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Pøedmluva
Evropská Agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání vytváøí mnoho
informaèních zdrojù: titìné a elektronické publikace a také internetové
materiály.
Cílem tìchto zdrojù je prezentace dùvìryhodné podoby reality speciálního
kolství v Evropì s konsistentními informacemi, které mají vztah k národním
specifikùm jednotlivých zemí. Hlavní cílovou skupinou produktù Agentury jsou
zákonodárci, experti a odborníci, kteøí ovlivòují politiku a fungování speciálního
kolství.
Na internetových stránkách Agentury - www.european-agency.org  mùete
najít textové materiály a plné grafické verze EuroNews on Special Needs
Education, èasopis Agentury (www.european-agency.org/site/
info/publications/euronews/index.html) a také inforamèní databáze.
Tyto se zamìøují napøíklad na vyí vzdìlávání (www.heagnet.org), podporu
speciálního kolství v programech a aktivitách European community
(www.european-agency.org/sneinfodesk) nebo na financování speciálního
kolství (www.european-agency.org/rg).
Vechny publikace agentury jsou pøístupné v elektronické i titìné formì.
Uivatelé si mohou zdarma stáhnout vechny publikace Agentury v textové
podobì ve formátu MS Word nebo v grafické podobì ve formátu Adobe pdf
z webové stránky: www.european-agency.org/site/info/publications/
agency/index.html
Vechny publikace Agentury jsou podpoøeny DG Education, Training, Culture
and Multilingualism of the European Commission: http://europa.eu.int/comm
/dgs/education_culture/ndex_en.htm
Tato krátká kniha poskytuje pøehled vech nedávno vydaných publikací
Agentury s jejich popisem a informacemi o dostupnosti.
Více informací o tìchto publikacích a práci Agentury získáte od sekretariátu
Agentury: secretariat@european-agency.org
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Individuální plán pøechodu do zamìstnání

Období podpory pøechodu ze koly do zamìstnání

Tato zpráva je pokraèováním døívìjí studie Pøechod ze koly do povolání
vydané Agenturou v roce 2002.
Tato zpráva a doprovodné interaktivní CD jsou výsledkem rozsáhlé spolupráce
odborníkù na pøechod kola  povolání z 19 evropských zemí, zástupcù
zamìstnavatelù a také mladých lidí se specifickými vzdìlávacími potøebami
(SPU) a jejich rodin.
Tato zpráva je adresována zejména profesionálùm pracujícím v tomto oboru.
Interaktivní CD je nástroj pùvodnì navrený pro mladé lidi s SPU, kteøí hledají
práci. Mùe vak být zajímavý také pro nezasvìcené profesionály pracující
s tìmito mladými lidmi.
Více informací o Individuální plán pøechodu do zamìstnání - Období podpory
pøechodu ze koly do zamìstnání naleznete v Transition Database Agentury:
www.european-agency.org/transit/
2006
Dostupné v tìchto jazycích:
CS, DA, DE, ET, EL, EN,
ES, FI, FR, HU, IS, IT, LT,
LV, NL, NO, PT, SV
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Raná péèe

Analýza situace v Evropì
Klíèové aspekty a doporuèení
Raná péèe (RP) je dùleitou oblastí v rovinì politické i odborné. Vztahuje se
k právu malého dítìte a jeho rodiny na potøebnou podporu. RP chce podpoøit
a posílit dítì, rodinu a systém poskytované péèe. Pomáhá budovat jednotnou
a inkluzivní spoleènost, je si uvìdomuje práva dìtí a jejich rodin.
Tato zpráva shrnuje projektovou analýzu klíèových aspektù RP v 19 evropských
zemích realizovanou Agenturou v letech 2003-2004. Dále poskytuje seznam
doporuèení adresovaných zejména odborníkùm, kteøí v tomto oboru pracující.
Poskytuje praktické nápady pro hodnocení a vylepení jejich práce.
Více informací o RP v Evropì naleznete na webových stránkách Agentury:
www.european-agency.org/eci/eci.html
2005
Dostupné v tìchto jazycích:
CS, DA, DE, ET, EL, EN,
ES, FI, FR, HU, IS, IT, LT,
LV, NL, NO, PT, SV

6

Inklusivní vzdìlávání a praxe ve tøídách druhého stupnì
základních kol
Inkluzivní vzdìlávání a jeho realizace ve tøídách druhého stupnì základních
kol je pokraèováním ji dokonèené práce na základních kolách. Studie se
zamìøuje na efektivní fungování tøídy v rámci inkluzivního vzdìlávání na
støední kole.
Na základì analýzy literatury a pøípadových studií 14-ti evropských zemí,
expertní návtìvy v pìti zemích stejnì tak jako rozlièných diskusí expertù
a koordinátorù Evropské agentury, bylo identifikováno mnoho aspektù
vztahujících se k rozvoji inklusivních tøíd druhého stupnì základních kol.
Tato zjitìní mohou být monými strategiemi pro zlepení inklusivního
vzdìlávání na základních kolách.
Hlavní závìr studie byl: Co je dobré pro studenty se speciálními vzdìlávacími
potøebami je dobré pro vechny.
Více informací o Inkluzivním vzdìlávání a jeho realizaci ve tøídách druhého
stupnì základních kol naleznete na webových stránkách Agentury:
www.european-agency.org/iecp/iecp_intro.htm
2005
Dostupné v tìchto jazycích:
CS, DA, DE, ET, EL, EN,
ES, FI, FR, HU, IS, IT, LT,
LV, NL, NO, PT, SV
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Nové pohledy na specifické vzdìlávací potøeby
Výsledky slyení v Evropském parlamentu

Slyení Evropského parlamentu s mladými lidmi se SVP se konalo v Bruselu
3. listopadu 2003. Bylo organizováno Agenturou za podpory Ministerstev
kolství èlenských zemí Agentury a Evropské komise jako jedna z hlavních
událostí v rámci Evropského roku mladých lidí s postiením.
Této události se zúèastnilo 146 pøedstavitelù z 23 zemí, mezi kterými bylo i
72 mladých lidí se SVP. Mladí lidé byli nominováni Ministerstvy kolství jejich
zemí, aby representovali vlastní názory na speciální kolství.
Celá událost byla zdokumentována. Tato publikace prezentuje souhrn hlavních
mylenek a témat, která mladí lidé bìhem zasedání zmiòovali. Kadá kapitola
shrnuje témata v jiném jazyce.
2005
Mnohojazyèná publikace s
informacemi v:
CS, DA, DE, ET, EL, EN,
ES, FI, FR, IS, IT, LT, LV,
NL, NO, PT, SV
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Speciální pedagogika  tématická klíèová slova
Glosáø termínù

Tento dokument pøedstavuje glosáø klíèových termínù ve 20 jazycích. Vechny
termíny uvedené v glosáøi pocházejí z tématické a projektové práce Agentury.
Pokrývá obecné termíny a také oblast inkluze, rané péèe, podpory uèitelù,
pøechodu kola  povolání, ICT a hodnocení.
Pùvodní vydání glosáøe z roku 2003 pøipravila Agentura s pøispìním Výboru
reprezentantù Agentury, národních koordinátorù a národních kontaktních
pracovníkù, kteøí pracují v rámci projektu podporovaného DG Information
Society Evropského Výboru:
http://europa.eu.int/information_society/text_en.htm
Tato revidovaná a rozíøená verze byla pøipravena ve spolupráci s Výborem
reprezentantù Agentury, národními koordinátory a také s experty Agentury
na tématické projekty.
2005
Mnohojazyèná publikace je k
dispozici v:
CS, DA, DE, ET, EL, EN,
ES, FI, FR, HU, IS, IT, LI,
LV, NL, NO, PO, PT, SK, SV
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Speciální pedagogika v Evropì v roce 2003
Trendy a podmínky v 18 evropských zemích

Tato publikace aktualizuje zprávy Agentury o poskytování speciálnì
pedagogické péèe od roku 1998. Studie a zpráva se zamìøují na stav
zákonodárství na poli speciální pedagogiky a jeho aplikaci v praxi v evropských
zemích.
Cílem studie je opìtovné zhodnocení situace speciálního kolství v èlenských
státech a srovnání se zjitìními uvedenými ve zprávì z roku 1998. Studie
podává informace o 18 evropských zemích do roku 2002.
Studie se zamìøila na kvalitativní trendy a vývoj poskytování péèe ákùm s
SVP v zainteresovaných zemích a je urèena pro vechny organizace a lidi
zapojené v (mezi)národním zákonodárství.
2003
pouze angliètina
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Klíèové principy speciálního kolství
Doporuèení zákonodárcùm

Tento dokument byl pøipraven odborníky kolské správy pro vzdìlávání
zákonodárcù. Jeho cílem je jasnì a struènì podtrhnout klíèové aspekty
efektivních metod a postupù ve speciálním vzdìlávání, se zamìøením na ty,
které podporují inkluzi jedincù se speciálními vzdìlávacími potøebami v
hlavním vzdìlávacím proudu.
Vekeré klíèové principy inkuzivní politiky, vyzdviené v tomto dokumentu,
vycházejí z pøesných podkladù. Syntéza politických principù vychází z
tématických okruhù, kterých se práce agentury dotýká: zajitìní vzdìlávání,
financování, podpora pedagogù, ranná intervence, IKT, pøechod ze koly do
zamìstnání a práce ve tøídì.
Zámìrem této publikace bylo podpoøit rozvoj inkluzivního vzdìlávání
prezentováním doporuèení profesionálùm, kteøí jsou odpovìdní za formování
a implementaci postupù a metod ve speciálním vzdìlávání, a to doporuèení,
která jsou relevantní k jejich práci.
2003
Dostupné v tìchto jazycích:
DA, DE, EL, EN, ES, FI,
FR, IS, IT, NL, NO, PT, SV
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Speciální vzdìlávání v Evropì

Tématická publikace
(vytvoøena ve spolupráci s Eurydici, informaèní sítí vzdìlávání v Evropì)
Tento dokument je tematická publikace poskytující pøehled relevantních
informací v pìti základních oblastech speciálního vzdìlávání: inkluzivní
vzdìlávání, financování, podpora pedagogù, IKT a ranná péèe.
Hlavním zámìrem dokumentu je rozíøit rámec souèasných informací z tìchto
pìti oblastí ve více zemích. Publikace nenahlíí na problematiku speciálního
vzdìlávání z pohledu urèitého specifického vymezení èi vyhranìné filozofie,
nýbr k ní pøistupuje s ohledem na vekeré definice, perspektivy a zkuenosti
z klíèových oblastí.
Agentura shromádila informace prostøednictvím národních zpráv z jednotlivých
oblastí. Dokument byl upraven agenturou, pøedevím za pøispìní národních
sekcí Eurydice z tìch státù, které nereprezentuje Agentura. Nicménì byly
zahrnuty pøíspìvky a pøipomínky vech národních sekcí Eurydice.
2003
Dostupné v tìchto jazycích:
DA, DE, EL, EN, ES, FI,
FR, IS, IT, NL, NO, PT, SV
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Inkluzivní vzdìlávání a praxe ve tøídì
(první stupeò základní koly)

Zpráva pøehlednì shrnuje výsledky první fáze projektu Praxe ve tøídì a kole.
Projekt se soustøedil na popis a rozíøení informací o práci v inkluzivních
tøídách, aby pøispìl k podpoøe uèitelù evropských kol pøi aplikaci inkluzivního
vzdìlávání ve vìtí míøe.
Studie vycházela ze dvou základních témat: jak pracovat s rozdíly ve tøídì
a jak vybavit koly hlavního proudu a vést jejich organizaci pøi práci s jedinci
se speciálními vzdìlávacími potøebami.
Projekt Praxe ve tøídì a kole bude zájímavý zejména pro odborníky, kteøí
pracují v této oblasti speciálního vzdìlávání. Soustøedí se toti pøímo na
praktické aspekty zajitìní vzdìlávání a práci ve tøídì.
Více informací o inkluzivním vzdìlávání a praxi ve tøídách v Evropì je k
dispozici na webových stránkách agentury IECP:
www.european-agency.org/iecp/iecp_intro.htm
2003
Dostupné v tìchto jazycích:
DA, DE, EL, EN, ES, FI,
FR, HU, IS, IT, NL, NO, PT, SV
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Rozbor ádostí o podporu SOKRATES

Kvalita zámìru ve vztahu ke speciálnímu vzdìlávání
Zpráva prezentuje výsledky studie provedené agenturou jménem Evropské
komise, generálního direktorátu pro vzdìlávání a kulturu:
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm
Studie byla provedena na základì analýzy øady ádostí o podporu SOKRATES
s tématem speciálních vzdìlávacích potøeb. Identifikovala ty, které byly výraznì
kvalitní ve svém zámìru ve vztahu ke speciálním vzdìlávacím potøebám.
Zámìrem analýzy bylo identifikovat parametry a kritéria pro zlepení kvantitativní
a kvalitativní participace studentù a pegagogù se speciálními vzdìlávacími
potøebami v rùzných èinnostech programu SOKRATES. Identifikovaná kritéria
poskytují informace pro budoucí výbìr vysoce kvalitních uchazeèù. Budou
zajímavá pro evropskou komisi, úøad odborné asistence (TAO) v Bruselu,
národní agentury SOKRATES, stejnì tak jako pro potenciální uchazeèe o
program SOKRATES.
2003
Dostupné v tìchto jazycích:
EL, EN, ES, FI, FR, IS,
IT, NL, PT, SV (ve védtinì je
dostupné pouze shrnutí)
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Pøechod ze koly do zamìstnání

Hlavní problémy, obtíe a monosti jim èelí studenti se speciálními
vzdìlávacími potøebami v estnácti evropských zemích
Èlenské státy agentury vybrali toto téma s ohledem na problémy, které souvisí
s pøípravou, kvalifikací a zamìstnáváním mladých lidí se speciálními
vzdìlávacími potøebami.
Zpráva zmiòuje tøi oblasti:
1. Hlavní problémy, spojené s pøechodem ze koly do zamìstnání, kterým
èelí studenti se speciálními vzdìlávacími potøebami, jejich rodiny a odborníci.
2. Klíèové aspekty pøechodu, které musí být posouzeny v souvislosti s
existujícími problémy.
3. Hlavní faktory, které ovlivòují nebo brání úspìné realizaci pøechodu v
praxi.
Výsledkem analýzy jsou doporuèení, týkající se pøechodu, adresovaná politikùm
a odborníkùm. Souèástí doporuèení jsou metodické rady, jak zlepit rozvoj
a realizaci pøechodu.
Více informací týkající se pøechodu v Evropì je k dispozici v databázi agentury:
www.european-agency.org/transit/
2002
Dostupné v tìchto jazycích:
DA, DE, EL, EN, ES, FI,
FR, IS, IT, NL, NO, PT, SV
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Informaèní a komunikaèní technologie ve speciálním
vzdìlávání
Souèasný rozvoj v sedmnácti evropských státech

Zpráva prezentuje výsledky celoevropského výzkumu vyuití IKT ve speciálním
vzdìlávání. Zpráva argumentuje, e navzdory praktickým i politickým
problémùm, které souvisí s aplikací IKT ve speciálním vzdìlávání, musí být
uèitelé a podpùrný personál zapojeni do tvorby nových metod a postupù IKT.
Uèitelé a dalí odborníci by mìli být zapojeni do tvorby a rozvoje technologie,
které ovlivòují jejich práci se áky se speciálními vzdìlávacími potøebami.
Informace ze sedmnácti státù naznaèují, e potøebám a poadavkùm uivatelù
není vdy vìnována pozornost na mezinárodní (pøedevím EU), národní,
regionální ani na kolní úrovni a je nutné podpoøit jejich vzájemnou spolupráci.
Databáze informací agentury o IKT ve speciálním vzdìlávání:
www.european-agency.org/ict_sen_db/
2001
Dostupné v tìchto jazycích:
DA, DE, EL, EN, ES, FI,
FR, IS, IT, NL, NO, PT, SV
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Financování speciálního vzdìlávání

Výzkum vazeb mezi financováním speciálního vzdìlávání a inkluzivním
vzdìlávání v sedmnácti státech
Inkluze je ovlivnìna mnoha faktory nejen uvnitø jednotlivých státù, ale i mezi
nimi. Zpráva je zamìøena na financování zejména speciálního vzdìlávání.
Na základì informací ze sedmnácti evropských státù, byla vypracována studie,
zamìøená na rùzné zpùsoby financování a jejich vliv na inkluzivní vzdìlávání.
Pokusili jsme se prostøednictvím analýzy finanèních tokù inklusivního vzdìlávání
vytvoøit analytickou strukturu, která by umoòovala hledat nové zpùsoby
restrukturalizace financování pro podporu inkluse.
Studie ukazuje, e financování speciálního vzdìlávání je jedním z
nejdùleitìjích faktorù, které inkluzi ovlivòují. Jestlie nejsou dotace pøidìleny
dle jasného postupu, realizace inkluze je s nejvìtí pravdìpodobností ohroená.
Mechanismy financování mohou objasnit rozpory mezi metodickými postupy
a implementací inkluze.
1999
Dostupné v tìchto jazycích:
DE, EN a FR
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Podpora uèitelù

Organizace podpory uèitelù, kteøí pracují s jedinci se speciálními
vzdìlávacími potøebami ve kolách hlavního proudu
Podpora uèitelù je klíèovým faktorem pro integraci ákù se speciálními
vzdìlávacími potøebami v hlavním vzdìlávacím proudu. Zpráva poskytuje
vyèerpávající pøehled organizaèních forem podpory uèitelù v sedmnácti
zúèastnìných zemích.
Pozornost je soustøedìna pøedevím na pracovní podmínky uèitelù, jejich
zøetelné potøeby, vhodné metody podpory uèitelù a jejich dalí vzdìlávání.
Je zøetelné, e podpora není výhradnì soustøedìna na áky, ale zohledòuje
zejména potøeby uèitelù a smìøuje k prohlubování jejich odbornosti.
Závìry se týkají pøedevím dvou hlavních okruhù:
1. Zpùsobu podpory, kdy a jak je podpora poskytnuta, komu je poskytnuta,
odborníci nebo sluby poskytující podporu.
2. Moností dalího vzdìlávání uèitelù v oboru speciální pedagogiky.
1999
Dostupné v tìchto jazycích:
EN a FR
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