag na dalsz konieczno poprawy w
zakresie mobilnoci i pe nej dost pnoci edukacji. B dzie ona
moliwa tylko wówczas, gdy uwzgl dnione zostan zrónicowane
potrzeby rónych osób.
Deklaracja Lizboska stanowi wyj tkowy wk ad w debat , jaka toczy
si wokó edukacji w czaj cej, poniewa wyraa wspólny pogl d
samych zainteresowanych – m odziey ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Mamy nadziej , e bardzo klarowny przekaz ze strony
m odziey, zawarty w Deklaracji, a take w niniejszym dokumencie,
stanie si inspiracj w dalszej pracy decydentów i pracowników
sektora owiaty.
Poniej prezentujemy pe ny tekst Deklaracji; zosta on take
do czony do niniejszego dokumentu w postaci osobnej ulotki.
Edukacja wczajca z punktu widzenia modziey
17 wrzenia 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
G os m odych: Wychodz c na przeciw rónorodnoci w edukacji
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Europejskiego: „G os m odych: Wychodz c naprzeciw rónorodnoci
w edukacji”.
Propozycja uzgodniona przez przedstawicieli m odziey ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 29 krajów1 ucz cych si w
szko ach rednich, zawodowych oraz na uczelniach wyszych, sta a
si podstaw dokumentu zatytu owanego Deklaracja Lizboska
„Edukacja w czaj ca z punktu widzenia m odziey”. 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 wdroy edukacj w czaj c .
Deklaracja wpisuje si w tematyk wczeniejszych oficjalnych
dokumentów wydanych przez Uni Europejsk
i gremia
midzynarodowe dotycz cych edukacji uczniów ze specjalnymi
potrzebami, takich jak „Rezolucja Rady dotycz ca integracji dzieci i
m odziey 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).
M odzi Ludzie zgodnie przedstawili swoje PRAWA:
- Mamy prawo, by nas szanowano i nie dyskryminowano. Nie
chcemy litoci; oczekujemy szacunku nalenego osobom, które w
przysz oci stan si doros e i bd musia y y oraz pracowa w
normalnym rodowisku.
- Mamy prawo do takich samych moliwoci rozwoju jak kady inny
cz owiek oraz do wsparcia dostosowanego do naszych potrzeb.
Powinno si respektowa potrzeby kadego 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.
1

Austria, Belgia (Flandria i Wspólnota francuska), Bu garia, Cypr, Dania, Estonia,
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa,
Luksemburg, otwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika
Czeska, Rumunia, S owenia, Szwajcaria, Szwecja, Wgry W ochy, Zjednoczone
Królestwo.
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Chcemy równie, by nasze mieszkania by y dostosowane do
naszych potrzeb. Wielu z nas myli o podj ciu studiów
uniwersyteckich. Pragniemy te pracowa , a nie – pozostawa w
izolacji spo ecznej.
- Kady cz onek spo eczestwa powinien by wiadomy naszych
praw, rozumie je i szanowa .
M odzi Ludzie jasno wskazali najwaniejsze 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.
- Poprawia si dost pno architektoniczna budynków. Zagadnienia
dotycz ce mobilnoci oraz dost pnoci budowanych obiektów coraz
cz ciej staj si przedmiotem dyskusji i debaty publicznej.
- Niepe nosprawno
jest coraz cz ciej dostrzegana przez
spo eczestwo.
- Rozwija si komputerowe wspomaganie edukacji. Dost pne s
take dobrze zaprojektowane ksi ki elektroniczne.
M odzi Ludzie zwrócili uwag na nast puj ce POTRZEBY i
WYZWANIA:
- Potrzeby zwi zane z dost pnoci s bardzo zrónicowane. Róne
s take 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 powinnimy 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 pnoci
architektoniczn
budynków, niewystarczaj cym
zapleczem technicznym i dost pnoci materia ów (sprz tu czy
ksi ek).
- Potrzebujemy kszta ci si na takich kierunkach i zdobywa takie
umiej tnoci, które s dla nas przydatne oraz b d pomocne w
dalszym yciu.
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- Przez ca y okres nauki w szkole potrzebujemy precyzyjnych porad
na temat przysz ych moliwoci zatrudnienia – porad, które
uwzgldnia yby nasze indywidualne potrzeby.
- Wiedza na temat niepe nosprawnoci jest nadal niewystarczajca.
Nauczyciele, inni uczniowie oraz niektórzy rodzice czasem
przejawiaj wobec nas negatywne nastawienie. Ludzie sprawni
powinni wiedzie o tym, e do osoby niepe nosprawnej mona
wprost zwróci si z pytaniem, czy potrzebuje pomocy.
M odzi Ludzie dali wyraz swoim pogldom na temat EDUKACJI
W CZAJ CEJ:
- To bardzo wane, aby kady móg swobodnie decydowa , gdzie
chce si kszta ci .
- Edukacja w czajca najlepiej sprawdza si, gdy mamy
zapewnione odpowiednie warunki. Naley wic zapewni nam
odpowiednie
wsparcie,
materia y,
oraz
wykwalifikowanych
nauczycieli. Potrzebujemy nauczycieli zaangaowanych w swoj
prac.
- Takich, którzy dobrze znaj i rozumiej nasze potrzeby, a take
otwarcie z nami o nich rozmawiaj. Powinni by take dobrze
wykszta ceni i przez ca y okres nauki w szkole wspólnie
koordynowa podejmowane dzia ania.
- Dostrzegamy wiele zalet edukacji w czajcej: dziki niej
nabywamy wicej umiejtnoci spo ecznych, zdobywamy szersze
dowiadczenie i uczymy si radzi sobie w rzeczywistym wiecie;
potrzebujemy
kontaktów zarówno
ze
sprawnymi
jak
i
niepe nosprawnymi kolegami.
- Edukacja w czajca po czona ze zindywidualizowanym,
specjalistycznym wsparciem stanowi najlepsze przygotowanie do
studiów wyszych. Przydatne by yby take wyspecjalizowane centra,
które s uy yby nam pomoc oraz w aciwie przekazywa y uczelniom
wyszym informacje o niezbdnych dla nas formach pomocy.
- Edukacja w czajca przynosi korzyci nie tylko nam, ale wszystkim
zaangaowanym stronom.
M odzi Ludzie PODSUMOWALI:
Sami bdziemy budowa nasz przysz o . Musimy wic pokona
nasze wewntrzne bariery, a take bariery, które nosz w sobie
osoby sprawne. Musimy wyj poza nasz niepe nosprawno –
wówczas wiat bardziej si na nas otworzy.
Lizbona, Wrzesie 2007
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