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ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé,
domnívám se, že přichází doba, kdy vzdělávání v České republice začíná být společenskou
prioritou. Je tu nová generace rodičů, kterým není lhostejné, do jaké školy jejich děti chodí
a jak v této škole probíhá vzdělávání. Je tu stále více ředitelů, kteří jsou si vědomi toho, že škola
nemůže být ostrovem odtrženým od života. Přibývá učitelů, kteří vnímají potřebu nových metod
a forem výuky a mají chuť i odvahu je ve své praxi aplikovat.
To všechno jsou velmi nadějné a pozitivní signály. Vypovídají o tom, že ačkoli vzdělávání není
prioritou našich politiků – o čemž svědčí např. platy ředitelů a učitelů (nejhorší v zemích OECD)
nebo podíl HDP, který Česká republika investuje do základního a středního školství (2,7 procenta
oproti průměrným téměř 5 procentům v rámci OECD), začíná být prioritou společenskou a tento
jev může postupně proměnit také přístup politiků k tak důležité oblasti jakou je vzdělávání.
Je třeba vzít vážně fakt, že svět a společnost se velmi rychle proměňují. A na tento vývoj musí
pružně reagovat náš vzdělávací systém. Je třeba klást si otázky: Proč je tu vlastně škola? Jaký
smysl má vzdělávání? Jaké dovednosti jsou důležité pro to, aby si naše děti, žáci a studenti
věděli rady, aby našli své místo v životě a byli užiteční sobě i lidem kolem sebe? Čím více jdou
tyto otázky „na dřeň“, čím více se dotýkají samé podstaty vzdělávání a činnosti škol, tím pečlivěji
a poctivěji je třeba hledat na ně odpověď.
Prostorem, kde jsme si podobné otázky kladli a společně hledali odpovědi, byla konference
s názvem „Kvalitní vzdělávání pro každého“, pořádaná v rámci světového romského festivalu
Khamoro, jehož organizátorem je nevládní nezisková organizace Slovo 21, z. s. Slovo 21 vnímá
vzdělávání jako jeden ze stěžejních pilířů života a vývoje každé společnosti a svojí činností
a celou řadou projektů usiluje o to, aby tomuto tématu byla věnována náležitá pozornost. Díky
úsilí této organizace jsme měli možnost setkat se v Praze na začátku června 2017 s celou řadou
zajímavých osobností z domova i ze světa, jejichž pedagogické zkušenosti jsou úctyhodné.
Stručný obsah příspěvků alespoň některých těchto osobností naleznete v tomto sborníku.
Přeji nám všem, aby v České republice stále přibývalo lidí, kteří ve vzdělávání budou spatřovat
klíč k budoucímu šťastnému životu lidí v naší zemi a ve světě vůbec. Aby rostl počet osvícených
politiků, kteří budou vědět, že každá investice do vzdělávání je investicí dobře vynaloženou
a budou také ochotni zasadit se o to, aby se vzdělávání stalo skutečnou a dlouhodobou prioritou
vlády a politiků. Aby stále více škol našlo odvahu vykročit ze zajetých stereotypů a umělo reagovat
na měnící se svět. Aby se ředitelé škol nebáli být tvůrci změny a motivovali své pedagogy ke
změně myšlení a přístupu ke vzdělávání. Aby se učitelé a pedagogové nebáli být tvůrčí, aby
v sobě měli jiskru a dokázali zapálit, nadchnout a motivovat děti, žáky a studenty pro vzdělávání
a práci na sobě samých.
Jsem přesvědčena o tom, že všechny tyto postupné proměny vzdělávacího systému přinesou
užitek a dobro každému z nás!
Mgr. Marie Gottfriedová
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DYNAMICKÉ, INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ –
CO, PROČ, A JAK
Jody R. Carr
Dynamické, inkluzivní učení, při kterém všechny děti všech schopností a původu tvoří vztahy tím,
že společně studují, jsou podporovány k dosažení úspěchu ve společném vzdělávacím prostředí.
Když se děti učí společně ve školách, učí se soužití ve společnosti. Naše veřejné školy a třídy
musí odrážet to, co chceme jako společnost.
Dynamické učení v inkluzivním vzdělávání, když je správně podporováno a realizováno, zajišťuje
kvalitu učení a rovnost učení. Dnes k vám budu mluvit o třech věcech. Za prvé, co je inkluzivní
vzdělávání, za druhé, proč je inkluzivní vzdělávání důležité a za třetí, jak inkluzivní vzdělávání
realizovat.

KDE JE NEW BRUNSWICK?
Jsem spolupracovník Kanadského inkluzivního vzdělávání. Jsem v současné době zvoleným
členem naší provinční legislativy a to již od roku 1999, kdy jsem byl poprvé zvolen ve věku 23 let.
Sloužil jsem jako ministr školství (mateřské školy – 12. třída), ministr pro rozvoj v raném dětství v letech
2010-2013 a ministr pro vysoké školy, vzdělávání dospělých a lidská práva v letech 2006 a 2014.
Naučil jsem se, že pro inkluzi jsou důležité právní předpisy, ale stejně důležitá je i její realizace
a počínání. Když jsem byl ministrem, nařídil jsem přezkoumání realizace inkluzivního vzdělávání
a tříletý plán poskytování podpory veřejným školám.
Transformace na dynamické učení v inkluzivním vzdělávání je cesta, nikoliv cíl. Všechny země
jsou stejné, všichni máme úspěch a vždy existují výzvy, které vyžadují podniknout určité kroky.
Změna je možná.
Po celém světě – podniky a společnosti – jako jsou IBM, Coca Cola, Pepsi nebo SAP, přijímají
hodnotu rozmanitosti jako nástroj ke zvýšení hospodářské produktivity a celkové kvality života
občanů. Společnosti, které mají různorodé pracovní síly, mají o 15 % vyšší průměrnou návratnost
investic, ¾ vedoucích pracovníků hlásí, že globální společnosti dosahují rozmanitosti díky
inovacím, dobré firmy vědí, že různorodá pracoviště přibližují trh rozmanitým typům spotřebitelů.
Partnerství. Důvod, proč jsme New Brunswicku v Kanadě tam, kde jsme, je ten, že rodiny
prosazují inkluzi v New Brunswickské asociaci pro společné žití a požadují, aby inkluzivní
vzdělávání opravdu probíhalo. Měli jsme experty na všech úrovních v rámci škol, obcí, školních
okrsků a provinčních oddělení vzdělávání pracujících společně.
Začíná to politickou vůlí a vedením politiků, ale vyžaduje to spolupráci všech. Trojúhelník zvolená vláda, ministerstvo vzdělávání (školy/učitelé) a rodina podporovaných skupin.
Byli jsme uznáni Organizací spojených národů a zeměmi po celém světě jako vůdci v inkluzivním
vzdělávání. Tato zásada nařizuje, že žádné dítě nelze oddělovat od jeho vrstevníků, rovněž uvádí,
že učitelům a školám bude poskytnuta adekvátní podpora.
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CO JE INKLUZE?
Každý student, bez ohledu na cokoliv, má právo přijít do jakékoliv školy a požadovat stejné
a vysoce kvalitní vzdělání, které je službou pro daňové poplatníky, jako všichni ostatní studenti.
Konvence OSN a Mezinárodní lidská práva toto právo umožňují.
Inkluzivní vzdělávání je podporováno organizací UNESCO jako lidskoprávně založený přístup ke
vzdělávání, k zajištění rovných vzdělávacích příležitostí pro všechny, bez diskriminace a vyloučení.1
Dynamické, inkluzivní učení bere v potaz, že každé dítě je jedinečné. Inkluzivní vzdělávání je pedagogický
a filozofický přístup, který, když je řádně implementován a podporován, poskytuje vysoce kvalitní
učení, které přizpůsobí různá učení všech studentů k dosažení jejich plného potenciálu ve školní třídě.
Rada pro lidská práva OSN říká a Úmluva o právech dítěte uznává, že „právo na vzdělání je
právo na inkluzivní vzdělávání.“2 Inkluzivní vzdělávání je uznáváno jako „nejvhodnější způsob pro
státy, jak zajistit univerzálnost a zabránit diskriminaci v právu na vzdělání.“3
Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních
právech a Úmluva o právech dítěte potvrzují základní zásady univerzálnosti a zákazu diskriminace
v užívání práva na vzdělání.4
Inkluzivní vzdělávání je celý systém přístupu k učení, který odbourává tradiční vzdělávací systém
a tradiční „speciální“ vzdělávací systém a transformuje je oba v jednotný, komplexní, inkluzivní
vzdělávací systém. Uznává potřebu změnit kulturu, politiku a praxi běžných škol a přizpůsobit ji
všem studentům, včetně studentů se všemi formami postižení, k dosažení jejich plného potenciálu.5
Vzdělávací model založený na lidských právech, který se zaměřuje na kvalitu a rovnost,
neumožňuje segregované školy nebo trvale oddělené skupiny studentů na základě diagnózy,
schopnosti a stereotypního štítku. Zevšeobecňovat potřeby skupin studentů je zakázáno.
Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva říká, že studenti by neměly být odmítnuti
konvenčními školami kvůli jakékoliv „vadě“6 a mají právo na přiměřené úpravy, aby bylo dosaženo
cíle plného začlenění.7

1

 verview of Measures Supporting the Right to Education for Persons with Disabilities, Monitoring
O
of the Implementation of the Convention and Recommendation against Discrimination in Education, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), (8th Consultation,
2015), at 5-6, online:
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232592E.pdf [UNESCO].

2

 ematická studie o práv osob se zdravotním postižením ve vzdělávání, Rada pro lidská práva, výročT
ní zpráva 2013 komisaře Organizace spojených národů pro lidská práva a zprávy z úřadu komisaře
a tajemníka, (Doc A/HRC/25/29 2013) na stránce 3 online:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/StudyEducation/A_HRC_25_29_ENG.doc [UN
Study 2013]

3

Tamtéž.

4

Tamtéž.

5

Tamtéž.

6

Tamtéž na str. 8.

7

Tamtéž.
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Opravdová inkluze je přivedení všech dětí ke společnému učení bez ohledu na jejich zázemí
a původ. Jsem tu, abych vám z New Brunswicku v Kanadě řekl, že to je možné. Děláme to každý
den. Ale nenechte se mýlit, je to dřina, ale práce za to stojí.
Každé dítě, každý člověk, se nejlépe učí jinými způsoby. Rolí učitele ve třídě je upravit způsob
zadávání instrukcí žákům. Jako příklad poslouží použití různých vizuálních pomůcek, plánování
konkrétnějších příkladů, poskytování praktických aktivit a umístění studentů do spolupracujících
skupin. Učitelé používají strategie jako je například univerzální design učení. Univerzální design
učení je „rámec pro navrhování a úmyslné plánování vzdělávacího prostředí, který umožní všem
studentům získat znalosti, dovednosti a nadšení pro učení.“

PROČ INKLUZE?
Mluvil jsem k vám o tom, co inkluze je, ale proč chceme zahrnout všechny děti různých
schopností a pozadí do jedné třídy? Opět jednoduše řečeno, děti, které se učí společně, se
naučí žít společně. Pokud jde o oddělování minorit podle rasy nebo schopnosti, výzkumy po
celém světě jsou jednoznačné.
Výbor OSN pro práva dítěte říká, že kvalita zvláštních škol je často horší a že rezidenční instituce
jsou také určitými zařízeními, „kde jsou děti více citlivé na duševní, fyzické, sexuální a jiné formy
zneužívání stejně jako zanedbávání a nedbalé zacházení.“8
Děti se zdravotním postižením, dívky a romské děti byly vyloučeny ze vzdělávání a považovány
za neschopné vzdělávání. Někteří tvrdí, že lidé s tímto pozadím (mentálním, dokonce i fyzickým)
nemůžou být vzdělávány v běžných školách a třídách. Často jsou tato rozhodnutí přijímána bez
investování do odborníků nebo učitelů schopných podporovat nebo zajistit společné učení mezi
dětmi s různým pozadím. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva je výsledkem
to, že děti jsou v segregovaných školách a třídách izolovány od svých vrstevníků a očekávání
jsou nedostatečná a diametrálně nižší.9
Výzkum naznačuje, že existují tři hlavní výhody inkluzivního vzdělávání – ekonomické,
vzdělávací a společenské hodnoty.
Nedávné systematické hodnocení 280 studií Harvardské univerzity z 25 zemí prokázalo jasné
a shodující se výsledky, že inkluzivní vzdělávání může vést ke krátkodobému a dlouhodobému
přínosu pro všechny studenty.10

8

Výbor OSN pro práva dítěte, odstavec Obecné poznámky č. 9 (2006) 47, online:
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?ENC=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vHrn2YtDgO4ZjHSiu4mMCNKxeV7PxOOmQZL5v2IpgSJyXYy3ETTtUI65KMAgOvcRYyPXQKoIa4QlaTvSVKFUBC0

9	Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, průvodce, profesionální školení č. 19, 2014
Úřad pro lidská práva OSN strana 89, online: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf [2014 UN Guide].
10	Dr. Thomas Hehir, Silvana and Christopher Pascucci, Harvard Graduate School of Education,
“A Summary Of The Evidence On Inclusive Education” (AUGUST 2016), online at: http://alana.org.
br/wp-content/uploads/2016/12/A_Summary_of_the_evidence_on_inclusive_education.pdf
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Výzkum ukazuje, že studenti dosahují lepších dovedností ve čtení a matematice, mají vyšší míru
docházky, jsou méně náchylné k problémům s chováním a pravděpodobnost dokončení střední
školy je vyšší než u studentů, kteří nebyli součástí inkluze. Jako dospělí mají studenti, kteří byli
součástí inkluze, vyšší pravděpodobnost být zapsáni do postsekundárního vzdělávání a být
zaměstnáni nebo žít nezávisle.11
VZDĚLÁVACÍ – Hodnocení výzkumu z roku 2009 naznačuje, že zahrnutí všech studentů v jedné
třídě nemá negativní dopad na jejich akademické úspěchy.12 Celkově studenti v inkluzivním
prostředí dosahují lepších výkonů v akademickém měřítku, jakož i v sociálních kompetencích.13
Pozitivní výsledky byly nalezeny u zvýšení podpory a tolerantního postoje studentů z inkluzivního
prostředí.14 Hodnocení výzkumu z roku 2013 uvádí, že školní rada v okrsku Toronto přijetím
inkluzivního modelu vzdělávání přinesla nejen vzdělávací systém v souladu s úmluvami
mezinárodního práva, ale rovněž prokázala zachování nebo zlepšení akademických výsledků
výjimečných studentů.15
Průzkum Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj uvádí, že školský systém, který se
zavazuje k inkluzívnímu vzdělávání, dosahuje lepších akademických výsledků než systém, který
odděluje slabé jedince nebo studenty s poruchami chování nebo postižením.16 Učitelé a školské
systémy v zemích, které jsou úspěšné v akademických výsledcích PISA „nepovolují snaživým
studentům selhat; nenutí je opakovat ročník, nepřesouvají je do jiných škol, ani je nesdružují do
speciálních tříd založených na schopnostech.“17
SOCIÁLNÍ – inkluzivní vzdělávání je společensky důležité, protože poskytuje platformu pro
boj proti stigmatizaci a diskriminaci. Smíšené vzdělávací prostředí, které zahrnuje osoby se
zdravotním postižením, umožňuje ocenit jejich přínos a postupně odbourává předsudky.

11

Tamtéž.

12	Dr. Sheila Bennett, Brock University, „WHAT WORKS? Research into Practice: Including Students
with Exceptionalities” (January 2009) Research Monograph # 16, The Literacy and Numeracy
Secretariat and the Ontario Association of Deans of Education Research, online: http://www.
edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/inspire/research/Bennett.pdf citing Kalambouka, A. Farrell,
P. Dyson, A. & Kaplan, I. (2007). The impact of placing students with special education needs in
mainstream schools on the achievement of their peers. Educational Researcher, 49(4), 365–382.
[Bennett]
13

Bennett, supra note 52 citing Freeman, S. (2000). Academic and social attainments of children with
mental retardation in general and special education. Remedial and Special Education, 21(1), 3–26.

14

Ibid citing Brahm, N., & Kelly, N. (2004). Pupils’ views on inclusion: Moderate learning difficulties
and bullying in mainstream schools. British Educational Research Journal, 30(1), 43–64 and Farrell,
P., Dyson, A., Polat, F., Hutchenson, G., & Gallannaugh, F. (2007). The relationship between inclusion and academic achievement in English mainstream schools. School Effectiveness and School
Improvement, 18(3), 333–352.

15

 oronto District School Board (Feb 2013). A CASE FOR INCLUSIVE EDUCATION. Organizational
T
Development/Research & Information Services, Toronto District School Board, page 3 online:
https://inclusiveeducationcanada.files.wordpress.com/2014/02/a-case-for-inclusive-education.pdf
[TDSB]

16

Ibid citing OECD, 2012, p. 4.

17

Tamtéž.
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EKONOMICKÉ – realizace práva na vzdělání je předpokladem pro sociální a hospodářské
začlenění a plnou účast ve společnosti. Zaručením přístupu k systémům inkluzivního vzdělávání
lze snížit negativní dopady nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením a romských dětí.18
Je levnější integrovat děti se zdravotním postižením do celkové vzdělávací soustavy, protože
jediný integrovaný systém snižuje správní a dopravní náklady.19 Kromě toho investované
prostředky prospívají společnosti jako takové, jelikož inkluzivní vzdělávání podporuje nezávislý
život a rovnocennou společnost. Děti, které vyrůstají ve škole společně, přijímají více rozmanitosti
a nedrží se stereotypních názorů na osoby se zdravotním postižením.20

JAK USKUTEČNIT INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Mluvil jsem o tom, co inkluzivní vyučování je, a proč je důležité. Dovolte mi věnovat chvíli
realizování inkluzivního vzdělávání. Inkluze je víc než jen umístění. Je to způsob myšlení, je
to postoj, přesvědčení, že každý člověk má hodnotu, že každý člověk má co nabídnout tomu
druhému a že naše školní třídy by měly odrážet to, co chceme od společnosti.
Transformace na dynamické učení v inkluzivním vzdělávání vyžaduje trvalé úsilí, které zahrnuje
podporu a školení učitelů.
Existuje mnoho složek, které vedou k fungování inkluzivního vzdělávání... ale já jsem své
složky omezil na tři hlavní. Vzdělávání a rozvoj v hodnotách a vedení dynamického, inkluzivního
vzdělávání; změny ve škole a týmy podporující učitele; a dynamické vyučování a řízení výuky
jsou nezbytnými požadavky v úspěšné transformaci k úspěšnému inkluzivnímu vzdělávání.
Hodnoty a vedení. Učitelé a všichni pracovníci ve vzdělávacím odvětví včetně úřadů musí věřit
a pochopit, že jsou odpovědní za vzdělávání všech dětí. Třídní učitelé musí věřit, že všechny děti
jsou jedinečné a zvláštní, že všechny děti se mohou učit. Dynamické učení v inkluzivních třídách
je tvrdá práce a k prosazení změn je potřeba vedení na všech úrovních. Ale je to nezbytné, pokud
chceme hospodářské, sociální a vzdělávací výhody, které inkluzivní vzdělávání poskytuje.
Třídní učitelé a pedagogičtí pracovníci musí být otevřeni změnám ve smýšlení a přístupni úsilí
vedoucímu ke zlepšení spolupráce. Je třeba řádný jazyk a respekt, že všichni žáci mají právo
učit se spolu. Kultura, vzdělávání a sociální začleňování musí být podporováno mezi studenty
a učiteli.
Změny ve škole a podpůrný tým pro učitele. Týmy podporující učitele a změny ve školách
slouží jako mechanismus na podporu vzdělávání a kultury učení mezi učiteli. Učitelé a studenti
jsou podporováni v učení se od sebe navzájem i od ostatních a ve víře, že je v pořádku požádat
o pomoc. Týmy podporující učitele a změny ve školách poskytují školám řešení problémů,
spolupráci, budování týmu, zlepšení, plánování, dodávání učitelů, školení, obohacují prostředí
učeben a vzdělávací zkušenost.
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UN Study 2013, supra note 2 at p. 5.

19

TDSB supra note 15, page 16.

20	Carole J. Petersen, University of Hawaii, INCLUSIVE EDUCATION AND CONFLICT RESOLUTION:
Building A Model to Implement Article 24 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the Asia Pacific, (2010) HKLJ 481-512 at 485 online: http://hl-128-171-57-22.library.manoa.
hawaii.edu/bitstream/10125/35229/1/Petersen_40HongKongLJ481.pdf
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Dynamické vyučování a řízení výuky. Třídní učitelé potřebují vyškolit v plánování a navrhování
hodin, aby dosáhli na unikátní učební styl každého studenta. Učitelé musí znát své studenty.
Školení v univerzálním designu učení a přizpůsobení učebních plánů je důležité. Efektivní
učitelé upraví své výukové strategie stylům učení jednotlivých dětí ve svých třídách, zapojí
pozorování, účast, aktivity, smíšené typy strategií učení, spolupráci, vyvolají zájem studentů,
vytvoří interaktivní smíšené skupiny, poskytnou různé způsoby, jak ukázat, co se naučili, zapojí
zvukové, vizuální a praktické pomůcky.

Další informace o strategiích a praxi inkluzivního vzdělávání poskytuje Jody R. Carr, jody.carr@gnb.ca,
v článku „A Conceptual and Legal Framework for Inclusive Education“ (prosinec 2016). Tento výzkum
poskytuje 12 základních prvků inkluzivního vzdělávacího právního a politického rámce a navíc uvádí 7
klíčových principů asertivního provedení. Celý výzkum lze nalézt na stránce Inclusive Education Canada
a ARCH Toronto Disability Law Center.
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INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ –
POHLED NORSKÉHO ŠKOLSTVÍ
Berit Holmlimo

Inkluzivní vzdělávání je základním principem norského vzdělávacího systému. Systém je založen
na principu rovného a přizpůsobeného vzdělání pro všechny v komplexním inkluzivním školském
systému. Cílem je, aby si všechny děti a mladí lidé osvojili určité základní dovednosti, společný
vědomostní, kulturní a hodnotový základ a zažili úspěch a výzvy ve škole. Všechny děti a mladí
lidé by se ve školách a školkách měli setkat s důvěrou a respektem, bez ohledu na to, zda
mají zdravotní postižení, bez ohledu na pohlaví, sociální zázemí, etnickou, náboženskou nebo
jazykovou příslušnost, sexuální orientaci či genderovou identitu.

PRINCIPY V NORSKÉM ŠKOLSTVÍ
K pochopení norského vzdělávacího systému je nezbytné pochopit základní principy, které jsou
fundamentální pro vzdělávací systém a zákon o vzdělávání.

ŠKOLKY, PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ VZDĚLÁNÍ
Je zde vysoká docházka dětí již od jejich raného věku. Vzdělávání a péče v raném dětství (ECEC)
v Norsku se vztahuje na děti předškolního věku mladší šesti let. Účast je dobrovolná. 90,4
procenta dětí v Norsku ve věkové kategorii 1 až 5 let se aktivně účastní.
Primární a sekundární vzdělání v Norsku obvykle trvá 13 let. Existuje společné národní kurikulum
základního a středního vzdělávání. Kurikulum zdůrazňuje základní dovednosti, jako schopnost
číst a psát, matematickou gramotnost, informační a komunikační dovednosti a dovednosti
mluveného projevu. Základní a nižší sekundární školy jsou povinné a bezplatné.
Vyšší sekundární vzdělávání je nepovinné. Nicméně každý, kdo dokončí primární a nižší
sekundární vzdělání nebo odpovídající vzdělání, má nárok na vyšší střední vzdělání. Na žádost
mají dospělí ve věku nad 25 let nárok na vyšší sekundární vzdělávání pro dospělé. 92 procent
všech 16 až 18tiletých bylo zařazeno do vyššího středního vzdělávání nebo vyučení.

DEKLARACE A ÚMLUVY
V Norsku je zásadní, aby všechny děti a mladí lidé měli zajištěný přístup ke vzdělání, a aby
všichni žáci měli možnost získat vzdělání vysoké kvality bez ohledu na to, kde žijí. Stejně důležité
je to, že studenti jsou schopni se plně účastnit školního života a dosáhnout požadovaných
výsledků z jejich vzdělávacích zkušeností.
Tyto hodnoty jsou hluboce zakotveny ve společnosti a poskytují zákonem daný základ, který
zajišťují školky a školy. Důsledkem těchto úmluv je mimo jiné to, že norské vzdělávání má jedno
národní kurikulum pro všechny studenty.
Norská ratifikace Deklarací a úmluv vytváří rámec a zásady Zákona o vzdělávání. Mezi nimi jsou:

11

Úmluva OSN o lidských právech
Úmluva uvádí, že každý má právo na vzdělání a s menšinami má být zacházeno stejně a bez
diskriminace. Základní vzdělání musí být povinné.
Kromě původních Sámů je Norsko domovem pro několik etnických skupin se století trvajícími
vztahy k Norsku. Ty jsou označovány jako národnostní menšiny. Romové jsou mezi těmito
menšinami.
Úmluva OSN o právech dítěte
Všechny děti mají právo na bezplatnou a povinnou základní školní docházku bez jakéhokoliv
druhu diskriminace.
Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD)
Nemělo by existovat vyloučení z bezplatného a povinného základní vzdělávání nebo středního
vzdělávání z důvodu zdravotního postižení.
Úmluva OSN o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech
Zdůrazňuje odstranění diskriminace kvůli rase, barvě, pohlaví, jazyku, náboženství, politickému
nebo jinému smýšlení, národnostnímu nebo sociálnímu původu, majetku, narození nebo jinému
důvodu.
Prohlášení ze Salamanky a Osnova opatření
Speciální vzdělávání musí tvořit součást celkové vzdělávací strategie a tudíž nové sociální
a hospodářské politiky.
Deklarace OSN o právech původních obyvatel
Tato uznává právo domorodých rodin a komunit zachovat společnou odpovědnost za výchovu,
výcvik, vzdělávání a blaho svých dětí. Domorodé národy mají právo stanovit a řídit své vzdělávací
systémy a instituce poskytující vzdělání v jejich vlastním jazyce.

INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VZDĚLÁVACÍCH AKTŮ
A NAŘÍZENÍ
Norský Zákon o mateřských školách a Školský zákon uvádí, že všechny děti v Norsku mají právo:
•
•
•
•
•

navštěvovat mateřské školy a vzdělávací instituce
navštěvovat školy ve svém sousedství
obdržet speciální asistenci a speciální vzdělávání, když je potřeba
navštěvovat úrovně založené na věku (ne dovednostech)
získat jazykové vzdělání (norštinu, v případě potřeby instrukce v mateřském jazyce a/nebo
dvojjazyčné předměty)
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Školský zákon proto stanovuje, že vzdělávací systém musí být stejně kvalitní a přizpůsobený
okolnostem a schopnostem každého dítěte. To vyžaduje dobré vzdělávací prostředí, kde studující
zažívají akademickou a sociální sounáležitost, která je příjemná a dobrá pro jejich rozvoj. Někdy
může být nezbytné rozsáhlé přizpůsobení individuálním potřebám.
Vidíme, že za určitých podmínek podněcuje inkluzivní prostředí nejlepší studijní výsledky pro
všechny. Ve skupinách s kulturní rozmanitostí mohou různé silné stránky a zájmy jednotlivých
žáků přispět k posílení motivace ostatních k učení. Trvalá organizace studentů do výkonnostních
skupin často vede k horším výsledkům, přestože některé studie ukazují, že existují výjimky.
Jinými slovy to znamená, že studenti z různých prostředí a s různými schopnostmi a potřebami
chodí společně do stejné školky a školy vysoké kvality. Žáci se setkávají s velkým očekáváním
systému, který může být přizpůsoben okolnostem a schopnostem každého žáka.
Lokální úřady jsou odpovědné za dodržování těchto práv – bez ohledu na schopnosti dětí
a kapacity. Vidíme, že většina dětí navštěvuje školu, která je nejblíže k jejich bydlišti (98 %) a že
dětí jazykových menšin (včetně dětí azylantů) navštěvují stejné školy jako všichni ostatní.

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Studenti, kterým není standardní a adaptovaná výuka prospěšná, mají právo na výuku speciální.
Školský zákon nedefinuje typy potřeb, které určují způsobilost, ačkoliv uznává, že jsou studenti,
kteří mohou být v nouzi, a v určitém bodě potřebují pomoc a podporu kvůli různým vzdělávacím
potřebám nebo obtížím. Je důležité si uvědomit, že speciální pedagogika nesouvisí s postižením
studenta, minoritní nebo etnickou skupinou.

Vzdělání pro speciální skupiny v rámci hlavního proudu vzdělávání
Žáci s jiným mateřským jazykem než norštinou nebo laponštinou mají nárok na speciální norskou
výuku, dokud nejsou schopni v norštině absolvovat běžnou výuku. Jsou to jediné skupiny, které
mají nárok na vzdělání, které se liší od běžných tříd. Je-li to nezbytné, žák má právo na instrukce
v mateřském jazyce, dvojjazyčné předměty nebo obojí.
Nicméně existují určitá omezení v tomto vzdělávání. Žák, který má nárok získat upravené
jazykové vzdělávání, má právo na maximálně dva roky vyššího středního vzdělávání a odborné
přípravy. Není-li personál schopen zajistit výuku mateřského jazyka nebo dvojjazyčnou výuku,
místní úřad musí zajistit jiné způsoby výuky, pokud je to možné.
Podpora a poradenství
Aby se zajistilo, že se všem dětem, studentům a učňům dostane vysoce kvalitního vzdělání, na
které mají nárok, musí se vnitrostátní orgány zaměřovat na podporu a poradenství v různých
oblastech. Norské ředitelství vzdělávání vyvinulo poradenský materiál pro místní úřady, vedení
škol, rodiče a učitele. Vyvinuli také kolekci konkrétních příkladů a rad, jak organizovat vzdělávání.
Systém hodnocení kvality (QAS)
Cílem Systému hodnocení kvality (QAS) je podpora kvalitativního rozvoje ve všech školkách
a školách. Národní a místní plány a cíle jsou základem pro tento systematický proces. Systém

13

posuzování kvality tvoří znalostní báze, nástroje, postupy a cíle klíčových činitelů na různých
úrovních.
Systém poskytuje školám a vlastníkům škol relevantní a spolehlivé údaje o výsledcích učení,
učebním prostředí, dokončení vyššího středního vzdělání, zdrojích a školních faktech.
Systém klade důraz na nutnost vidět proces kvality jako kontinuální a opakující se, zahrnující
zhodnocení informací, analýzu, stanovení cílů, změnu postupů, implementaci a následné
vyhodnocení výsledků plánových postupů.
Výukové materiály
K zajištění účasti rodičů ve vzdělávání svých dětí věnovaly vnitrostátní orgány v posledních
letech pozornost upraveným materiálům a informacím v různých jazycích. Mimo jiné byly zákony
a předpisy (práva) interpretovány v různých jazycích, informují také o tom, co se od vás jako od
rodiče očekává, informují o úloze škol a odpovědnosti týkající se vzdělávání a zahrnují materiály
o tom, jak spolupracovat s MŠ a ZŠ. Různé vzdělávací zdroje jsou také v různých jazycích.

Odkazy:
Norské ředitelství pro vzdělávání a školení
http://www.UDIR.No/in-English/
Norské národnostní menšiny
https://www.udir.no/globalassets/filer/samlesider/nasjonale-minoriteter/nasjonale_minoriteter_eng_
trykk-01.02.pdf
Rámec pro základní dovednosti
http://www.udir.no/in-english/Framework-for-Basic-Skills/
Národní kurikulum pro vyšší sekundární vzdělávání a školení
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/finn-lareplan/#&english
Školský zákon
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/education-act/id213315/
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INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ –
KONCEPČNÍ A PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY
Maija Hirvonen

INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Inkluze v širším slova smyslu znamená proces, který se týká nejen žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a hendikepem, ale i všech studentů se speciálními potřebami, kteří
jako aktivní účastníci zažívají potíže se svými vrstevníky ve škole. Většina západních zemí se
zavázala k rozvoji inkluzivního vzdělávání, které je uvedeno v legislativě a v různých dalších
vládních předpisech a pokynech.
Speciální pedagogika je tradičně zaměřena na výuku žáků se zdravotním postižením. Avšak při
vytváření inkluzivního vzdělávání bychom měli změnit naše způsoby myšlení. Žáci mohou zažívat
překážky při vstupu a při účasti na vzdělávání z mnoha důvodů. Tyto překážky mohou vznikat
z faktorů týkajících se okolností sociálních, kognitivních a jazykových, nebo také kvůli handicapu,
etnickému původu či rodinnému zázemí. Rozmanitost žáků je souvislá řada, která se pohybuje od
potřeb, které jsou relativně mírné a přechodné až k těm, které jsou komplexnější a trvalejší.

Kroky k inkluzi
Inkluzivní vzdělávání podporuje rovnost ve vzdělávání. Zajišťuje přístup ke vzdělávání a zvyšuje
zapojení do procesu vzdělávání pro všechny žáky. Inkluze není o umisťování – je spíše o rozvíjení
škol, aby přivítaly různé žáky. Inkluze ve vzdělávání je jeden z aspektů inkluze společnosti.
Neexistují žádné jednoduché cesty k inkluzivnímu vzdělávání. Vytváření inkluzivní školy je
proces, při kterém všichni učitelé a zaměstnanci spolupracují s cílem zajistit, aby všichni žáci
mohli dosáhnout svého potenciálu.
Základními kameny v procesu inkluze jsou školní kultura, politika a praktiky. „Kultura“ znamená
přesvědčení a postoje, které ovlivňují chování všech zaměstnanců a žáků; „politika“ odkazuje na
školní osnovy a pravidla, které poskytují konkrétní směr pro rozvoj školy. „Škola pro všechny“
a „praktiky“ jsou konkrétní organizace podpory učení.

Možné dopady na rozvoj studijních programů
Inkluzivní vzdělávání může být prezentováno jako přístup k studentům s dalšími/speciálními
vzdělávacími potřebami a handicapy při vytváření osnov a zajišťování vzdělávací podpory
ve školách. Výzkumy dokládají, že žáci s dalšími/zvláštními potřebami nedosahují ve škole
očekávaných výsledků. Proto je potřeba změnit kurikula aby vzniklo „Kurikulum založené na
kompetencích“ a „Integrované kurikulum“.
 zdělání pro život – život není rozdělen na předměty. Rizikem předmětového kurikula je
• V
odtrhávání obsahu reálného života. Zejména studenti, kteří sami ze školy odejdou a „mladí
lidé, kteří nejsou zapojeni do vzdělávání, zaměstnání nebo školení“ (NEET) mají často pocit,
že školní předměty nejsou relevantní pro jejich potřeby.
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• P
 sychologie vzdělávání - založená na důvodech. V předmětovém kurikulu se očekává, že
žáci jsou schopni aplikovat výukový obsah v reálných životních situacích (generalizace).
Zvláště starší žáci a dospívající studenti mohou mít problémy s kombinováním výukového
obsahu a reálných životních situací. Integrované kurikulum dává učitelům odpovědnost za
minimalizování propasti mezi „teorií a praxí“.
 pecifické důvody založené na žácích. Žáci s dalšími/zvláštními potřebami mají často potíže
• S
s porozuměním nebo získáváním informací skrze čtení, argumentaci a logické myšlení. Právě
proto jim učitelé musí pomoci „pochopit život“ integrováním relevantních témat do osnov
a tím zvýšit motivaci svých žáků. Toto je nazýváno „funkční výukou“ - všechno vzdělávání by
mělo být „vzděláváním pro život“.

Základní otázkou je, zda je zapotřebí samostatného kurikula pro žáky s dalšími/zvláštními potřebami.
Tradičně existovalo samostatné kurikulum pro každou skupinu postižených. V inkluzivním
vzdělávání jsou však různé formy úprav (změna cíle, výsledků, pedagogiky a hodnocení) nástroji
pro učitele, jak přizpůsobit školu pro všechny. Navíc lze výukový obsah a dobu změnit pro ty,
kteří mají specifické potřeby (např. dyslexii) nebo obtíže s koncentrací a chováním, přičemž ale
pravděpodobnost výsledků učení zůstává stejná. Rovněž žáci s poruchami smyslového vnímání
mohou dosáhnout stejných výsledků učení jako ostatní, jsou-li k dispozici dostatečné pomůcky
a nástroje. Pro ty, kteří mají vážné a četné poruchy učení (vážné mentální postižení), je zapotřebí
samostatné výuky založené na „oblastech aktivit“ (motorické dovednosti, komunikace, sociální
dovednosti, každodenní životní dovednosti a kognitivní dovednosti).

Inkluzivní vzdělávání v kurikulu, příklad Finsko
Ústava Finské republiky stanovuje, že s nikým, bez přijatelného důvodu, nemůže být zacházeno
jinak než s jinými osobami kvůli pohlaví, věku, původu, jazyku, náboženství, přesvědčení, názoru,
zdraví, postižení nebo z jiného důvodu, který se týká jeho nebo její osoby.
Právní principy ústavy jsou základem vzdělávací legislativy. Základní vzdělávací zákon Finska
odráží neselektivní principy: „Cílem základního vzdělávání je podpora vývoje žáků směrem
k lidskosti a etnicky zodpovědnému členství ve společnosti a poskytování znalostí a dovedností
potřebných pro život. Základní vzdělávání trvá devět let a je zajištěno pro všechny od 7 do 16
let. Školy si studenty nevybírají. Každému studentovi je přiděleno místo v nedaleké škole, ale
s určitými omezeními si mohou vybrat také jinou školu.
Podle Zákona o základním vzdělávání musí být vzdělání poskytnuto dle schopností žáků a musí
podporovat jejich zdravý růst a vývoj. Ti, kdo vzdělávání poskytují, musí spolupracovat s rodiči
a zákonnými zástupci žáků. Žáci účastnící se vzdělávání mají právo na bezpečné vzdělávací
prostředí. Zákon dále uvádí, že žáci mají nárok na výuku, která je založena na národním a lokálním
kurikulu, stejně jako na odborné vedení a poradenství každý školní den. Žáci mají také nárok na
dostatečnou podporu růstu, učení a školní docházky podle potřeby a na péči nezbytnou pro
účast ve vzdělávání.
Principy a hodnoty v národní legislativě směřují k Národnímu povinnému kurikulu. To obsahuje cíle
a základní osnovy různých předmětů, jakož i principy hodnocení, speciální potřeby vzdělávání,
dobro žáků a vzdělávací poradenství. V kurikulu jsou dále popsány principy dobrého studijního
prostředí, pracovní přístupy a koncept učení.
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Na lokální úrovni poskytuje Národní povinné kurikulum jednotný základ posilující rovnost ve
vzdělávání v celé zemi. Kurikula jednotlivých obcí řídí výuku a učení podrobnějším způsobem
a berou v úvahu místní potřeby a perspektivy.
Příprava se provádí v rámci pracovních skupin, které se zaměřují na strukturu a cíle, koncepce
vzdělávání, podporu učení a různé předměty vyučované v základních školách. Příprava učebních
osnov je interaktivní. Doporučuje se také do procesu zapojit žáky a jejich rodiče. Místní kurikula
musí definovat například hodnoty, základní principy, stejně jako všeobecné vzdělávací a výukové
cíle. Dále musí definovat také otázky jako je například jazykový program, rozdělení vyučovacích
hodin, spolupráci s rodinou a problémy týkající se výuky žáků, kteří vyžadují zvláštní podporu
nebo patří do různých jazykových a kulturních skupin.
Národní a lokální úroveň kurikula je základem pro školní kurikulum, které určuje směrnice pro budoucí
učení a školní práce. Každý žák má právo přijímat každý školní den instrukce v souladu s kurikulem.
Všichni zákonní zástupci by se měli seznámit s kurikulem školy, kterou jejich dítě navštěvuje. To jim
umožní účinněji podporovat vzdělávání jejich dítěte, jakož i podílet se na plánování a vývoji školních
aktivit společně se školou. Spolupráce mezi rodinou a školou zlepšuje pohodu a bezpečnost žáka,
třídy a celé školní komunity. Školní kurikulum zahrnuje konkrétní popis podpory učení.
Co se týče podpory učení, osnova každého předmětu obsahuje odkazy pro odborné vedení,
odlišení a podporu, rozmanitost žáků a pro potřebu úpravy podle individuálních schopností
studentů. Kromě toho zvláštní znak předmětu určuje, co je třeba vzít v úvahu (např. v mateřštině
včasnou identifikaci poruchy učení při čtení).

Podpora učení ve školním kurikulu, příklad Finsko
Základní hodnoty (ocenění rozmanitosti, práva v oblasti vzdělávání, oddanost „škole pro
všechny“...) určují školní práce. Součástí školního kurikula je prospěch školy jako celku a principy,
které zajišťují poskytování učení a jeho uplatňování. V inkluzivním prostředí je také dobré definovat
spolupráci více úseků, například spolupráci se speciálními školami nebo výzkumnými středisky.

Zásady, kterými se řídí poskytování podpory učení, odpovídají na otázku:
PROČ inkluzivní školy?
• Vyvíjení „školy pro všechny“: školní politiky, kultury a postupů;
• Zaměření se na včasnou identifikaci vzdělávacích obtíží a včasnou intervenci
• P
 odpora žáků v dosažení jejich plného potenciálu a při rozvoji pozitivního sebevědomí jako
primární cíle podpory učení.

KDO jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v naší škole? (Definice)
Žáci mají poruchy učení pokud:
• mají výrazně větší potíže v učení než většina žáků stejného věku; nebo
• mají postižení/zvláštní potřebu, která brání nebo omezuje využívání vzdělávacích zařízení
obecně stanovených pro žáky stejného věku.
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JAKÉ jsou formy podpory v naší škole?
• Celková podpora je poskytována žákům, kteří potřebují dočasnou podporu kvůli nemoci,
nepřítomnosti nebo z jiného důvodu. Každý má právo na celkovou podporu. Ta je přirozenou
součástí každodenní výuky a procesu učení.
• Zvláštní podpora je určena pro žáky, kteří potřebují podporu nepřetržitě. Na základě identifikace
zvláštních vzdělávacích potřeb a pedagogického hodnocení žáka se rozhodne o podpoře při
učení. Vypracuje se dokument, který zavazuje k poskytování podpory.
• Formy podpory pro jednotlivé žáky jsou vyjádřeny v individuálním vzdělávacím plánu (IVP),
vypracovány jsou ve spolupráci s žáky, rodiči a učiteli.
Plán kroků pro školy (KDO, CO, JAK a KDY?) vytvoří proces: Identifikace dalších/zvláštních
potřeb, pedagogické hodnocení, rozhodnutí o podpoře vzdělávání, individuální vzdělávací plán,
formy podpory a odpovědnosti. Dále má být ve školním kurikulu zahrnuto také odborné vedení,
poradenství a spolupráce s rodiči a komunitou.
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INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PROCES ZMĚNY
VE VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLEČNOSTI
María José Ruiz Peñalver

Prezentace
se
jmenuje
INKLUZIVNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ,
PROCES
ZMĚNY
VE
VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLEČNOSTI, protože inkluze není spojená pouze se vzděláváním
a jejími profesionály, ale i společnost se musí zapojit, aby došlo ke změně.
Je rozdělena na dva hlavní body:
• Prohlášení ze Salamanky
• a osvědčené postupy.
Hlavní událostí, která podpořila diskuzi o inkluzivním vzdělávání, byla konference v Salamance,
jejímž výstupem bylo právě Prohlášení ze Salamanky.
Prohlášení je tvořeno řadou dokumentů schválených 92 vládami a 25 mezinárodními organizacemi
během Konference v Salamance konané v roce 1994.
Jejím cílem je usilovat o zajištění vzdělávání pro všechny, což znamená opravdu pro všechny,
tedy, že žádný student nebude vyloučen ze vzdělávání.
Tato konference a prohlášení byly důležitým mezníkem v příslibu inkluze. Předtím mnoho lidí
nezpochybňovalo staré „normální“ vs. „speciální“ školské systémy, ale poté začalo více a více
lidí zpochybňovat systém a obhajovat inkluzivní vzdělávání.

Dokument nabídl osnovu kroků, která zahrnovala různé prvky:
• Š
 kolní faktory, shrnuty do pěti hlavních bodů: přístup zaměřený na dítě, vedení škol má klíčovou
roli ve změně, využívání technologií v případě potřeby, důležitost vyšetřování na úrovni školy
jakož i na univerzitní úrovni, význam šíření výsledků těchto šetření a osvědčených postupů.
• N
 ábor a školení pedagogického personálu, shrnut do tří bodů: význam vzdělávání, role
univerzit jako poradců v procesu inkluzivního vzdělávání a důležitost modelových rolí ve škole.
• E
 xterní podpůrné služby, zaměřené na roli zvláštních škol jako výzkumných a poradenských
center.
• P
 rioritní oblasti, kterým má být věnována pozornost: vzdělávání v raném dětství, vzdělávání
dívek, příprava na dospělý život a průběžné vzdělávání dospělých.
• P
 erspektivy společnosti, zaměřené na spolupráci s rodinami, zapojení komunity, role
nevládních a dobrovolnických organizací a zvýšení povědomí, aby docházelo k podpoře
pozitivního postoje ve společnosti.
• A
 konečně požadavky na prostředky, zaměřené na dva hlavní aspekty: realistická distribuce
a alokace prostředků a kombinace vzdělávacího a sociálního přístupu ke vzdělávání.
I když Prohlášení ze Salamanky hovoří o studentech se speciálními potřebami a týká se
inkluzivního vzdělávání těchto dětí, dnes je koncept inkluzivního vzdělávání rozšířen na všechny
děti tak, aby splnil cíle vzdělávání pro všechny, hlavního principu procesu inkluzívního vzdělávání.

19

Tím bude splňovat právo každého dítěte na vzdělání. Ale neznamená to, že na jakýkoliv druh
vzdělání, ale pouze na vzdělání kvalitní a rovnoprávné.
Další zásadou je právo rodičů zvolit formu vzdělávání, kterou chtějí pro své děti, to znamená,
že pokud chtějí, aby jejich dítě chodilo do inkluzivní školy, musí mít možnost tak učinit bez
vnucování úřadů a škol.
To úzce souvisí s dalším pravidlem: školy by měly pojmout všechny děti bez ohledu na jejich
podmínky. To znamená, že prostředky musí být poskytnuty tak, aby studenti získali kvalitní
vzdělání a respekt k rovnosti ve vzdělávání. Toto je jedna z nejvíce diskutovaných otázek
v inkluzivním vzdělávání, jelikož úřady, školy a rodiče neví, jak školy dokážou splnit potřeby
studentů s velmi vážnými potřebami.
Úzce s tím souvisí to, že učení musí být přizpůsobeno potřebám dětí, ne naopak. To znamená
flexibilní učební osnovy, které mohou být přizpůsobeny každému dítěti bez ztráty kvality
vzdělávacího procesu.
Prohlášení obsahuje mnoho návodů, ale já se zaměřím na tři prvky, které obsahuje (školní
faktory, pedagogičtí pracovníci a pohledy společnosti), a představím tři příklady osvědčených
postupů prováděných ve Španělsku.
Tyto příklady mají určité společné rysy, které jsou spojeny s Prohlášením následujícím způsobem.
Z hlediska školních faktorů všechny obsahují přístup zaměřený na dítě, který vedl k úspěšnému
vzdělávání studentů. Tento přístup se zaměřoval na to, aby kurikulární příležitosti vyhovovaly
různým potřebám. Co se liší příklad od příkladu, je metodika, kterou si školy vybraly: individuální
plány nabízející dostatečnou podporu, projektové učení, nebo dialogické skupiny jako součást
vzdělávací komunity. To nám ukazuje, že neexistuje žádné zaklínadlo, ale že každá škola nebo
projekt musí najít svou vlastní cestu. Ale i když se metodologie může lišit, ve všech případech je
výuka spojena s vlastní zkušeností žáků.
Technologie se používá v případě potřeby jako dodatečný nástroj, nikoliv jako řešení problémů,
které se mohou vyskytnout. Používá se také jako způsob k překonání digitální propasti, kterou
studenti mohou mít proto, že doma k této technologii přístup nemají. Posledním aspektem
školních faktorů je, že rodiče a dobrovolníci se aktivně účastní vzdělávání, ve škole i doma.
V otázce pedagogického personálu najdeme další rozdíly, ale pořád mají některé rysy společné.
Existují dvě společné charakteristiky s tímto spojené. Jedna je, že celý tým se podílí na neustálém
doškolování, a druhá je využívání vzorových rolí, které jsou studentům blízké. Nemusí to být
dospělí, ale třeba i ostatní studenti nebo rodinní příslušníci.
Na závěr této sekce bych chtěla zmínit faktory perspektivy společnosti, které byly klíčem ke
změnám. Za prvé, vzdělávání je společným úkolem učitelů a rodičů, tzn. rodiče se musí účastnit
vzdělávacích aktivit doma i ve škole. Za druhé, je velmi důležité, že nevládní a dobrovolnické
organizace spolupracují v oblasti vzdělávání, neboť znamenají dodatečné zdroje, vzory; to vše
v koordinaci se školou.
A další důležitá věc: důležitost zvyšování povědomí. Každá z těchto praktik to vykonává
jiným způsobem, ale všechny z nich vyhrazují prostor a čas učit se o různých lidech tak, aby
nedocházelo k stereotypům a předsudkům.
Pojďme se nyní přesunout k osvědčeným postupům jako takovým.
Program Promociona je uskutečňován podle Fundación Secretariado Gitano od roku

20

2008/2009 a je financován různými orgány a organizacemi. Jeho cílem je zvýšit úspěch
studentů s následujícími charakteristikami: studenti s méně než 20 % absence, studenti ze
znevýhodněných skupin, a rodiny ochotné spolupracovat doma.
Pracují na třech úrovních: individuální, skupinové a komunitní.
Na individuální úrovni prvně identifikují potřeby každého studenta prostřednictvím rozhovorů
s rodinami a studenty. Následně profesionálové vytvoří individuální pracovní plán, který se rodiny
a studenti zavážou dodržovat a plnit. Mají také soukromé lekce se studenty, aby se naučili základní
schopnosti jako např. sebevědomí, vedení, atd. Existuje také program poradenství s firmami, aby
se studenti dozvěděli o různých zaměstnáních a formativním plánu, který je k tomu zapotřebí. Cílem
není rozhodnout, kterým směrem se vydat, ale povzbudit je k dokončení školy a pokračování ve
studiu. To vše probíhá ve spolupráci se školami prostřednictvím dohod o spolupráci.
Na skupinové úrovni pracují na třech aspektech. Za prvé: třída Promociona, která má dva hlavní
cíle: pracovat na školních návycích a rutinách ve skupině a kvalitní školní podpora a posílení
v malých skupinách, ve kterých se pracuje na základních a průřezových kompetencích. Za druhé:
pracují na skupinovém poradenství a tak se učí, jak organizovat svůj čas a prostor a studijní
techniky a schopnosti. Na této úrovni mají také školení a program poradenství pro profesionály
z oblasti interkulturality, romské kultury a z oblasti vzdělávání romských studentů.
Na úrovni sociální společnosti pracují se sousedními a dalšími sociálními zástupci, takže účast na
vzdělávání je v komunitě podporována. Organizují kampaně zaměřené na orgány veřejné správy,
školy, romské komunity a společnost obecně s cílem vyhnout se předsudkům a předpojatosti
o různých lidech. Také organizují setkání studentů a rodin, jako jsou debaty, reflexe, výměny
nápadů, problémů a úspěšných zkušeností.
Tento program dosáhl velmi dobrých výsledků. V současné době tento program pracuje s 1300
studenty, jejich rodinami s a více než 400 školami po celém Španělsku. Příklady dosažených
výsledků: v roce 2015/2016 šlo 67 % studentů zařazených do programu na druhý stupeň se
všemi dokončenými předměty; 79 % studentů druhý stupeň úspěšně dokončilo; a 87,4 % z nich
pokračovalo ve studiích.
Kromě běžných charakteristik zmíněných dříve se tento program také připojuje k Prohlášení ze
Salamanky, co se týče školních faktorů, protože nabízí dodatečnou podporu v koordinaci se
školami a konzultacemi s nimi.
Druhým příkladem je CEIP María Sanz de Suatuola, mateřská a základní škola v Santanderu na
severu Španělska, která byla poblíž chudinské čtvrti La Cavaduca. Tato chudinská čtvrť zmizela
v roce 2006 a škola pomohla rodinám s novým ubytováním. 25 % studentů je romského původu
a většině studentů na této škole hrozí vyloučení a chudoba. Jedná se o interkulturní školu, která
přijímá studenty různých národností.
Vytvořili program pro kontrolu absencí, které se snížily na méně než 20 %. Spolupracují s různými
sdruženími a organizacemi, například programem Promociona.
Udělali z žáka hlavního protagonistu vzdělávání pomocí projektového přístupu, který umožňuje
každému studentovi zapojení do stejné aktivity, ale na různých úrovních.
Mají velmi silný a dobře vyvinutý školní plán, který zahrnuje program emocí a hodnot a který
u studentů vyvinul pocit sounáležitosti. Když student obdrží disciplinární zprávu, dojde ke
kompenzačním opatřením, nebo se studenti musí účastnit komunitních služeb.
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Protože většina studentů doma nemá přístup k počítačům, používají je ve škole jako prostředek
k odstranění digitální propasti.
Nepracují pouze na vztahu se studenty, ale i na vztahu s pracovníky školy. Školení se účastní
veškerý personál, jelikož se to pak jednodušeji a lépe přenáší na třídu.
Sdružení rodičů je ve škole velmi aktivní. Organizují různé aktivity a mají na starost prostředky
a knihy, které jsou přístupné pro každou rodinu.
Tato škola je otevřena lidem (7:30-22:30) a různé organizace v ní realizují kulturní a volnočasové
aktivity pro studenty a jejich rodiny. Věnují čas a prostor tomu, aby se společnost seznámila
s romskou kulturou a viděla realističtější obraz.
Některé výsledky získané v posledních letech na této škole jsou následující. Je to velmi poptávaná
škola pro vykonávání praxe vysokoškolských studentů. Případy záškoláctví byly sníženy na
méně než 20 % a nedochází k žádným případům předčasného ukončení školní docházky. Za
2016/17 museli pouze 4 studenti zopakovat ročník. V loňském roce byli dva ze tří nejlepších žáků
posledního ročníku prvního stupně Romové. Počet disciplinárních hlášení se dramaticky snížil.
Všichni rodiče jsou zapojeni do spravování prostředků a knih.
Tato škola má ještě jiné spojení s Prohlášením. Je školou pro odborné přípravy studentů
z pedagogických fakult a spolupracuje s univerzitou na průzkumech školních tříd.
Na závěr jsem změnila pořadí mé prezentace, protože bych chtěla přednášku zakončit videem,
ve kterém členové vzdělávací komunity prezentují, co je jejich úkolem v CEIP La Paz.
Tato mateřská a základní škola se nachází v La Milagrosa. Studenti zde mohou dokončit druhý
stupeň. Jedna třetina studentů je romského původu a je zde také vysoký počet imigrantů,
takže se jedná o multikulturní školu. Mnoho studentů je ohroženo vyloučením ze společnosti
a chudobou. Jsou vzdělávací komunitou už deset let, po tom co přehodnotili způsob vzdělávání,
jelikož škole hrozilo zavření kvůli nedostatku studentů.
Po jejich přeměně na vzdělávací komunitu se škola velmi změnila. To můžeme vidět na dosažených
výsledcích:
• Záškoláctví se snížilo ze 40 % na 10 %.
• V
 prvních dvou fázích vzrostl počet studentů z 90 na 248. Největší nárůst byl zaznamenán
u dětí předškolního věku.
• Vzrostl také počet studentů, kteří dokončili druhý stupeň.
Kromě společných charakteristik s Prohlášením má škola i některé speciální vlastnosti. I když
všechno koordinuje ředitel, vedení je rozloženo mezi členy vzdělávací komunity, kteří jsou
organizováni ve výborech, ve kterých jsou zastoupeni učitelé, rodiče, studenti a dobrovolníci.
Uspořádání podpory je dobře organizované, jelikož studenti se vzájemně podporují a mají
podporu specializovaných učitelů.
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KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO KAŽDÉHO
Marie Gottfriedová

ÚVOD
Inovace ve vzdělávání – pojem, který v sobě zahrnuje širokou škálu přístupů, metod, forem
práce, používaných nástrojů a v neposlední řadě také způsobů pedagogického přemýšlení, jež
si kladou za cíl zefektivnit proces vzdělávání a co nejvíc jej přizpůsobit potřebám dnešních žáků
s využitím současného stavu poznání v oblasti disciplín, které se vzdělávání dotýkají a které ho
ovlivňují (pedagogika, didaktika, psychologie, neurologie, sociologie, atd.).
Často si pod pojmem inovace ve vzdělávání představujeme zejména moderní informační
a komunikační technologie a jejich využití v procesu výuky. Interaktivní tabule, dataprojektory,
tablety, jazykové laboratoře, různé druhy aplikací, didaktických her, interaktivních učebnic – to
všechno a mnohé další technické vymoženosti dnes neodmyslitelně patří do našich škol.
Ve svém příspěvku věnovaném inovativním prvkům ve vzdělávání se chci však zaměřit na jinou
oblast, na oblast ne-technologickou, přesto však zásadní a v jistém slova smyslu podstatnější.
Chci pojednat o inovacích, které se do škol nedají zakoupit, přesto jsou však nutným
předpokladem modernizace procesu výuky a všech jeho dalších kvalitativních proměn. Mám
na mysli pedagogické myšlení, přístup pedagogů ke vzdělávání žáků a pedagogické postupy,
jejichž nositeli jsou výhradně pedagogové.

1. S
 POLEČNÉ (INKLUZIVNÍ) VZDĚLÁVÁNÍ –
INOVATIVNÍ ZPŮSOB PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ K ŽÁKŮM
V posledních měsících se ve společnosti hodně diskutovalo o tzv. inkluzivním vzdělávání.
Možná už samo označení – cizí, neznámé – budilo v části populace nedůvěru, obavy, strach.
Různí lidé, odborníci i laická veřejnost, tento pojem různě vykládali. Někteří si pod jeho rouškou
představovali vzdělávání různě postižených dětí v běžných školách, někteří mu přisuzovali
výhradně vzdělávání Romů, jiní v něm spatřovali snahy o postupnou likvidaci speciálních škol.
O takové a jiné výklady nebyla nouze. Kdo se však nespokojil pouze s povrchně a často účelově
formulovanými tezemi, kdo se v přemíře informací neztratil, kdo hledal odpovědi v širším
kontextu a byl ochoten podívat se za horizont, ten záhy shledal, že inkluze, neboli společné
vzdělávání, není záležitostí pouze určité skupiny žáků a už vůbec ne jejího upřednostňování na
úkor ostatních. Společné vzdělávání se týká každého a všech.
Existují školy, a není jich málo, pro které je inkluze možná novým pojmem, nikoli však novou
praxí. Jsou to školy, které způsobem, jemuž se dnes říká inkluzivní, vzdělávají už řadu let.
Již znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) je ve své podstatě inkluzivní, tzn. podporující otevřenost
škol a zohledňování individuálních potřeb žáků v procesu jejich vzdělávání. Již od roku 2005
tedy některé školy ve své každodenní praxi uplatňují principy inkluze a v mnoha případech lze
konstatovat, že úspěšně (takto lze ostatně vyvrátit jedno z mnoha mylných tvrzení, že inkluze je
zcela novým fenoménem, o němž toho příliš nevíme a který není v praxi dostatečně prověřený).
V čem tedy tyto školy spatřují podstatu inkluze a jak ji definují?
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V Základní škole Trmice jsme si na základě mnohaletých zkušeností se společným vzděláváním
žáků formulovali definici inkluze takto:
Inkluze je vytvoření optimálních podmínek pro maximální rozvoj každého jednotlivce.
Tato věta, celkem jednoduchá a jasná, představuje však jednu z inovací spočívajících ve
způsobu pedagogického uvažování a přístupu k žákům. Ve své podstatě jde o to, aby škola
uměla nabídnout takové prostředí a vytvořit takové podmínky, v nichž bude každý žák
dostatečně motivován, inspirován a podněcován ke svému největšímu možnému rozvoji.
Jinými slovy jde o to, aby škola změnila optiku pohledu na žáka v tomto duchu: Žáci tu nejsou
pro školu, ale škola je tu pro žáky. Jednoduchá formulace, jejíž uplatňování v praxi však klade
nemalé nároky na pedagogy.
Považujeme za naprosto samozřejmé, že když se rozhodneme pořídit si nové boty, koupíme
si právě takové, které nám padnou – netlačí, ani se nám nevyzouvají, odpovídají účelu jejich
použití i našim estetickým nárokům. Totéž platí o oblečení. Jen blázen by si kupoval oblečení,
které mu nesedí, nesluší, nevyhovuje složením materiálu, barvou či střihem. Stejně je třeba
přistupovat také ke vzdělávání žáků. Každý žák totiž potřebuje něco jiného. A právě zde je
nezastupitelný pedagog, zde se rozprostírá jeho výsostné území. Je to právě on, kdo
by měl umět rozpoznat, jaké jsou možnosti žáka a úměrně jim nastavit vzdělávací cíle,
zvolit cestu, která k cíli povede a vhodným způsobem žáka navnadit, zapálit v něm jiskru
a probouzet elán. V tomto umění spočívá podstata učitelského povolání.
Učitel vyznávající toto pedagogické krédo dobře ví, že každý žák je jiný, že každý má svá specifika,
své silné a slabé stránky, své limity a své možnosti rozvoje. Musí vědět, že není možné vnímat žáky
jako třídu, ale jako jednotlivce, s veškerým jejich životním kontextem, že je třeba přistupovat ke
každému žákovi jinak, každého jinak motivovat, každého jinak získat pro to, aby na sobě pracoval
a posunoval se k hranici svých možností. To všechno předpokládá kromě kvalitní pedagogické
diagnostiky také pedagogickou moudrost učitele, jeho lidskou zralost, dostatečnou míru empatie
a schopnost rozpoznat hranice možností jednotlivých žáků. S určitou mírou nadsázky by se dalo
říci, že takový učitel je vlastně trochu šaman, jehož úkolem je namíchat každému žákovi přesně
takový elixír, který mu umožní na maximum rozvinout všechny jeho schopnosti a talent.
Ačkoli se v souvislosti s inkluzí často hovořilo o různě handicapovaných žácích a o různých
speciálních vzdělávacích potřebách, zkušenosti inkluzivních škol ukazují, že je vlastně úplně jedno,
zda se jedná o dítě zdravé, či tělesně postižené, o dítě z majoritní společnosti nebo o dítě romské
či dítě cizinců, je jedno, zda jde o dítě z rodiny dobře situované a ekonomicky zabezpečené nebo
o dítě z rodiny ohrožené chudobou či sociálním vyloučením. Pokaždé jde o dítě s určitým životním
příběhem, s určitými potřebami, možnostmi i limity, s určitou genetickou výbavou a osobnostními
předpoklady. A skutečná kvalita pedagoga spočívá právě v dovednosti umět se všemi těmito
dětmi pracovat, dobře je nasměrovat a vést je k harmonickému rozvoji kam nejdál to jde.

2. METODY A FORMY PRÁCE –
INOVATIVNÍ ZPŮSOB PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ K VÝUCE
Pokud jsem jako inovaci ve vzdělávání uvedla společné vzdělávání, jako jiný způsob
pedagogického myšlení a pohledu na žáka, pak musím nutně uvést ještě další dvě inovace
týkající se přístupu pedagogů k žákům a k jejich vzdělávání. Tou první jsou metody a formy
práce, které pedagog v procesu výuky využívá a aplikuje.
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Jestliže jsem vzdělávání přizpůsobené možnostem žáků přirovnala k oblečení, ve kterém se žák
má cítit pohodlně a dobře, pak zvolené metody a formy práce lze přirovnat ke střihu, ke krejčovské
práci, která je nezbytným předpokladem dobře padnoucího obleku. Pedagogičtí odborníci na
základě četných průzkumů stále častěji hovoří o tom, že frontální výuka není výukovým stylem,
který v dostatečné míře zohledňuje specifické potřeby jednotlivých žáků a dosáhne na každého.
Tzv. frontál cílí pouze na určitou skupinu žáků, kteří výklad z různých důvodů zvládají sledovat (je
jim srozumitelný, vyhovuje jim jeho tempo, dynamika, logický sled, odpovídá to jejich stylu učení
atd.). Tento druh výuky navíc umožňuje žákům pasivitu, nebo ji dokonce vyžaduje – žáci musí být
potichu, musí sedět v lavicích, aby nerušili. Často je při frontální výuce aktivní vlastně pouze jediný
člověk – učitel. Úplně jiná je situace ve třídě, kde pracují žáci ve dvojicích či větších skupinách, kde
si mohou sami vybrat svým možnostem odpovídající náročnost úkolů, kde si mohou navzájem
pomáhat a spolupracovat, kde na základě představení určitého problému a návodných otázek sami
za pomoci různých zdrojů hledají řešení. Takto koncipovaná vyučovací hodina umožňuje zapojení
skutečně všech žáků, včetně zohlednění jejich konkrétních vzdělávacích potřeb a možností. Je
také nepochybně mnohem zábavnější a pestřejší, byť ne tak klidná a tichá. A ještě jedno velké plus
mají vyučovací hodiny, v nichž prim nehraje frontál – jsou to právě žáci, kdo jsou při nich aktivní,
učitel je „pouze“ jakýmsi moderátorem a koordinátorem jejich činnosti, je tím, kdo doprovází.
Také tato inovace klade nemalé nároky na učitele, zejména na jeho přípravu na vyučování.
Při takovém pojetí výuky, kdy učitel usiluje o aktivní zapojení všech žáků, neodpovídá jedné
vyučovací hodině jedna příprava učitele. Jde o několik příprav na tutéž vyučovací hodinu. Ve
světle všechno toho, co tu již bylo řečeno, je to zcela logické. Pokud pedagog pracuje inkluzivně,
tj. zohledňuje konkrétní vzdělávací potřeby svých žáků, pak musí výuku rozvrstvit, musí způsob
vyvozování poznatků přizpůsobit možnostem jednotlivých žáků. Někoho může nechat pracovat
samostatně, někomu musí poskytnout určitý druh podpory, někoho musí navigovat a vést téměř
bez ustání. Ve své podstatě jde o to, aby učitel jako na stříbrném podnosu neservíroval
žákům učivo v „hotové podobě“, ale aby je různými metodami a formami práce vedl
k samostatnému přemýšlení a objevování, k logickému uvažování a vyvozování poznatků
a souvislostí. Jde o to, aby to byli žáci, kdo je při výuce aktivní, kdo pracuje a přemýšlí.
Jde o to, aby se těmito formami žáci naučili učit se a aby se tak ve škole položil solidní
základ pro jejich celoživotní sebevzdělávání. Těžiště práce učitele spočívá v jeho přípravě
na výuku, v plánování a sestavování koncepce vyučovací hodiny, ve volbě vzdělávací strategie,
která umožní zapojení a aktivitu všech žáků. Při výuce samotné je učitel naopak upozaděn, je
tím, kdo veškeré činnosti monitoruje, koordinuje a usměrňuje.

3. H
 ODNOCENÍ ŽÁKŮ – INOVATIVNÍ ZPŮSOB PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ
KE SLEDOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ
„Budeme-li soudit rybu podle toho, jestli vyšplhá na strom, bude celý život věřit tomu, že je hloupá.“
(Albert Einstein)
Ruku v ruce se vzděláváním šitým na míru jde také hodnocení žáků. Hodnocení žáků může
mít různé podoby a při jejich volbě jde především o to, co hodnocením sledujeme a jakou roli
a smysl mu přisuzujeme.
V zásadě lze hodnocení žáků pojímat dvojím způsobem – jako hodnocení sumativní či
formativní. Sumativní hodnocení poskytuje žákům konečný přehled o dosaženém výkonu
a také informaci o tom, jak si dle dosaženého výkonu stojí v porovnání s ostatními žáky (např. ve

25

třídě nebo ve studijní skupině). Formativní hodnocení je orientováno na sledování pokroku žáka,
je interaktivní a zohledňuje veškerá specifika žákovi osobnosti. Dle názoru většiny odborníků
je právě formativní způsob hodnocení žáků důležitou součástí vyučovacího a učebního
procesu, je nepostradatelným nástrojem pro rozvoj důležitých životních dovedností žáků
a mezi hlavní argumenty pro jeho zavádění do školní praxe patří také to, že podporuje
spravedlivý přístup k žákům a zvyšuje jejich celkovou školní úspěšnost.
Otázka spravedlivého přístupu k žákům je v celkovém kontextu jejich hodnocení velmi zajímavá.
Spravedlivý přístup k žákům neznamená, že pedagogové ke všem žákům přistupují stejně.
Právě naopak – stejný přístup bývá často velmi nespravedlivý. Je třeba zohledňovat specifika
jednotlivých žáků jak v procesu vzdělávání, tak i ve způsobu hodnocení. Odborné průzkumy,
ale i zkušenosti mnoha škol ukazují, že hodnocení – pokud má mít smysl, pokud má poskytovat
opravdu kvalitní a cennou zpětnou vazbu, pokud má motivovat a formovat a pokud má být
součástí vzdělávací filosofie založené na respektování individuálních potřeb žáků – je třeba
vztahovat k možnostem žáka, nikoli pouze k dané hodnotící škále, která výkon žáka poměřuje
pouze ve vztahu k této škále (normě) a porovnává ho s ostatními.
Uvedu banální příklad. V první třídě se potká Anička a Tomáš. Anička pochází z velmi podnětného
prostředí, rodiče se jí věnují, a protože má starší sourozence a je velmi bystrá a vnímavá, umí
už před vstupem do školy číst. Tomáš pochází z rodiny, která žije v sociálně vyloučené lokalitě,
rodiče nemají práci a tedy ani dostatek finančních prostředků na základní zabezpečení života
rodiny, Tomáš jen málokdy opustí ulici, v níž žije, nikdo se mu příliš nevěnuje. Záměrně jsem pro
ilustraci zvolil příklady takto extrémní, abych mohl poukázat na výpovědní hodnotu sumativního
hodnocení. Anička nemusí ve škole téměř hnout prstem, může si dovolit nepracovat naplno
a nemusí se příliš snažit – pořád však její výkony budou odpovídat jedničkám. Oproti tomu
Tomáš může být velmi svědomitý, může pracovat s nasazením a se zájmem – přesto však
vzhledem k počátečním handicapům dosáhne stěží na trojku.
Četné zkušenosti škol ukazují, že smysl a vypovídací hodnotu má především hodnocení formativní,
hodnocení, které se vztahuje k možnostem žáka, které zohledňuje jeho nasazení, píli a pokrok.
A není třeba obávat se toho, že jednička nebo jakákoli jiná známka v rámci jedné třídy nemá stejnou
hodnotu. Pokud se takové pojetí hodnocení žákům srozumitelně vysvětlí, nevnímají různou hodnotu
téže známky jako nespravedlnost. Provázanost přístupu ke vzdělávání s přístupem k hodnocení
je neúprosně logická. Chceme-li šít na míru vzdělávání (zohledňovat specifické potřeby i životní
kontext jednotlivých žáků), musíme na míru střihnout také hodnocení žáků.
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ZÁVĚR
Jak jsem již v úvodu zmínila, pokusila jsem se v tomto svém příspěvku představit ty inovativní
prvky ve vzdělávání, jejichž nositeli jsou výhradně pedagogové. Měla jsem na mysli ryze lidskou
invenci a inovativní přístupy, které se nedají nahradit žádnými technologiemi či jinými materiálními
vymoženostmi.
Zmínila jsem v tomto směru tři oblasti:
1. Přístup k žákům
2. Přístup k metodám a formám práce
3. Přístup k hodnocení žáků
Jakkoli jsem usilovala zaměřit se na nové úhly pohledu, na nová pojetí a přístupy, nechci, aby
tento můj příspěvek vyzněl jako znevažování či kritika starých způsobů běžně aplikovaných na
většině škol – např. frontální výuky či sumativního hodnocení. Není třeba zatracovat frontální
výuku, jen ji používat v omezené a přiměřené míře tam, kde je skutečně přínosem. Není třeba
zcela odbourávat sumativní hodnocení, jen je vhodně doplňovat hodnocením formativním, které
klade důraz na pokrok žáka, nikoli na jeho poměřování s ostatními.
Ve svém příspěvku jsem rovněž usilovala o to, abych zdůraznila roli pedagogů. Abych poukázala
na ty oblasti, v nichž jsou nezastupitelní. Abych vyzdvihla jejich význam v procesu vzdělávání,
který spočívá zejména v lidském rozměru jejich osobnosti, v jejich odbornosti a v jejich schopnosti
stále na sobě pracovat, stále se vzdělávat a stále hledat nové možnosti a cesty. Jedině takoví
pedagogové mohou dostát vysokým nárokům kladeným dnešní společností na výkon jejich
profese. Jedině takoví pedagogové mohou žáky inspirovat, nadchnout a dovést k maximu jejich
rozvoje. Jedině takoví pedagogové mohou být nositeli pozitivních změn a inovací, které budou
přinášet užitek jim samotným, všem jejich žákům, a které budou v neposlední řadě vdechovat
novou přívětivou tvář našim školám.
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VĚDOMÉ UČENÍ (SE), ANEB FEUERSTEINOVO
INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ
Eva Váňová

Hlavním
cílem
Instrumentálního
obohacování
profesora
Reuvena
Feuersteina
(Feuerstein´s Instrumental Enrichment – FIE) je vedení jedince ke kvalitnějšímu a samostatnějšímu
učení a fungování a k co možná největší nezávislosti. Nejde ani tak o předávání hotových
znalostí a rozšiřování vědomostí člověka (i když se to postupně vlivem práce s programem
děje), ale o učení žáků jak sbírat informace, jak s nimi nakládat, a o vedení žáků k samostatnosti
a produktivitě v řešení problémových situací v nejširším smyslu slova.
FIE je zážitková metoda, která přináší hlubokou vnitřní motivaci, zahrnuje člověka jako celek
a, co je neméně důležité, spojuje kognitivní (poznávací) sféru a emoce.
„… nejde o to chytit někomu každý den rybu, aby se najedl, ale dát mu nezbytné vybavení,
znalosti a dovednosti, které mu umožní chytat ryby samostatně a tehdy, kdy on sám je
potřebuje…“ (Feuerstein, Rand, Rynders 1988: 211)
Reuven Feuerstein, muž s vírou v možnost proměny každého člověka, s přesvědčením, že
naše kognitivní struktura je modifikovatelná prostřednictvím kulturního přenosu realizovaného
angažovanými druhými lidmi (zprostředkovateli).
Reuven Feuerstein (1921–2014) se v době druhé světové války a především po ní na území
vznikajícího Izraele setkával s mnoha imigranty, s dětmi, které prošly útrapami války a tedy
hlubokou deprivací, s mladými lidmi, kteří byli označováni jako nevzdělavatelní. Později
Feuerstein formuloval hypotézu kulturní deprivace jako příčiny deficitního vývoje kognitivních
(poznávacích) funkcí. Žák Jeana Piageta, s nímž nesouhlasil v pohledu na zrání kognitivních
struktur (podle Piageta je vývoj kognitivních funkcí - pozn. 1 dole - výslednicí zrání a zkušeností
s okolním světem) přichází s názorem, že klíčová je interakce mezi lidmi. Tuto interakci označoval
jako zkušenost zprostředkovaného učení a připisoval jí hlavní roli v procesu kognitivního
vývoje. Mentální vývoj dětí i dospělých je možné ovlivnit a akcelerovat. Proto později napsal
monografii s názvem Miluješ mě! Nepřijímej mě, jaký jsem (You love me! Don´t accept me as
I am), v níž zřetelně popisuje jeho přístup k dětem s nedostatečně rozvinutými poznávacími
dovednostmi. Spolu s André Reyem formuluje teorii kognitivního vývoje, a tak získává základ pro
vývoj materiálů pro překonávání kognitivních obtíží a tedy řešení školní neúspěšnosti imigrantů.
Vznikají soubory pracovních listů, tzv. instrumenty.

Pozn.1. Kognitivní funkce můžeme považovat za předpoklady myšlení, je to vlastně soubor nástrojů
umožňujících porozumět problému či úkolu a nalézat jeho řešení. Nejsou vrozené, vyvíjejí se na základě
zkušenosti zprostředkovaného učení při běžných aktivitách doma, ve škole a kdekoliv jinde. Např.:
• Je dobré vědět, co se po nás chce (definování problému)
• Používat právě těch informací, které potřebujeme (relevance)
• Podržet obraz toho, co máme udělat, v naší mysli (zvnitřnění)
atd.
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Feuerstein sestavil ucelený systém pracovních listů, které rozvinou řešitelovy poznávací
funkce, jeho schopnost projít učením v souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne
problémy, se kterými se setká. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu,
upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí
vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním
životě.
Důležité je přidat informaci, že metoda je zážitková (a co prožiji, to neztratím), přináší hlubokou
vnitřní motivaci, která se vztahuje k řešení problému ( jak?), neobsahuje hodnocení (což zvyšuje
výkonnost řešitele – a výkonnost má naše západní kultura tuze ráda) a především propojuje
konkrétní úkoly v pracovních listech profesora Feuersteina (tj. v „instrumentech“) s naším
životem. Neměla bych opomenout, že na začátku všeho je víra. Víra, že mohu udělat krok dál.
Nevysvětluje se snadno, co že je FIE, až když ochutnáte, plně doceníte „pouhá“ slova, která se
snaží popsat mechanismus metody. V celém procesu má zásadní roli učitel, rodič, vychovatel,
prostě člověk, který nese roli zprostředkovatele pro naše setkání se s podněty a reakce na ně.
Existují dvě řady instrumentů: řada Standard (FIE Standard), která je pro populaci zhruba od 8 let
věku, a později prof. Feuerstein vytvořil i řadu Basic (FIE Basic) – ta je určena pro děti od 3 let výše.
Jako podcíle Instrumentálního obohacování lze uvést především nápravu deficitních kognitivních
funkcí, rozvoj jazyka, rozvoj vnitřní motivace, obnova pozitivního sebepojetí… A také změna
postojů učitelů, pokud jsou studenty pedagogové.
Řada Standard je tvořena 14 instrumenty, které na sebe postupně navazují, jejich obsah se
nevztahuje ke školním předmětům. Názvy některých jsou např. Uspořádání bodů, Orientace
v prostoru, Porovnávání, Analytické vnímání, Kategorizace, Vztahy v čase, Instrukce, … Je
určena pro kohokoliv zhruba od 8 let věku:
• dětem
• dospělým (včetně seniorů)
• jedincům s učebními problémy (špatný prospěch, poruchy učení, ...)
• nadaným
... a všem, kteří mají zájem

Basic (11 instrumentů) přináší dětem vstup do naší kultury, do vzdělání. Učí je procesu, obsahu
a zaměřuje se také na emoční a sociální oblast. Na rozdíl od standardu, který je o procesu. Basic
zajišťuje rozvoj sféry fyzické, neurologické, kognitivní a sociální a akceleruje potenciál člověka.
U normálně se rozvíjejícího dítěte můžeme stimulovat vyšší výkonnost a vyšší úrovně funkčnosti
za současného obohacování jeho rozvoje. Když se objeví znaky rizikového vývoje, můžeme
a měli bychom předcházet těmto možným rizikům. A v tom nám může Basic zásadně pomoci.
V jeho instrumentech se s dětmi dostaneme k uvědomění si podstaty jazyka, kresby, tedy
znázorňování světa kolem nás, čísel a operací s nimi, rozpoznávání emocí, jeden z instrumentů
z této řady se například jmenuje „Od empatie k činnosti“ atd. Feuerstein pracuje se skutečností,
že děti přicházejí na svět s bohatým potenciálem odezvy. A že ho rozvíjejí prostřednictvím nejen
své kapacity, ale i svého okolí. Ačkoliv bývá tendence vztahovat tento rozvoj k přirozenému
procesu, pokud nastává, jsou mnohé situace a okolnosti, kdy tomu tak není.
Instrumentální obohacování se u nás intenzívněji rozšiřuje až v posledních asi 10 letech.
Proběhlo několik menších výzkumů (většinou se týkají disertačních nebo diplomových prací),
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které dokladují možnosti FIE - podporu studentů ve využití jejich potenciálu: děti, mladí, ale
mnohdy i dospělí nebo senioři zvládají lépe to, co stojí před nimi: školní úkol, pracovní situaci,
každodenní žití. Větší výzkumy probíhaly v zahraničí – např. ve Velké Británii nebo přímo pod
vedením Feuersteinova institutu na mnoha místech světa (metoda je rozšířena opravdu po
celém světě). Když bych měla velmi stručně shrnout jejich výsledky, tak téměř shodně hovoří
o „zpozitivnění“ studentů, zklidnění, někdy lze doložit i lepší školní výsledky. Metoda zásadně
ovlivňuje i pedagogy a psychology, kteří ji využívají (což je také doloženo v některých studiích):
více si uvědomují podstatu procesu učení a učení se a odklánějí se od direktivních přístupů.
V České republice najdeme v současnosti několik škol, které mají FIE ve svém curriculu, je
potěšitelné, že přibývají, neboť všechny děti by se měly naučit, jak se učit.
Pokud se dospělý člověk, který je zainteresovaný v oblasti edukace (včetně té domácí) rozhodne
vzdělat se v oblasti Instrumentálního obohacování, musí nejprve absolvovat kurz FIE I, což je
první kurz ze standardní řady. V něm se naučí používat prvních šest instrumentů a – především
– porozumět teoretickému rámci metody. Účastníci kurzu se aktivně učí zprostředkovanému
učení, tj. přístupu, který je podstatou metody. Kromě toho zažívají i roli studentů. Kurz trvá 80
hodin a je – současně - hlubokou intervencí pro zúčastněné. Dovoluji si uvést jednu z reflexí,
které na závěr každého kurzu jeho účastníci společně sepisují. Myslím, že hovoří „za vše“,
podotýkám, že není nijak upravovaná, ani cenzurovaná:
• kreativita daná do určitého rámce – pocit svobody v určitých pravidlech
• m
 ožnost přenést zkušenosti získané v instrumentech do běžného života („kudy chodím, tudy
přemosťuji“)
• okouzlení z přemýšlení nad přemýšlením
• potenciál metody jako takové x malé rozšíření
• respekt metody vůči osobnosti
• pocit potěšení z toho, že pokud mám jiný názor, tak ostatní to neodsuzují a respektují
• společné dílo, které vzniká v přátelské a inspirující atmosféře
• metoda nás učí naslouchání druhým
• metoda citlivě bortí naše rigidní představy, že způsob myšlení je neměnný
• metoda nás učí klást otázky
• víra ve změnu - každý člověk může zazářit
• síla metody a její vliv na zvyšování kognitivní kapacity
• narostla mi křídla
• obohacení pro všechny strany
• uvědomění si důležitosti zprostředkování ve výchově v roli rodiče
• u
 vědomění si toho, že si mnohé neuvědomujeme, že pocity, které sdílíme, bývají v mnohém
generovány z osobních přesvědčení, ze systémů a ze vzorců – možnost volby změny pohledu
• možnost zprostředkování poznání sama sebe
• možnost zastavení a ustoupení od rychlých řešení
• možnost zůstat v klidu a být sám sebou
• důležitost osobnosti lektora
• klidná síla
• nový pohled na práci s chybou (není problém ji udělat)
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• odvaha prezentovat svůj názor a stát si za ním
• k cíli vedou různé cesty – nebát se jich
• aby vlastní děti mohly zažít tuto metodu
• p
 ropracovanost a systematičnost metody na tak dlouhou dobu (ale její efekt nastupuje velice
brzy), široký záběr (existuje jiná takto propracovaná metoda?)
• multikulturnost metody (mezinárodní použití)
• odpovědnost za „správné“ použití metody
I když motto metody dává prostor nespěchat – Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím… paradoxně tato metoda pomáhá ke zrychlení, pokud nebudeme pod tlakem, rozmyslíme si co
a jak budeme dělat, výsledky se dostaví rychleji.
Metoda ukazuje i to, že jsme různí a že k sobě patříme. Že svoboda jednoho končí tam, kde
začíná svoboda druhého. Napomáhá i v uvědomění si své vlastní cesty, v soustředění na daný
okamžik.

Použitá a doporučená literatura:
Feuerstein R., Rand Y., Feuerstein R.S. You love me! … don´t akcept me as I am. Jerusalem, ICELP, 2006
Lebeer J. Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje. Praha, Portál, 2006
Málková G. Umění zprostředkovaného učení. Praha, TOGGA, 2008
Kontakty:
http://charliekarlin.cz
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JAKOU VIZI MÁ VAŠE ŠKOLA?
A KTERÉ HODNOTY JSOU HYBATELEM
ZMĚN? ANEB HODNOTOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
SESTRY CYRIL MOONEY
Linda Jandejsková

PŘÍBĚH SESTRY CYRIL
Když se sestra Cyril Mooney (Ph.D.) stala mladou ředitelkou školy v elitní indické škole v Kalkatě,
vzpomněla si na touhu, která se v ní zrodila už jako dvanáctileté dívce vyrůstající v chudobou
postiženém poválečném Irsku. Tehdy se totiž rozhodla, že bude pomáhat lidem na okraji
společnosti. Nyní stála před shromážděním čtrnácti set dívek z elitních rodin v zářivě bílých
uniformách, jejichž hlavním úkolem ve škole byl dobrý akademický výsledek a úspěšné studium.
Za branami jejich školy však žily tisíce vrstevníků, kteří byli předurčeni nikdy nevystoupit
z nekonečného kruhu chudoby, a vzdělání pro ně bylo jen nedosažitelnou představou. To byla
všemi přijímaná realita. Fakt, se kterým se nadá nic dělat. Vizí sestry Cyril bylo tuto situaci změnit
- vytvořit školu, která bude založená na hodnotách, na svobodě, důvěře, sounáležitosti a na
pomoci druhým, kde budou všechny děti studovat společně, budou se navzájem od sebe učit
a vykročí do života nejen s výbornými znalostmi, ale také jako plnohodnotné, celistvé a moudré
lidské bytosti. Během své pětatřicetileté praxe, jako reakci na potřeby, které musela ve své škole
řešit, sestra Cyril vytvořila koncept hodnotového vzdělávání - metodu práce s učiteli, dětmi
a rodiči, která staví do středu školy hodnoty, nikoli známky. Pod jejím vedením se tak z tradiční,
soutěživé školy svázané pravidly, stala škola svobodná, sloužící komunitě, která postupně
získala věhlas v mnoha místech světa. Polovina žáků pochází z těch nejchudších poměrů ze slumů nebo z ulice. Druhá polovina pochází z rodin dobře situovaných, které platí školné
zajišťující i potřeby neplatících dětí. Všichni studují ve společných třídách. Školu navštěvují
děti s hendikepy, na půdě školy se setkávají děti které vyznávají různá náboženství. Součástí
každodenní školní práce je pečovat o druhé a měnit svět kolem sebe. O studium zde je dodnes
velký zájem, akademické výsledky dětí jsou výborné. Dítě, které přichází z ulice bez umění
číst a psát je během jednoho roku schopno zařadit se do třídy svého věku. Jak to sestra Cyril
dokázala? Odstranila soutěž jako motivační nástroj ke studiu, zvýšila kvalitu výuky a řekla svým
žačkám: Jděte ven, rozhlédněte se a zjistěte, co chcete změnit na tom, co vidíte okolo sebe.
Vymyslete jak a pak to udělejte.

HODNOTOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Možná se ptáte, proč bychom se měli zabývat konceptem, který vznikl ve spolupráci s indickými
dětmi a učiteli. Nám se tu nepotulují hloučky dětí bez domova, nemáme třídy s šedesáti, či
devadesáti žáky na jednoho učitele ani kastovní systém. Také ale zatím nemáme školství, kde
jsou lidské hodnoty v centru vzdělávání, i když jednotlivě takové školy jistě existují.
Kvantita se měří poměrně dobře. Jde o akademické výsledky, známky, výsledky testů. Kvalitu,
naplňování hodnot a spokojenost, však měříme podstatně hůře. Každý ji totiž vnímá jinak. Jak
tedy školní lídr zodpovědný za vzdělávání dětí, sledovaný zástupem rodičů, úřady a vlastním
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svědomím může nastolit situaci spolupráce, důvěry a svobody, kde je kvalita viditelná v atmosféře
školy?
Hodnotové vzdělávání sestry Cyril se zabývá právě tímto procesem. Pomáhá školám upevnit
vlastní vizi a hodnoty v praxi. Jde o přístup ke vzdělávání, metodický nástroj a výukový předmět
pro všechny ročníky základních škol. Hodiny hodnotového vzdělávání vytváří prostor pro důležité
otázky, na které zdánlivě není čas, ale na kterých závisí nejen klima, ale také efektivita školy.
Důraz je kladen na propojení práce dětí se skutečnými potřebami v jejich komunitě, na týmovou
i samostatnou práci a vztahy jak ve třídě tak i mezi učiteli a rodiči. Metoda nedává návod od
A do Z jak k cíli dojít, ale nabízí nástroje a otevírá témata jako jsou svoboda, strach, štěstí,
tolerance, pomoc druhým, či zvládání emocí. Dává příležitost sledovat hodnoty, kterým jsou
děti vystavovány a pomoci jim v bezpečném prostředí konfrontovat je, vytvářet zdravé vztahy
a vlastní systém hodnot. Ty, jež budou utvářet jejich život a které budou předávat dál.

JAK NA ZMĚNY
Sestra Cyril říká: „První věc, kterou je třeba udělat, je zbavit se soutěžení ve škole. Soutěže ve
smyslu toho, kdo je ve třídě první, druhý a třetí. Je potřeba děti naučit, aby soutěžily samy se
sebou, aby se nemusely neustále srovnávat s ostatními. To je osvobozuje od tlaku a obav o to,
jakou mají známku, jestli budou za ni odměněni a tak dále. Děti jsou pak mnohem svobodnější
a šťastnější. Mají také lepší akademické výsledky. Mají možnost pomáhat ostatním, místo aby
neustále sledovaly přes rameno, jestli je někdo nejde kritizovat. Jakmile odstraníte soutěž, máte
téměř vyhráno.“
Hlavní roli v odstranění soutěže hraje rozhodnutí v rámci školy odstranit mechanismy podporující
soutěž. Škola a její vedení musí vytvořit prostor pro učitele a děti, aby si na novou situaci zvykli.
Je také třeba ujistit se, že rodiče chápou, že hodnocení slouží především dětem a jejich rozvoji,
nikoli k vymezení jejich statutu v rámci třídy, školy, či společnosti. Potenciál dítěte totiž nekončí
tam, kde je doposud nejvyšší skóre testu ve třídě a nepatří ani do šuplíku Posledních pět. Každý
má přeci jinou startovací čáru a není třeba děti hodnotit a limitovat. Naopak, je třeba je neustále
podporovat ve zkoumání vlastního potenciálu a posilovat jejich vnitřní motivaci se posouvat
a uspět.
Škola Cyril Mooney předává metodiku i nástroje sestry Cyril na českých školách již několik let
v podobě seminářů a dlouhodobé podpory škol. Pomáhá učitelům, stejně jako dětem a rodičům,
ujasnit si svobodnou a bezpečnou formou, jaké hodnoty jsou pro ně důležité a jak podle nich
žít, a na jakých principech založit chod školy tak, aby byl s těmito hodnotami v souladu.Obsah
i forma práce sleduje cíl, aby byli všichni ve škole i mimo ni šťastnější a mohli dělat svoji práci
efektivně a kreativně. I pro skupinu šedesáti lidí je díky metodě možné, aby se v relativně krátkém
čase všichni vyjádřili k tématu, které školu pálí a došli společně k závěru. Celý proces je jistě
náročný, ale může být velmi ozdravný.

ASISTENTŮ MÁME PLNOU ŠKOLU
Nedostatek asistentů ve školách, zejména při procesu inkluze, která může a nemusí být pro
školy výraznou změnou, je často zmiňovaným problémem. Přitom ale mnoho z činností, kterou
mají asistenti na starosti by mohly velmi dobře zvládat právě děti, často i úspěšněji, nežli
dospělí. Učí se přitom mnoho užitečných dovedností, jako jsou trpělivost, empatie, komunikace,
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samostatnost v řešení problémů, umění učit druhé a v neposlední řadě, týká-li se jejich pomoc
učební látky, i lepší porozumění danému předmětu. Neměli bychom zapomínat, že máme plné
školy těch největších odborníků na život dětí - děti samotné. Právě od nich často slýcháme
v hodinách hodnotového vzdělávání velmi moudré a upřímné názory a nápady k řešení situací,
které bychom my dospělí považovali za nemožné. Mívají společné jmenovatele - jednoduchost,
upřímnost. Většinou se dětí ale nikdo neptá. Obíráme je tak o možnost dělat vlastní rozhodnutí
a nést zodpovědnost za jejich důsledky. Bere mi jim důvěru a často se z nějakého důvodu
cítíme jejich názory dokonce ohrožováni. Když dojde k nějakému průšvihu, provinilci jsou často
od kolektivu rychle odděleni a celá věc se řeší v ústraní, bez přihlédnutí k názoru, či dialogu
ve třídě. Přitom právě v kolektivu dětí často dochází k nejefektivnějšímu ošetření a ozdravení
situace, aniž by byla poškozena něčí důstojnost. Ale zpět k asistenci. V indické škole sestry
Cyril dospělých asistentů příliš mnoho nenajdete. O všechno se starají děti. Například o žáka,
který má fyzický hendikep se každý den stará jiný spolužák, který mu asistuje. Děti se silným
mentálním hendikepem se objeví ve společné třídě ráno, dostanou úkol od paní učitelky a pak
odcházejí do vlastních tříd, kde se o ně stará odborník. Starší, nebo zkušenější děti často doučují
ty, které potřebují pomoc. Důraz je kladen na pomoc druhému, efektivní řešení a zdravý rozum.

NÁVŠTĚVA SESTRY CYRIL V ČESKÉ REPUBLICE
V létě se můžeme inspirovat zkušenostmi sestry Cyril například na festivalu Colours of Ostrava,
v rámci Meltingpot Discussion Fóra, a to 22. 7. Proběhne zde i tříhodinový ukázkový seminář
v rámci programu Colours Plus a křest připravovaných učebnic s koncertem Petra Nikla. Rádi
bychom dále pozvali zejména učitele a školní lídry na třídenní intenzivní seminář vedený sestrou
Cyril, ktserý proběhne od 25. – 27. 7. v ZŠ Trmice. Krátká setkání s ní budou možná také 28. 7.
v Litoměřicích. Registrace na třídenní seminář a další informace je možné nalézt www.skolacyril.org.
Škola Cyril Mooney nabízí v průběhu celého roku ukázkové hodiny s dětmi pro základní školy.
Společně vybrané téma pro danou třídu vedou zkušené lektorky přímo na škole. Je tak možné
si vyzkoušet, jak hodnotové vzdělávání funguje přímo v praxi. Zájemce srdečně zveme ke
spolupráci. Od září 2017 budou k dispozici také série učebnic hodnotového vzdělávání My jsme
svět, které provádí své čtenáře z dětství do období dospívání, ze základní na střední školu.
Učebnice předkládají materiály, které pomáhají dětem dělat vlastní rozhodnutí s rostoucí
sebejistotou a zodpovědností. Tak, aby byly v životě šťastné, úspěšné a své štěstí sdílely
s ostatními.
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INTRODUCTION
Dear friends,
I believe that the time has come when the education in the Czech Republic is becoming a social
priority. There is a new generation of parents who are not indifferent to what school their children
go to and how the education goes on in their school. There are more and more headmasters
who are aware of the fact that schools cannot be isolated from life. The number of teachers who
perceive the need for new methods and forms of teaching and have the courage to apply them
is increasing.
These are all very promising and positive signals. They reveal that, although education is not
a priority of our politicians – as evidenced by e.g. the headmasters’ and teachers’ salaries
(the worst in the OECD countries) or by the share of VAT, which the Czech Republic invests in
basic and secondary education (2.7 percent compared to an average of nearly 5 percent in the
OECD), it begins to be a social priority and this phenomenon can gradually turn access of the
politicians to such important areas as education.
The fact that the world and the society are rapidly transforming needs to be taken seriously. And
our education system must adapt to this transformation. It is necessary to ask questions: Why do
we have schools? What is the purpose of education? What skills are important for our children,
pupils and students in order to find their place in society and in order to be useful to themselves
and the people around them? The more deeper these questions go and touch the nature of
education and the operation of the schools, the more it is necessary to look closely for answers.
The opportunity to ask similar questions and search for answers together was the conference
entitled “Quality Education for Everyone”, organized within the World Roma Festival Khamoro,
which is organized by the NGO Slovo 21, z. s. Slovo 21 sees education as one of the key pillars
of life and the development of all societies and with its activities and a number of projects
it seeks to ensure that this topic is given the appropriate attention. Thanks to the efforts of
this organization, we had the opportunity to meet in Prague in June 2017 with a variety of
interesting personalities, from home and from around the world, whose educational experience
is impressive. Summaries of the contributions of at least some of these personalities are to be
found in this handbook.
I wish us all an increasing number of people in the Czech Republic who will see in education the
key for future happy life of people in our country and in the world in general. A growing number
of enlightened politicians, who will know that any investment in education is an investment well
spent and will also be willing to help the education become a real and long-term priority of the
government and politicians. More and more schools that will find the courage to step out of old
stereotypes and respond to the changing world. Headmasters who will not be afraid to create
changes and encourage teachers to change their thinking and access to education. Teachers
and educators who are not afraid to be creative, have a spark inside them and are able to inspire
and motivate children, pupils and students for education and to work on themselves.
I am convinced that all these progressive transformations of the education system will be useful
and good for all of us!
Mgr. Marie Gottfriedová
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DYNAMIC, INCLUSIVE EDUCATION –
WHAT, WHY, AND HOW
Jody R. Carr

Dynamic, inclusive learning where all children of all abilities and backgrounds form relationships
by learning together are supported to achieve success in the common learning environment.
When children learn together in schools, they learn to live together in society. Our public
schools and classrooms must reflect what we want as a society.
Dynamic learning in inclusive education, when properly supported and implemented, ensures
quality of learning and equality of learning. Today I will talk to you about 3 things. First, what
inclusive learning is, second, why inclusive learning is important and thirdly, how to implement
inclusive learning.

WHERE IS NB CANADA?
I am an Associate with Inclusive Education Canada. I am currently an elected member of our
provincial legislature and have been so since 1999 when I was first elected at age 23. I have
served as Minister of Education (kindergarten – grade 12), Early Childhood Development
between 2010-2013 and Minister Responsible for universities, adult learning and the human
rights commission 2006 and 2014.
I have learned that legislation and policy is important for inclusion, but just as important is
implementation and action. When I was Minister I directed an implementation review of Inclusive
Education and a 3 year plan to provide support to public schools.
Transformation to dynamic learning in inclusive education is a journey not a destination. All
countries are the same, we all have success and there are always challenges that require action.
Change is possible.
All around the world – business and corporations – like IBM, Coca Cola, Pepsi, SAP are embracing
the value of diversity as a tool to increase economic productivity and overall quality of life for
citizens. Companies that have a diverse workforce have 15% more likely above average Return
on Investment, ¾ of high level executives report that global companies are leveraging diversity
for innovation, the good companies know that diverse workplaces increase market to diverse
types of consumers.
Partnership. The reason we are where we are in New Brunswick Canada is because family
advocacy Inclusion New Brunswick Association for Community Living mobilized to demand
inclusive education happened. We have had champions at all levels within schools, communities,
school districts and provincial departments of education working together.
It starts with the political will and leadership of politicians, but it requires everyone working
together. A Triangle - elected government, department of education (schools/teachers), and
family advocacy groups.
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We have been recognized by the United Nations and by countries around the world as leaders
in inclusive education. This policy mandates that no child can be separated from their peers, it
also states that teachers and schools will be provided adequate support.

WHAT IS INCLUSION?
Each and every student, no matter what, have the right to walk into any school door and demand
the same, equal, high quality education, taxpayer service, as each and every other student. UN
Conventions and International Human Rights Law allows this right.
Inclusive education is promoted by UNESCO as a human-rights based approach to education
to ensure equal educational opportunities for all without discrimination or exclusion.1
Dynamic, inclusive learning recognizes that each child is uniquely special. Inclusive education
is a pedagogical and philosophical approach, when properly implemented and supported,
provides high quality learning that benefits and accommodates diverse learning of all students
in reaching their fullest potential in regular classrooms.
The UN Human Rights Council says the CRPD and Convention on the rights of the Child
recognizes that, “the right to education is a right to inclusive education.”2 Inclusive education is
acknowledged as “the most appropriate modality for States to guarantee universality and nondiscrimination in the right to education.”3
The Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights and the Convention on the Rights of the Child, affirm the core principles of
universality and non-discrimination in the enjoyment of the right to education.4
Inclusive education is a whole system approach to learning that dismantles the traditional
‘mainstream’ education system and the traditional ‘special’ education system and transforms
them both into a single, holistic, inclusive education system. It recognizes the need to change
culture, policy and practice of conventional schools to accommodate all students, including
students with all forms of disabilities, to reach their fullest potential.5
A human-rights based education model that focuses on quality and equality does not allow for
segregated schools or permanent segregated groups of students based on diagnosis, ability
and stereotypical labels. Generalizing the needs of groups of students is forbidden.

1

 verview of Measures Supporting the Right to Education for Persons with Disabilities, Monitoring
O
of the Implementation of the Convention and Recommendation against Discrimination in Education, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), (8th Consultation,
2015), at 5-6, online: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232592E.pdf [UNESCO].

2

 hematic study on the right of persons with disabilities to education, Human Rights Council, 2013
T
Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office
of the High Commissioner and the Secretary-General, Doc A/HRC/25/29 (2013) at page 3 online:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/StudyEducation/A_HRC_25_29_ENG.doc [UN
Study 2013]

3

Ibid.

4

Ibid.

5

Ibid.
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The Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) says that students should
not be rejected by conventional schools on the basis of any impairment6 and have a right to
reasonable accommodation to accomplish the goal of full inclusion.7
Bringing all kids together to learn, no matter their background, is true inclusion. I am here to tell
you from New Brunswick Canada that it is possible. We do it every day. But make no mistake it
is hard work, but work well worth it.
Each child, each person learns their best in different ways. The role of the classroom teacher
is to adjust the way instruction is delivered to learners. In particular, examples include the use
of different visual aids, planning more concrete examples, providing hands-on activities, and
placing students in cooperative groups. Classroom teachers use strategies such as universal
design for learning. Universal design for learning is a “framework for designing and intentionally
planning the educational environment that enable all learners to gain knowledge, skills, and
enthusiasm for learning.”

WHY INCLUSION?
I have talked to you about what inclusion is, but why do we want to include all children of
different abilities and backgrounds in the same classroom? Again, simply put, children that
learn together, learn to live together. When it comes to segregating minority populations, by
race or ability, its abundantly clear what the research tells us around the world.
The UN Committee of the Rights of the Child says the quality of special schools is often more
inferior and that residential institutions are also a particular setting “where children are more
vulnerable to mental, physical, sexual and other forms of abuse as well as neglect and negligent
treatment.”8
Children with disabilities, girls, and Roma children have been excluded from education and
considered uneducable. Some have argued that people with these backgrounds (mental,
learning and even physical) cannot be educated in conventional schools and classrooms. Often
these decisions are taken without investing in experts or teachers able to support or ensure
peer learning between children with different backgrounds. According to the OHCHR, the result
is that children are put in segregated schools and classrooms, isolated from their peers, where
expectations for excellence are unsatisfactory and detrimentally lower. 9
Research suggests there are three main benefits of inclusive learning – Economic,
Educational, and Social value.

6

Ibid at page 8.

7

Ibid.

8

 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 9 (2006) para 47, online:
UN
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vHrn2YtDgO4ZjHSiu4mMCNKxeV7PxOOmQZL5v2IpgSJyXYy3ETTtUI65KMAgOvcRYyPXQKoIa4QlaTvSVKFUBC0

9

 he Convention on the Rights of Persons with Disabilities Training Guide, Professional Training
T
Series No. 19, 2014 UN Human Rights Office of the High Commissioner page 89, online:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf [2014 UN Guide].
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A recent systematic review by the Harvard Graduate School of Education of 280 studies from 25
countries demonstrated clear and consistent evidence that inclusive educational settings can
confer substantial short- and long-term benefits for all students.10
The research indicates that included students develop stronger skills in reading and mathematics,
have higher rates of attendance, are less likely to have behavioral problems, and are more likely
to complete secondary school than students who have not been included. As adults, students
who have been included are more likely to be enrolled in postsecondary education, and to be
employed or living independently.11
EDUCATIONAL – A 2009 review of the research suggests that including all students in regular
classrooms does not have a negative impact on the academic achievement of students.12 Overall,
students in inclusive settings are shown to perform better on academic measures as well as on
measures of social competence.13 Positive results have been found in terms of an increase in
advocacy and more tolerant attitudes on the part of regular students in inclusive settings.14 In
a 2013 review of research, the Toronto District School Board concluded that adopting an inclusive
model of education not only brings education systems in line with international rights conventions,
but has also demonstrated to maintain or improve academic outcomes for exceptional students.15
Research from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) states
that school systems that commit themselves, both in resources and in policies, to inclusive
education perform better in academic results than systems that tend to separate out poor
performers or students with behavioural problems or disabilities.16 Teachers and school systems
in countries successful in PISA academic results “do not allow struggling students to fail; they
do not make them repeat a grade, they do not transfer them to other schools, nor do they group
students into different classes based on ability.”17

10	Dr. Thomas Hehir, Silvana and Christopher Pascucci, Harvard Graduate School of Education,
“A Summary Of The Evidence On Inclusive Education” (AUGUST 2016), online at: http://alana.org.
br/wp-content/uploads/2016/12/A_Summary_of_the_evidence_on_inclusive_education.pdf
11

Ibid.

12

 r. Sheila Bennett, Brock University, “WHAT WORKS? Research into Practice: Including Students
D
with Exceptionalities” (January 2009) Research Monograph # 16, The Literacy and Numeracy Secretariat and the Ontario Association of Deans of Education Research, online: http://www.edu.gov.
on.ca/eng/literacynumeracy/inspire/research/Bennett.pdf citing Kalambouka, A. Farrell, P. Dyson,
A. & Kaplan, I. (2007). The impact of placing students with special education needs in mainstream
schools on the achievement of their peers. Educational Researcher, 49(4), 365–382. [Bennett]

13	
Bennett, supra note 52 citing Freeman, S. (2000). Academic and social attainments of children with
mental retardation in general and special education. Remedial and Special Education, 21(1), 3–26.
14	
Ibid citing Brahm, N., & Kelly, N. (2004). Pupils’ views on inclusion: Moderate learning difficulties
and bullying in mainstream schools. British Educational Research Journal, 30(1), 43–64 and Farrell,
P., Dyson, A., Polat, F., Hutchenson, G., & Gallannaugh, F. (2007). The relationship between inclusion and academic achievement in English mainstream schools. School Effectiveness and School
Improvement, 18(3), 333–352.
15	
Toronto District School Board (Feb 2013). A CASE FOR INCLUSIVE EDUCATION. Organizational Development/Research & Information Services, Toronto District School Board, page 3 online:
https://inclusiveeducationcanada.files.wordpress.com/2014/02/a-case-for-inclusive-education.pdf
[TDSB]
16

Ibid citing OECD, 2012, p. 4.

17

Ibid.
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SOCIAL – Inclusive education is socially important because it provides a sound platform for
countering stigmatization and discrimination. A mixed learning environment that includes persons
with disabilities allows their contributions to be valued, as well as progressively challenging and
dismantling prejudices and misconceptions.

ECONOMIC – The realization of the right to education is a precondition for social and economic
inclusion, and full participation in society. The negative impact of the unemployment of persons
with disabilities, and arguably Roma children, on gross domestic product could be reduced by
guaranteeing access to inclusive education systems.18 It is less expensive to integrate children
with disabilities into the general educational system because a single integrated system lowers
administrative and transportation expenses.19 Moreover, the resources invested benefit the
community in general as inclusive education promotes independent living and a more equal
and inclusive society. Children who grow up in school together are more accepting of diversity
and less likely to hold stereotypical views about persons with disabilities.20

HOW TO IMPLEMENT INCLUSIVE EDUCATION
I’ve talked about what inclusive classroom learning is, and why inclusive classroom learning
is important. Let me spend a minute on how to implement inclusive learning. Inclusion is more
than a placement. It’s a way of thinking, it is attitude, a belief that each person has value, each
person has something to offer to the other and that our classrooms should reflect what we want
in society.
Transformation to dynamic learning in inclusive education requires ongoing and sustainable
efforts that involves ongoing classroom teacher support and training.
There are many ingredients that makes inclusive education work…but I have limited my ingredients
to the main three. Training and development in the values and leadership for dynamic, inclusive
learning; school transition and teacher support teams; and dynamic classroom instruction
and classroom management are all necessary requirements in successful transformation to
successful inclusive education.
Values and Leadership. Classroom teachers and all education support staff including
administration must believe and understand that their responsibility is for the learning of all
children. Classroom teachers must believe that all children are uniquely special, that all children
can learn. Dynamic learning in inclusive classrooms is hard work and takes leadership at all
levels to drive change. But it is necessary if we want the social, economic and education benefits
that inclusive education provides.

18

UN Study 2013, supra note 2 at p. 5.

19

TDSB supra note 15, page 16.

20	
Carole J. Petersen, University of Hawaii, INCLUSIVE EDUCATION AND CONFLICT RESOLUTION:
Building A Model to Implement Article 24 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the Asia Pacific, (2010) HKLJ 481-512 at 485 online: http://hl-128-171-57-22.library.manoa.
hawaii.edu/bitstream/10125/35229/1/Petersen_40HongKongLJ481.pdf
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Classroom teachers and education support staff must be open to a change mindset and be
open to collaborative improvement efforts. Proper language and respect that all students have
the right to learn together is required. A culture of learning and inclusion must be encouraged
among students and teachers.
School Transition and Teacher Support Teams. School transition and teacher support
teams are used as a mechanism to encourage training, support and a culture of learning among
classroom teachers. Teachers and students and encouraged to learn from each other and from
others and believing it is alright to ask for help. School transition and teacher support teams
provide problem solving, collaboration, team building, improvement, teacher planning, teacher
delivery, training, enriching the classroom environment and learning experience for the school.
Dynamic Classroom Instruction and Classroom Management. Classroom teachers
need training in planning and designing lessons to reach the unique learning styles of each
student. Teachers must know their students. Training in universal design for learning and
adapting lesson plans are important. Effective teachers adjust their teaching strategies to the
learning styles of individual children in their classrooms, discovery, observation, participation,
activity, blended types of learning strategies, collaborative, student interest, interactive, mixed
groupings, different actions provide opportunities to learn, providing different ways of showing
they have learned, audio, visual, hands-on.

More information on policy and practice of inclusive education is available by Jody R. Carr, jody.carr@
gnb.ca, in the paper “A Conceptual and Legal Framework for Inclusive Education” (December 2016).
This legal research paper provides 12 essential elements of an inclusive learning legislative and policy
framework and in addition gives 7 key principles for assertive implementation. The full research paper
can be found at Inclusive Education Canada and ARCH Toronto Disability Law Center websites.
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INCLUSIVE EDUCATION – PERSPECTIVE FROM
THE NORWEGIAN EDUCATIONAL VIEW
Berit Holmlimo
Inclusive education is a fundamental principle in the Norwegian educational system. The system
is based on the principle of equal and adapted education for all in an inclusive comprehensive
school system. The goal is that all children and young people shall acquire certain fundamental
skills, be included in a common knowledge, culture and value base, and experience mastery
and challenges at school. All children and young people should be met with trust and respect
at kindergarten and school, regardless of whether they have a disability, irrespective of gender,
social background, ethnic, religious or linguistic affiliation, sexual orientation or gender identity.

PRINCIPLES IN NORWEGIAN EDUCATION
To understand the Norwegian Educational system it is necessary to comprehend the underlying
principles that is the fundament for the educational system and the Educational Act.

KINDERGARTEN, PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION
There is a high attendance of children already from the early ages of children. Early Childhood
Education and Care (ECEC) in Norway is for children under school age, less than six years old.
Participation is voluntary. In Norway 90.4 per cent of children in the age group, 1–5 years attend.
Primary and secondary education in Norway normally lasts for 13 years. There is a common
national curriculum for primary and secondary education. The Curricula emphasizes basic skills
such as literacy, numeracy, ICT and oral skills. Both primary and lower secondary school is
compulsory and free of charge.
On the other hand, upper secondary education and training is non-compulsory. However,
everyone who completes primary and lower secondary education or an equivalent education is
entitled to upper secondary education. Adults over the age of 25 are entitled to upper secondary
education for adults upon application. 92 percent of all 16 to 18-year-olds were enrolled in upper
secondary education or training.

DECLARATIONS AND CONVENTIONS
In Norway it is as crucial that, all children and young people have access to education ensure
and that all learners receive an education of high quality, no matter where they live. It is equally
important that learners are able to take full part in the school life and achieve desired outcomes
from their education experiences.
These values are deeply embedded in the society and provides the statutory basis for ensuring
that kindergartens and schools are inclusive. A consequence of these conventions is amongst
others that the Norwegian Education has one national curriculum for all learners.
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Norway’s ratification of Declarations and conventions builds the framework and principles of the
Educational Act. Amongst these are:
UN Convention of Human Rights
The convention states that everyone has the right to education and minorities are to be equally
treated and non-discriminated. Elementary education shall be compulsory.
In addition to the indigenous Sami people, Norway is home to several ethnic groups with centurylong links to the country. These are referred as national minorities. Roma and Romani people
are amongst these minorities.
UN Convention on Rights of the Child
All children have the right to free and compulsory primary schooling without any type of
discrimination.
UN Convention on Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
There should be no exclusion from free and compulsory primary education, or from secondary
education, based on disability.
UN Convention on International Covenant on Civil and Political Rights
Emphasize the elimination of discrimination to race, color, sex, language, religion, political or
other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
The Salamanca Statement and Framework for Action
Special needs education has to form part of an overall educational strategy and, indeed, of new
social and economic policies.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
It recognizes the right of indigenous families and communities to retain shared responsibility
for the upbringing, training, education and well-being of their children. Indigenous peoples have
the right to establish and control their education systems and institutions providing education
in their own languages.

INCLUSIVE EDUCATION WITHIN THE EDUCATIONAL
ACTS AND REGULATIONS
The Norwegian Kindergarten Act and the Education Act states that all children
in Norway have a right to:
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• attend kindergartens and educational institutions
• attend their neighbourhood school
• receive special educational assistance and special needs education where this is required
• Attend levels based on age (not skills)
• to adapted language education (Norwegian and if necessary mother tongue instruction and /
or bilingual subject teaching)
Thus, the Education Act stipulates that the educational system must be of equal quality and
adapted to the circumstances and abilities of each child. This requires good learning environments,
where the learners experience an academic and social community that is pleasant and good for
their development. At times, extensive adaptation to individual needs can be necessary.
We see that that under certain conditions, an inclusive environment promotes the best learning
outcomes for all. In groups with cultural diversity, the different strengths and interests of
the various learners will provide the others with different inputs and help reinforce learning
motivation. Permanent organization into ability groups often leads to poorer results, although
some studies indicate there are exceptions to this rule.
In other words this means that learners from different backgrounds and with different abilities
and needs come together in the same kindergartens and common schools of high quality.
Learners are met with high expectations in a system, which can be adapted to the circumstances
and abilities of each learner.
The local authorities are responsible to follow these rights – regardless of children’s ability and
capacity. We see that most children attend the school closest to where they live (98%) and
that language minority children (including children seeking asylum) attend the same schools as
everyone else.

Special Needs Education
Learners who do not benefit from the ordinary, and the adapted, tuition are entitled to special
needs education. The Education Act does not define types of needs that qualify for SNE,
although it recognize that there are learners who can be in need, at some point, assistance and
support because of different educational needs or difficulties. It is important to note that special
needs education is not related to the learner’s disability, minority group nor an ethnic group.

Education for special groups within the mainstream education
Learners with a mother tongue other than Norwegian or Sami are entitled to special Norwegian
tuition until they are fluent enough in Norwegian to be able to follow ordinary tuition. They are the
only groups that are entitled to some education that are different from the mainstream classes. If
necessary, the learner is entitled to mother tongue instruction, bilingual subject teaching, or both.
However, there are some limitations to this education. A learner, who has the right to adapted
language education, has the right to a maximum of two years’ additional upper secondary
education and training. If staff is unable to provide mother tongue tuition or bilingual tuition, the
local authority must arrange for other adapted tuition to be provided insofar as it is possible.
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Support and Guidance
To ensure that all children, learners and apprentices receive the high quality education they are
entitled to the national authorities has a focus on support and guidance in different areas. The
Norwegian Directorate of Education has developed guidance material for local authorities, school
leaders, parents and teachers. They have also developed a collection of concrete examples and
advice on how to organize the education.

Quality Assessment System (QAS)
The aim of the Quality Assessment System (QAS is to promote quality development throughout
kindergarten, primary education and secondary education and training. National and local plans
and goals are the basis for this systematic process. The quality assessment system consists of
a knowledge base, tools, procedures and goals for key actors on different levels.
The system provides schools and school owners with relevant and reliable data on learning
outcomes, learning environment, completion of upper secondary education, resources and
school facts.
The system emphasizes the necessity of seeing the quality process as a continuous and
recurrent one, involving assessment of information, analysis, target-setting, planning changes
to practices, implementation and subsequent assessment of the outcomes of the changed
practices.

Teaching materials
To ensure that parents can take part of their children’s education the national authorities have
these last years had main attention on adapted material and information in different languages.
Amongst others has laws and regulations (rights) have been interpreted in different languages,
information on what to be excepted of you as a parent in your follow of your child, information of
the school’s role and responsibility regarding education and material on how to cooperate with
the kindergarten and school. Different educational resources are also in different languages.

References:
The Norwegian Directorate for Education and Training
http://www.udir.no/in-english/
Norway’s National Minorities:
https://www.udir.no/globalassets/filer/samlesider/nasjonale-minoriteter/nasjonale_minoriteter_eng_
trykk-01.02.pdf
Framework for Basic Skills
http://www.udir.no/in-english/Framework-for-Basic-Skills/
National Curricula for upper secondary education and training
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/finn-lareplan/#&english
Education Act
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/education-act/id213315/
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INCLUSIVE EDUCATION. CONCEPTUAL
AND PRACTICAL APPROACHES
Maija Hirvonen

INCLUSIVE EDUCATION
Inclusion in a wider sense means a process, not only for pupils with special educational needs and
disabilities, but for all students with additional needs who experience difficulties as active participants
with their peers in school. Most western countries are committed to the development of Inclusive
Education, which is presented in legislation and in various policy-level strategies and guidelines.
Special needs education traditionally focuses on teaching of pupils with disabilities. However, in
developing inclusive education we should change our ways of thinking. Pupils may experience
barriers in accessing to and participating in learning for many reasons. Such barriers might
arise from factors relating to social, cognitive, linguistic, disability, ethnicity or family and care
circumstances. Diversity of learners is a continuum that ranges from those needs that are
relatively mild and temporary through to those that are complex and more enduring.

Steps to inclusion
Inclusive education promotes equity within education. It ensures the access to education and
increases the participation in education for all learners. Inclusion is not about placement – it is
rather about developing schools to welcome diversity of pupils. Inclusion in education is one
aspect of inclusion in society.
There are no short ways to inclusive education. Creating an inclusive school is a process, where
all school teachers and personnel work together in order to ensure that all learners can reach
their potential.
The cornerstones of the inclusion process are school culture, policy and practices. “Culture”
means beliefs and attitudes, which affect the behaviour of all staff and pupils; “Policy” refers to
school guidelines and rules, which provide concrete direction for the development of the school
towards “School For All” and “Practices” show the concrete organization of learning support.

Implications to curriculum development
Inclusive education can be presented as an approach addressing students with additional/
special educational needs and disabilities in curriculum development and provision of Learning
Support in schools. There is research-based evidence, that pupils with additional/special needs
tend to underachieve is school. Therefore, changes are needed for curriculum framework
towards “Competence based curriculum” and “Integrated curriculum”.
 ducation is for life – life is not divided into subjects. In the subject-based curriculum there is
• E
a risk for alienating content from real life. Especially drop-out students and “young people not
in education, employment or training” (NEET) often feel, that school subjects are not relevant
for their needs.
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• L
 earning psychology - based reasons. It is expected in the subject-based curriculum that
pupils are able to apply learning content in real life situations (generalization). Especially early
graders or teenage students might have difficulties to combine the learning content and their
real life situations. Integrated curriculum gives the responsibility for teachers to minimize the
gap between “theory and practice”.
 earner-specific reasons. Pupils with additional/special needs often have difficulties in
• L
understanding or getting information by reading, reasoning or logical thinking. That is why
teachers need to help them to “understand life” by integrating relevant themes into the
curriculum and that way increasing motivation of their pupils. This is called ”functional
teaching” – all education should be “Education for life”.
The basic question is, whether a separate curriculum is needed for pupils with additional/special
needs. Traditionally, there has been a separate curriculum for each disability group. However, in
inclusive education different forms of modifications (modification of goals, outcomes, pedagogy
and assessment) are the tools for teachers to adapt the school for all. Additionally, for those
having specific learning needs (e.g. dyslexia) or difficulties in concentration and behavior, the
learning content and time can be modified, but the learning outcome expectation is the same.
Also pupils with sensory disabilities can, if provided sufficient aids and tools, reach the same
learning outcomes as others. For those having severe and multiple learning disabilities (severe
intellectual disabilities) a separate curriculum is needed based on “Activity areas” (motoric skills,
communication, social skills, daily living skills and cognitive skills).

Inclusive education in curriculum, example Finland
The Constitution of Finland stipulates that no one shall, without an acceptable reason, be
treated differently from other persons on the grounds of gender, age, origin, language, religion,
conviction, opinion, health, disability or any other reason that concerns his or her self.
Rights-based principles of Constitution are the foundation for educational legislation. The Basic
Education Act of Finland reflects non-selectiveness: “The objective of basic education is to
support pupils’ growth towards humanity and ethically responsible membership of society and
to provide them with the knowledge and skills needed in life. Basic education encompasses
nine years and caters for all those between 7 and 16 years. Schools do not select their students.
Every student is allocated a place in a nearby school, but they can also choose another school
with some restrictions.
According to the Basic Education Act, education must be provided according to pupils’ capabilities
to promote their healthy growth and development. Those providing education must cooperate
with pupils’ parents or other guardians. Pupils participating in education are entitled to a safe
learning environment. The Act further states that pupils are entitled to teaching that is based on
the national and local curricula as well as guidance and counselling on every school day. Pupils
are also entitled to receive sufficient support for growth, learning and school attendance directly
as the need arises and to free pupil welfare necessary for participation in education.
The principles and values in the national legislation channels the work of the National Core
Curriculum. It includes the objectives and core contents of different subjects, as well as the
principles of pupil assessment, special-needs education, pupil welfare and educational
guidance. The principles of a good learning environment, working approaches as well as the
concept of learning are also addressed in the core curriculum.
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On the local level the National Core Curriculum provides a uniform foundation, enhancing equality
in education throughout the country. The curricula of each municipality steers instruction and
schoolwork in more detail way, taking into consideration the local needs and perspectives.
The preparation is carried out in working groups that focus on structure and objectives,
conceptions of learning, support for learning and the different subjects taught in basic education.
The preparation of the curriculum is interactive. It is also recommended to involve pupils and
their parents in the process. The local curricula must define for example the values, underlying
principles as well as general educational and teaching objectives. Further, questions such as
the language program, the lesson-hour distribution to be observed locally, cooperation between
home and instruction of pupils requiring special support or belonging to different language and
cultural groups must be addressed.
The national and local level curriculum as the foundation, the school-level curriculum specifies
the guidelines for future learning and schoolwork. Each pupil has the right to receive instruction
in accordance with the curriculum on each and every day of school. All guardians should
familiarize themselves with the curriculum of their child’s school. This makes it possible for the
guardian to more effectively support their child’s learning as well as participate in the planning
and development of school activities together with the school. Co-operation between home
and school improves the well-being and safety of the pupil, the class and the entire school
community. The school-level curriculum includes the concrete description of learning support.
Regarding support for learning, each subject-syllabus includes references on guidance,
differentiation and support, on the diversity of learners and on the need for adaptations according
to the individual abilities of students. Additionally, the specific character of the subject specifies
what has to be taken into account (e.g. in the mother tongue early identification of learning
difficulties in reading).

Support for Learning in school level curriculum, example Finland
Underlying values (valuing diversity, right in education, commitment to ”school for all” approach…)
direct school work. School-welfare as a whole, principles that guide the provision of Learning
Support and the implementation of Learning Support are part of the school-level curriculum.
In inclusive settings also multi-sector cooperation is good to be defined, e.g. collaboration with
special schools or resource centers.

The principles that guide the provision of Learning Support answer to the question:
WHY inclusive school?
• Developing “school for all”: school policy, culture and practices;
• Focus on the early identification of learning difficulties and early intervention
 upporting pupils in reaching their full potential and in developing positive self-esteem as the
• S
primary goals of learning support.
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WHO are pupils with special needs in our school? (Definition)
Pupils have learning difficulties if they:
• have a significantly greater difficulty in learning than the majority of pupils of the same age; or
 ave a disability/special need which prevents or hinders them from making use of educational
• h
facilities generally provided for pupils of the same age.

WHAT are the forms of Support in our school?
 eneral support is provided for pupils who need support temporarily due to illness, absence or
• G
other reason. Everyone is entitled to general support. It is a natural part of everyday teaching
and learning process.
 pecial support is for pupils who need support continuously. Based on the identification of
• S
special learning needs and on the pedagogical assessment of the pupil an administrative
decision on learning support is to be made. That is a document, which obliges for the provision
of the support.
 he forms of learning support for an individual pupil are expressed in the Individual education
• T
plan (IEP), made together with the pupil, parents and teachers.
School`s Action Plan (WHO, WHAT, HOW and WHEN?) compiles the process: Identification of
additional/special needs, pedagogical assessment, decision on Learning Support, Individual
Education Plan, forms of support and responsibilities. Also guidance, counselling and
collaboration with parents and community are to be included into the school-level curriculum.
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INCLUSIVE EDUCATION, A PROCES
OF CHANGE IN EDUCATION AND SOCIETY
María José Ruiz Peñalver

The presentation is named INCLUSIVE EDUCATION, A PROCESS OF CHANGE IN EDUCATION
AND SOCIETY because inclusion is not only related to education and its professionals, but
society has to be involved in order to bring change. It is divided into two main points:
• The Salamanca Statement.
• And the good practices.
The main event which fostered the discussion on inclusive education was the Salamanca
Conference, from which the Salamanca Statement came out.
The Statement is a series of documents approved by 92 governments and 25 international
organisations during the Salamanca Conference held in 1994.
Its objective is to work to ensure that Education for All really means for ALL, i.e., no student is
left outside education.
These Conference and Statement were the turning point in the commitment to inclusion. Before
that not many people questioned the old “normal” vs. “special” schools system, but afterwards
more and more people began to question the system and advocated for inclusive education.

The document offered a framework of action which included different elements:
 chools factors, summarized in five main points: a child-centered approach, the school heads
• S
have a key role in the change, use of technology when necessary, importance of investigation
at school level as well as administration and university level, and the importance of the
dissemination of the results of these investigations and of good practices.
 ecruitment and training of educational personnel, summarized in three points: importance
• R
of training, the role of universities as advisors in the process to inclusive education, and the
importance of having roles models at the school.
 xternal support services, focused on the role of special schools as resource and counseling
• E
centres.
 riority areas to be paid attention to: early childhood education, girls’ education, preparation
• P
for adult life, and adult and continuing education.
 ommunity perspectives, focused on cooperation with the families, involvement of the
• C
community, the role of NGOs and voluntary organisations, and raising awareness to promote
positive attitudes in society.
• And, lastly, resource requirements, focused on two main aspects: the realistic distribution and
allocation of resources and the combination of an educational and a social approach to education.
Even though the Salamanca Statement talks about students with special needs, relating inclusive
education to these children, nowadays the concept of inclusive education has broadened to
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include every child so as to fulfill the objective of Education for All, the main principle underlying
the process to inclusive education. This will fulfill the right of every child to an education. But this
doesn’t mean any kind of education but quality and equal education.
Another principle is the right of parents to choose the form of education they want for their
children, that is, if they want their child to attend an inclusive school, they must have the chance
to do so without authorities or schools imposing a type of education they don’t desire.
This is closely related with another principle, schools should accommodate all children
regardless of their conditions. This means resources must be provided so students receive
a quality education and respect to equality in education. This is one of the most discussed
issues in inclusive education, as administrations, schools and parents do not see how schools
can meet the needs of students with very severe needs.
Closely related, it is that learning must be adapted to the needs of children, not the other way
round. This means flexible curricula that can be adapted to each child without losing quality in
the educational process.
The Statement includes a lot of guidelines, but I will focus on three of the elements included in
its Framework for action (school factors, educational personnel, and community perspectives)
when presenting three examples of good practices carried out in Spain.
These examples have certain common characteristics which connect them with the Statement
in the following way.
In terms of school factors all of them have a child-centered approach which has led to the
successful schooling of their students. This approach has focused on giving curricular
opportunities to suit different needs. What varies from one example to another is the methodology
they have chosen: individual plans to offer the adequate support, project-based learning, or
dialogic groups as part of the learning community. This shows us there is no magic formula, but
that each school or project has to find its own way. But, even though the methodology may vary,
in all cases the teaching is related to the pupils’ own experience.
Technology is used when necessary as one more tool, not as a solution to the problems they
may find. It is also used as a way to overcome the digital gap students may have as they do not
have access to this technology at home. The last aspect of school factors is that parents and
volunteers take an active part in education, both at school and at home.
In the issue of the educational personnel is where we can find more differences among them,
but they still have some common characteristics. There are two shared characteristics in relation
to this. One is that the whole team is involved in constant in-service training and the other is the
use of role models, role models which are close to the students. They do not have to be adults,
but also other students or members of their families.
To finish with this section I would like to mention the Community perspectives factors that were
key to the changes in these practices. First, education is a shared task between teachers and
parents, i.e., parents have to participate in educational activities both at home and at school.
Second, it is very important that NGOs and volunteers associations collaborate in education, as
they mean extra resources, role models; all of this in coordination with the school.
And last, but not least, the importance of raising awareness. Each of these practices do it in
a different way, but all of them reserve spaces and time to learn about the different people in the
centre so as to avoid stereotypes and prejudices.
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Let’s move now to the good practices as such.
The Promociona programme has been carried out by Fundación Secretariado Gitano since the
year 2008/2009, and it is financed by different bodies and organisations. Its objective is to raise
the achievement of students with the following characteristics: students with less than 20% of
absenteeism, less than 2 years’ achievement gap, and families willing to collaborate at home.
They work at three levels: individual, group and socio-community levels.
At individual level, first, they identify the needs of each student through interviews with the
families and the students. After that, the professionals design an Individual Work Plan which
the families and students commit to follow and fulfill. They also have tutoring sessions with the
students so they learn basic competences such as self-esteem, leadership, etc. They also have
a mentoring programme with companies, so students can know different jobs and the formative
itinerary needed to do them. The objective is not to decide which itinerary they will choose, but
encourage them to finish CSE and continue their studies. All this is done in coordination with the
schools through collaboration agreements.
At group level, they work on three aspects. First, the Promociona classroom which has two
main objectives: to work on school habits and routines in the group and quality school support
and reinforcement in small groups in which basic and transversal competences are worked.
Secondly, they work on group counseling so they learn how to organize their time and spaces
and study techniques and abilities. At this level, they also have a training and counseling
programme for professionals of the socio-educational field on interculturality, Roma culture and
the educational situation of Roma students.
At the socio-community level, they work with the neighbourhood and other social agents, so
participation in education is fostered among the community. They organize raising awareness
campaigns directed to public administrations, schools, the Roma community and society in
general to avoid prejudices and preconceived notions about different people. They also organise
meetings of students and families, as spaces of debate, reflection, exchange of ideas, problems
and experiences of success.
This programme has obtained very good results. Currently, this programme works with 1300
students, their families and more than 400 schools all around Spain. As examples
of the results obtained, in the year 2015/2016, 67% of the students in the programme went from
Primary to CSE with all the subjects passed; 79% of students finished CSE successfully; and of
these 87.4% have continued their studies in non-compulsory levels.
Apart from the common characteristics explained before, this programme also connects to
the Salamanca Statement, in terms of School Factors, because they offer extra support in
coordination with the school and consulting with them.
The second example is the CEIP María Sanz de Suatuola, an Early Childhood and Primary school
in Santander, north of Spain, which was near the shantytown of La Cavaduca. This shantytown
disappeared in 2006 and the school helped the families in the process of rehousing. 25% of the
students are of Roma origin, and most of the students at this school are at risk of exclusion and
poverty. It is an intercultural school which receives students of different nationalities.
They have created a programme to control absenteeism, which has been reduced to less
than 20%. They collaborate with different associations and organizations, e.g. the Promociona
programme.
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They have made the learner the protagonist of education by using a Project-based learning
approach, which allows every student to be involved in the same activity but at different levels.
They have a very strong and well developed School Coexistence Plan, which includes
a programme of emotional and values which has developed a feeling of belonging in students.
When a student receives a disciplinary report, compensating measures are taken or the students
have to do community services.
As most students do not have access to ICTs at home, they are used in the school as a resource
to avoid the digital gap.
They do not only work at the relationship level with the students, but also with the personnel
of the school. The in-service training is done by all the personnel, as the transference to the
classroom of what is learnt will be easier and more solid.
The parents’ association is very involved in the school. They organize different activities and are
on charge of a resource and book bank, which is accessible to every family.
It is a school open to the community (7:30-22:30) in which different organisations carry out cultural
and leisure activities, open to students’ and their families’ participation. They reserve time and
spaces to make Roma culture known to the community and offer a more realistic image.
Some of the results obtained in the last years by this school are the following. It is a much
demanded school by Practicum students from the College of Education. The cases of
absenteeism have been reduced to less than 20%, and there have been no cases of early
dropouts or children out the education system. During 2016/17, only 4 students are repeating
the school year. Last year, two out of the best three academic records in the last Primary school
year were from Roma students. The number of disciplinary reports has decreased dramatically.
All parents participate in the resource and book banks.
This school has another individual connection with the Statement. It is a school for pre-service
training for students from the College of Education and they collaborate with the university in
investigations in the classroom.
For the last practice, I have changed the order of my exposition as I would like to finish with
a video in which different members of the educational community present what they do in the
CEIP La Paz.
This Early Childhood and Primary school is placed in La Milagrosa neighbourhood. Students can
continue their studies at the school until the end of CSE. One third of its students are of Roma
origin and they also have a high number of immigrant students, so it is a multicultural school.
Many of its students are at risk of exclusion and poverty. They have been a learning community
for ten years, after rethinking the way they approached education because the school was going
to close due to the lack of students.
After their transformation into a learning community, the school changed dramatically. This can
be seen in the results obtained:
• Absenteeism has been reduced from a 40% to a 10%.
 he number of students has increased in the first two stages from 90 to 248. The biggest
• T
increase has been in the Early Childhood stage.
• The number of students finishing CSE has also increased.
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Apart from the common characteristics in connection to the Statement, it has some distinctive
characteristics. Even though the head coordinates everything, leadership is shared among
different members of the educational community, as they are organized in commissions where
teachers, parents, students and volunteers are represented. The arrangement of support is well
organised as students support each other as well as having the support of specialist teachers.
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QUALITY EDUCATION FOR EVERYONE
Marie Gottfriedová

INTRODUCTION
Innovations in education – a term that includes a wide range of approaches, methods, forms
of work, used tools and last but not least also the ways of pedagogical thinking, which aim to
streamline the process of education and adapt it to the needs of today’s students with the use
of the current state of knowledge in the field of disciplines that affect and influence learning
(pedagogy, didactics, psychology, neurology, sociology, etc.).
Often we imagine that the term innovation in education means mainly modern information and
communication technologies and their use in the learning process. Interactive whiteboards,
projectors, tablets, language laboratories, various kinds of applications, educational games,
interactive textbooks – all this and many other technological innovations belong today to our
schools.
In this contribution on innovative elements in education, however, I want to focus on a different
area, on a non-technological area, yet an essential one, and in a sense more substantial. I want
to mention the innovations that cannot be purchased in schools, yet they are a prerequisite for
the modernization of the learning process and all its other qualitative changes. What I mean is
the pedagogical thought, teachers’ approach to the education of the pupils and pedagogical
approaches, whose holders are exclusively teachers.

1. INCLUSIVE EDUCATION – AN INNOVATIVE WAY
OF THE APPROACH OF TEACHERS TO PUPILS
In recent months, the society discussed a lot the so called inclusive education. Maybe the
indication itself - foreign, unknown - created distrust and fears in a part of the population.
Different people, professionals and the general public interpreted this term in different ways.
Some imagined education of variously disabled children in common schools, some imagined
exclusively the education of Roma, others thought of a gradual liquidation efforts of special
schools. Other and different interpretations followed. Who was not satisfied with superficial and
often assigned formulated explanations, who did not get lost in the excess of information, who
was looking for answers in a wider context and was willing to look beyond the horizon, soon
found out that inclusion, or shared education, does not include only certain groups of pupils
and certainly not the preference over other groups. Shared education applies to everyone.
There are schools, and there are many of them, who are not familiar with the term inclusion, but
they are familiar with its practice. These are schools that educated in an inclusive way for several
years when the term did not exist. Already the Act No. 561/2004 Coll. on pre-school, primary,
secondary, higher vocational and other education (the Education Act) is inherently inclusive, i.e.
promoting the openness of schools and taking the individual needs of pupils in their learning
process into account. Since 2005, some schools apply the principles of inclusion in their daily
practice and, in many cases, it can be concluded that successfully (this can disprove one of the
many false allegations that inclusion is a completely new phenomenon, which we do not know
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too much about and that is not sufficiently proven in practice). Where do these schools therefore
see the essence of inclusion and how do they define it?
In the elementary school in Trmice, many years of experience with the shared education of
pupils have articulated a definition of inclusion as follows:
Inclusion is to create optimal conditions for the maximum development of each individual.
This phrase, quite simple and clear, represents, however, one of the innovations in the way
of educational thinking and approach to students. In its essence, the school should offer an
environment and create conditions in which every pupil will be sufficiently motivated, inspired
and encouraged to his greatest development. In other words, the school needs to change the
perspective on pupils in this spirit: The pupils are not here for school, but the school is here for
pupils. A simple formulation, whose implementation in practice, however, places considerable
demands on teachers.
When we decide to buy new shoes, we consider it absolutely natural to buy those that fit us – they
are not too tight, they do not slip off, they correspond with the purpose of their use and our aesthetic
demands. The same is true about clothing. Only a fool would buy clothes that do not fit him, are
inappropriate, do not comply with the composition of the material, color and cut. It is necessary to
treat the education of pupils like this as well. Each pupil needs something else. And it is here where
the educator is irreplaceable, here is his sovereign territory. It is the teacher who should be
able to recognize what are the proportions of the pupil and should set educational goals
proportionally, choose the path that will lead to a goal and get the pupil excited about it and
awake enthusiasm in an appropriate manner. This is the art of the teaching profession.
The teacher who practices this pedagogical creed knows that each pupil is different, each pupil
has his own specifics, strengths and weaknesses, his limits and his potential for development.
He or she must know that it is not possible to perceive students as a class but as individuals
with all their life context, that he or she needs to treat each student differently, motivate everyone
differently to get them work on themselves and push their limits. All this assumes, in addition
to high-quality pedagogical diagnostics, also pedagogical wisdom teachers, human maturity,
a sufficient degree of empathy and the ability to recognize the limits of individual pupils. With some
degree of exaggeration we could say that this teacher is actually a sort of a shaman, whose task
is to mix an elixir for each pupil that will allow him to develop all his abilities and talent.
Although variously disabled pupils and a variety of special educational needs were often
discussed in connection with inclusion, experience of inclusive schools shows that it does not
matter whether the child is healthy or disabled, whether it is a child from a majority society
or a Roma or immigrant child, it does not matter whether it is a child from a well-off and
economically secure family or a child from a family at risk of poverty or social exclusion. Every
time it is a child with a particular life story, with specific needs, capabilities and limitations, with
a specific genetic features and personality. And the real quality of a teacher is to be able to work
with all these children and to direct and lead them to a harmonious development.

2. METHODS AND FORMS OF WORK – AN INNOVATIVE WAY OF
THE APPROACH OF TEACHERS TO TEACHING
When I mentioned shared education as an innovation and as another way of pedagogical
thinking and looking at pupils, then I must necessarily include two more innovations related to
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the approach of the educators to pupils and their training. The first innovation are the methods
and forms of work in the learning process that the teacher uses and applies.
When I compared education adapted to pupils’ proportions to clothes in which pupils are
comfortable, then the methods and forms of work can be compared to the cut, the tailor’s work,
which is a prerequisite for fitting clothes. Based on numerous surveys, education experts talk
more and more about frontal teaching not being a learning style that sufficiently takes into account
specific needs of individual pupils and reaches everyone. The so-called frontal teaching is targeted
only to a particular group of pupils who for various reasons can handle the interpretation (which
is meaningful for them, the tempo, dynamics and logical sequence suits them, it corresponds to
their learning style, etc.). This kind of teaching enables passivity of the pupils, or even requires it
— students must be quiet and sit at their school desks so they do not disturb. Very often during
frontal teaching only one person is really active – the teacher. The situation is completely different
in a classroom where students work in pairs or larger groups, where they can choose appropriate
tasks, where they can help each other and work together, where they look for a solution based
on introducing a particular problem using indicative questions and various sources. Such lessons
allow the involvement of all learners and are actually taking into account their specific educational
needs and proportions. It is also undoubtedly much more enjoyable and diverse, though not
so calm and quiet. And one more great advantage do lessons, in which the frontal teaching is
not prime, have – it is the students who are active, the teacher is “only” a sort of moderator and
coordinator of their activities and the one who accompanies them.
This innovation also places considerable demands on teachers, especially in their preparation for
classes. Such a conception with the teacher aiming for active involvement of all students does
not mean that one lesson equals one preparation of the teacher. It means several preparations
for the same lesson. In the light of all that has already been said here, it is completely logical. If
a teacher works inclusively, i.e. takes into account the specific educational needs of the pupils,
then the lesson must be arranged into layers, the teacher must adapt the lesson to the capabilities
of each pupil. Someone may work alone, someone must me provided some kind of support,
someone needs to be navigated and led almost constantly. Basically, the point is that the
teacher does not bring everything to the students in a “finished form”, but that he or she
leads them using different methods and forms to a separate thinking and discovery, to
logical reasoning and learning from knowledge and context. The point is that it has to be
the student who is active in the lesson and who works and thinks. The point is to use these
forms to teach pupils how to learn and put a solid foundation for lifelong self-education.
The focus of the teacher’s work lies in the preparation for lessons, in planning and designing the
lessons, in choosing an educational strategy that will allow participation and activity of all students.
During the lesson the teacher is in the background, monitors all activities, coordinates and directs.

3. E
 VALUATION – AN INNOVATIVE WAY TO MONITOR
THE RESULTS OF EDUCATION
“If you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”
(Albert Einstein)
Evaluation of the pupils goes hand in hand with adapted education. Evaluation of the pupils may
take different forms and the choice is primarily about what we focus on and what role and sense
we attribute to the evaluation.
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In principle, evaluation can be interpreted in two ways – summative or formative. Summative
evaluation provides students with the ultimate overview of their performance as well as the
information about how their performance was compared to other pupils (e.g., in the classroom
or study group). The formative evaluation is focused on monitoring the progress of the pupil, is
interactive and takes into account all the specifics of the pupil’s personality. In the opinion of
most experts the formative evaluation is an important part of the teaching and learning
process and is an indispensable tool for the development of important life skills of the
pupils. One of the main arguments for its introduction into school practice is that it
supports fair approach to students and increases their overall school success.
The issue of fair approach to students is very interesting in the overall context of the reviews. Fair
approach to students does not mean that educators treat all pupils the same. On the contrary
- the same approach is often very unfair. It is necessary to take into account the specifics of
individual pupils both in education and in the way of evaluating. Scientific surveys, but also
the experience of many schools, show that evaluations – if they are supposed to make sense,
if they are supposed to provide a high-quality and valuable feedback, if they are supposed to
motivate and shape, and if they are supposed to be part of an educational philosophy based
on respecting the individual needs of pupils – it is necessary to refer to the prepositions of the
pupil, not just to the assessment scale, which measures the performance of the student only in
relation to standards and compares it with others.
I will name a banal example. Anna and Thomas meet in the first grade. Anna comes from
a very challenging environment, her parents pay attention to her, and because she has an older
brother and is very smart and acute, she can read before entering the school. Thomas comes
from a family that lives in a socially excluded area, his parents do not work and therefore do
not have enough funds for the welfare of the family. Thomas rarely leaves the street where he
lives, where nobody really pays attention to him. I purposely chose these extreme examples so
that I can point out the value of the summative evaluation. Anna does not have to lift a finger in
school, she can afford not to work to the fullest and does not have to try hard - however, her
performance will still match the mark A. In contrast, Thomas can be very conscientious, can
work with deployment and interest - however, due to his initial disabilities he hardly reaches the
mark C.
Numerous school experiences show that mainly formative evaluation has sense and value, an
evaluation that relates to the possibilities of the pupil, which takes in account his deployment,
diligence and progress. And there is no need to worry about the fact that the mark A or any other
mark in one class does not have the same value. If this concept of evaluation is clearly explained
to the pupils, they do not see a different value of the same mark as injustice. The consistency
of the access to education with the approach to evaluation is inexorably logical. If we want to
create adapted education (taking into account the specific needs and the context of individual
pupils), we must also create adapted evaluations of the pupils.
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CONCLUSION
As I have already mentioned in the introduction, in this contribution I tried to present the
innovative elements in education, whose holders are exclusively teachers. I had a purely human
invention and innovative approaches in mind, which cannot be replaced by any technology or
other inventions.
I mentioned three areas in this direction:
1. Approach to students
2. Approach to the methods and forms of work
3. Approach to the assessment of pupils
Although I sought to focus on new perspectives, on new concepts and approaches, I don’t
want my contribution to sound like disrespecting or criticising the old ways commonly applied
in most schools - e.g. frontal teaching or summative evaluation . There is no need to condemn
frontal teaching, but use it in a limited and reasonable way where it is actually beneficial. It is
not necessary to completely remove summative evaluation, but to complement it appropriately
with the formative evaluation that emphasizes the progress of the pupil, not its measurement
with others.
In my post I also sought to emphasize the role of educators. I pointed out those areas in which
they are not replaceable. I highlighted their importance in the education process, which consists
in particular in the human dimension of their personalities, their expertise and their ability to work
on themselves, to learn and always find new paths and options. Only those teachers can live up
to the high demands of today’s society requirements on their profession. Only those teachers
can inspire, enthuse pupils and lead them to their full development. Only those teachers can
carry positive changes and innovations that will be beneficial for them and all their students, and
that they will finally bring a welcoming face to our schools.
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CONSCIOUS LEARNING AND TEACHING OR
FEUERSTEIN’S INSTRUMENTAL ENRICHMENT
Eva Váňová

The main aim of the Instrumental Enrichment technique of Professor Reuven Feuerstein
(Feuerstein´s Instrumental Enrichment – FIE) is to guide an individual toward higher-quality, more
independent learning and working and to the greatest possible degree of self-sufficiency. This
is not so much about transmitting complete knowledge or expanding the person’s awareness
(although that also gradually happens under the influence of working with the program) as it is
about teaching pupils how to collect and store information, leading them toward independence
and productivity when resolving problematic situations in the broadest sense of the word.
FIE is an experiential method that involves deep internal motivation, embraces the entire
person and, last but not least, connects the cognitive sphere to the emotions.
“…it’s not about catching a fish for somebody every day so he can eat, but about giving
him the necessary equipment, knowledge and skills to independently catch his own fish
when he needs…” (Feuerstein, Rand, Rynders 1988: 211)
Reuven Feuerstein (1921 – 2014) was a man who believed that all people are adaptable and who
was convinced that our cognitive structures can be changed through cultural transmissions
undertaken by engaged third parties (facilitators).
During the Second World War and especially after the war on the territory of the newly-arising country
of Israel, Feuerstein encountered many immigrants, many children who had undergone the suffering
of war (and, therefore, deep deprivation), and many youths who had been labeled ineducable. He
later formulated his hypothesis of cultural deprivation as the cause of deficits in the development
of cognitive function. He was a student of Jean Piaget, but disagreed with Piaget’s perspective on
the maturation of cognitive structures (according to Piaget the development of cognitive functions21
results from experiencing the external world and from maturation), coming up with his own opinion
that what is crucial to these structures is human interaction. He called this interaction the experience
of facilitated learning and attributed the main role in the process of cognitive development to it.
It is, therefore, possible to accelerate and influence the mental development of adults and children.
For that reason, Feuerstein later wrote a monograph entitled You Love Me! Don´t Accept Me As
I Am, in which he clearly describes his approach toward children with insufficiently developed
cognitive skills. Together with André Rey he formulated the theory of cognitive development and
therefore discovered the basis for the development of materials to overcome cognitive difficulties
and addressing the school failure of immigrants. Sets of worksheets, the so-called “instruments”,
were developed for this purpose.

We can consider cognitive functions to be the prerequisites for thinking, basically a set of tools facilitating comprehension of a problem or task and finding its solution. These functions are not inborn but
develop on the basis of experiences facilitated through teaching during ordinary activities at home, in
school, and anywhere else - e.g..: “It is good to know what is wanted of us” (defining a problem), “Use
just the information we need” (relevance), “Keep an image of what we are supposed to do in our mind”
(internalization), etc.
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Feuerstein authored a holistic system of worksheets that develop the problemsolver’s cognitive functions and ability to learn in context, and that also give the problemsolver the certainty of being able to handle the problem encountered. The method
introduces the art of creating a strategy for addressing a task, affirms self-confidence,
eliminates impulsivity and fear of error from our work, develops expressiveness and
respect for others’ opinions, and aids us with better orienting ourselves in our own lives.
It is important to add that this is an experiential method (and what I experience I do not lose)
that introduces a deep internal motivation related to problem-solving (How shall we solve this
problem?). It does not include assessment (and that increases the problem-solver’s efficiency
of performance, which our Western culture is so obsessed with) and primarily, it connects the
concrete tasks in the worksheets of Professor Feuerstein (the “instruments”) to our actual lives.
I must not forget to say that belief is at the beginning of all of this, faith that one can take the
next step required.
It is not easy to explain what FIE is, but once you experience it you will fully appreciate that
“mere” words can only attempt to describe the mechanism of this method. During the entire
process the essential role is played by the parent, teacher, or tutor – the person who plays the
role of facilitator for our encounters with this set of stimuli and our reactions to them.
There are two series of instruments: The FIE Standard series is approximately for ages eight
and older, and later Professor Feuerstein created the FIE Basic series, intended for children
from approximately age three to eight. The sub-aims of IE are, primarily, to correct deficits of
cognitive function and language development, develop internal motivation, and renew a positive
self-image. If the students of the method are themselves educators, then this also involves
changing teachers’ attitudes.
FIE Standard is comprised of 14 instruments for use in sequence. Their content is not related
to school subjects. They are called example, “Arrangement of Points”, “Spatial Orientation”,
“Comparisons”, “Analytical Perception”, “Categorization”, “Relationships in Time”, “Instruction”.
This is intended for anybody from roughly age eight on up: children, adults including senior
citizens, individuals with learning problems (poor grades, learning disorders), gifted persons,
and all who are interested.
FIE Basic (11 instruments) provides children with access to our culture, to education. It
teaches them the content, the process, and also focuses on the emotional and social areas
(unlike FIE Standard, which is just about process). FIE Basic ensures the development
of the person’s cognitive, neurological, physical and social spheres and accelerates the
person’s potential. We can stimulate higher productivity from a normally-developing child,
a higher degree of functionality, by enriching the child’s development. When the signs of risky
development appear, we can and we should prevent those possible risks. FIE Basic can be
of essential aid in that. With these instruments we get the children to realize the essentials of
language, of drawing (i.e., depicting the world around us), of numbers and how to use them,
and of how to recognize emotions (one instrument in the series, for example, is named “From
Empathy to Action”).
FIE works with the fact that children come into the world with rich potential for follow-through.
They develop not just by means of their own innate capacity, but also through their environment.
While the tendency is usually to relate such development to a natural process as it happens,
there are many circumstances and situations in which it does not happen.
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FIE did not begin to be intensively disseminated in our country until the last 10 years or so.
Several smaller-scale research projects (most of them dissertations or theses) have documented
the opportunities provided by FIE in supporting students to take advantage of their potential:
Children, youth, and very often also adults or senior citizens are better able to deal with whatever
faces them, be it everyday life, homework, or job situations, when they have undergone this
enrichment. Larger-scale research projects about FIE have happened abroad, for example,
in Great Britain, or directly under the direction of the Feuerstein Institute in many locations
around the globe (the method is actually disseminated all over the world). If I were to very briefly
summarize their findings, they almost all report that students become “more positive”, calmer,
and sometimes also better school grades can be documented.
The method has a fundamental influence on the educators and psychologists who use it (which
is also documented by several studies): They are more aware of the essence of the process of
learning and teaching and stop taking directive approaches toward their pupils. In the Czech
Republic we can find several schools who have FIE now as part of their curricula and it is
pleasing that the number is growing, as all children should learn how to learn.
If an adult interested in the area of education (including home schooling) decides to train in FIE,
then he or she should first complete the “FIE 1” course, the first course for the FIE Standard
series. There the person learns to use the first six instruments and primarily to comprehend the
theoretical framework of the method. Those attending actively learn about facilitated learning,
the approach that is the essence of the method. Besides that they also re-experience what it
is like to be in the role of a student. The course lasts 80 hours and is simultaneously a deep
intervention for those attending. I would like to share some of the feedback on the course that
some participants have given us at the end when asked what they got out of the course. I think
this feedback “says it all”, and I would like to note that it has not been censored or edited:
• Creativity put into a certain framework – a feeling of freedom within definite rules.
• T
 he opportunity to transfer the experience acquired through these instruments into everyday
life (“Wherever I go, I am building a bridge“).
• The enchantment of thinking about thinking.
• The potential of this method per se, contrasted to its small-scale dissemination.
• The method’s respect for personality.
• Feeling pleased that if I have a different opinion, the others will not condemn it and will respect it.
• Common work done in a friendly, inspiring atmosphere.
• The method teaches us to listen to others.
• The method sensitively breaks down the rigid notion that the way we think is invariable.
• The method teaches us how to ask questions.
• Belief in change – anybody can shine.
• Strength of the method and its influence on increasing cognitive capacity.
• I have grown wings.
• Enrichment for all parties involved.
• Acknowledging the importance of the parent’s role as facilitator in child-rearing.
• A
 cknowledging that many of us are not aware that the feelings we communicate are very
often generated from our personal convictions or from formulas or systems – the option of
choosing to alter our perspectives.
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• The opportunity to facilitate self-knowledge.
• The opportunity to pause and then withdraw from choosing fast solutions.
• The opportunity to remain calm and be yourself.
• The importance of the lecturer’s personality.
• Calm strength.
• A new perspective on working with errors (it’s not a problem to make a mistake).
• The courage to present one’s opinion and stand by it.
• Different paths lead to the same aim- don’t fear them.
• I would like my own children to experience this method.
• T
 he refinement and the systematicity of the method for use over such a long period of time
(although its effect arises quite early), its broad scope (is there another method that is so
sophisticated?)
• The multicultural nature of the method (international use).
• Responsibility for the “correct use of the method.
Even though the motto of the method is “giving room to fail” (Leave me alone for a moment, I’ll
think about it…), paradoxically it aids us with accelerating what we do. When we are not under
pressure, we reflect on how we will do what we will do, and the outcome is actually achieved
more rapidly.
The method also demonstrates that we are all different and that we belong together. The freedom
of one person ends where somebody else’s begins. It also aids us with acknowledging our own
paths and concentrating on the present moment.
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WHAT IS YOUR SCHOOL’S VISION? WHAT
VALUES MOTIVATE CHANGE? THE VALUESBASED EDUCATION OF SISTER CYRIL
MOONEY
Linda Jendejsková

THE STORY OF SISTER CYRIL
When Sister Cyril Mooney, Ph.D., became the young principal of an elite school in Calcutta,
India, she recalled the desire that had been born in her as a 12-year-old girl growing up in
postwar, poverty-stricken Ireland. It was at that time that she decided to aid people on the
outskirts of society.
Beyond the gates of her school, however, there were thousands of peers of her pupils who
appeared predestined to never exit the endless cycle of poverty and for whom education was
an unaccessible idea. That reality was accepted by all involved as a fact that nothing could be
done about.
The vision of Sister Cyril was to alter that situation, to create a school based on values – aid
for others, freedom, solidarity, trust – where all children would study together, would learn from
each other, and would begin their lives not just with excellent knowledge, but also as full-fledged,
whole, wise human beings.
During her 35-year practice, as a reaction to the needs she had to address in her school, Sister
Cyril created the concept of a values-based education, a method of working with children,
parents, and teachers that would place not grades at the center of the school, but values. Under
her direction the competitive, rule-bound, traditional school became a free school serving the
comunity that gradually acquired a reputation worldwide.
Half of the pupils there come from the most impoverished conditions, from the slums or the
streets. The other half are from well-situated families who pay tuitions that also provide for the
needs of children who cannot pay. All children study in common classrooms. The school is
attended by children living with disabilities and children of different religions. One component
of the school’s everyday work is to care for others and change the world around us. To this day
there is great interest among parents in the school, as the children’s academic results there are
also excellent. During the course of one year, a child living on the street who does not know how
to read and write becomes able to join the class of his or her age group.
How does Sister Cyril do it? She has removed competition as an instrument of motivation to
study, improved the quality of instruction, and told her pupils: “Go outside, look about and find
what you want to change about what you see around you. Develop your plan and execute it.”

VALUES-BASED EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC
You may be asking why we should be concerned about a concept that arose in collaboration
with Indian children and teachers. In our country there are no clusters of homeless children
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wandering the streets, we do not have classrooms with 60 or 90 pupils per teacher, we don’t
have a caste system. However, we also do not have schools where human values are at the
center of education, even though there are exceptions to the rule.
It is rather easy to measure quantitative matters such as academic outcomes, grades and test
scores. The fulfillment of values, quality and satisfaction are basically much more difficult to
measure. Each of us perceives them differently. How, then can a school leader responsible for
educating children, one whose work is followed by the authorities, by parents, and by her own
conscience, establish a situation of collaboration, freedom and trust where the quality can be
seen in the school atmosphere?
The values-based education of Sister Cyril is precisely involved with that process. It aids schools
with bolstering their own values and vision in practice. This is both an approach to education,
a methodological instrument, and a subject of instruction for all primary school grades. The
courses on values create room for important questions for which there would otherwise be no
time and on which not just the climate of the school depends, but also its effectiveness.
Emphasis is placed on connecting the work of the children to actual needs in their own community,
on both independent work and teamwork, and on relationships, both in the classroom and
between parents and teachers. The method does not give instructions from A to Z about how to
achieve this aim, but offers instruments and opens up topics such as aiding others, dealing with
emotions, fear, freedom, happiness and tolerance.
The method creates an opportunity to follow the values children are being exposed to and to aid
them, in a safe environment, with confronting their own behavior, creating healthy relationships,
and forming the value systems that will shape their lives and that they will communicate to others.

HOW TO CHANGE
Sister Cyril says: “The first thing that must be done is to get rid of competition at school, in
the sense of who is first, second and third in the class. It is necessary to teach the children to
compete against themselves, not to constantly compare themselves to others. That will liberate
them from concerns and pressures about grades, whether they will be rewarded for their grades,
etc. Children are then much freer and happier. They also have better academic results. They
get the opportunity to aid others instead of constantly looking over their shoulders to see if
somebody is criticizing them. The moment you get rid of competition with others, you have all
but won the game.”
The main role in eliminating competition is played by decisions within the school to get rid of
the mechanisms that support competition. The school and its management must make room
for children and teachers to accustom themselves to this new situation. It is also necessary to
make sure parents comprehend that teachers’ assessments primarily serve the children and
their development and are not definitions of their status within the framework of their class, or
the school, or society. A child’s potential does not end with whoever has achieved the highest
test score in the class and also does not belong in the drawer marked “The Worst Five”. Each
child has a different starting point and it is not necessary to assess children or to limit them. On
the contrary, it is necessary to constantly support them in exploring their own potential and to
bolster their inner motivation to move forward and succeed.
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The Cyril Mooney School (CMS) has been communicating the instruments and methods of Sister
Cyril to the Czech schools for several years in the form of long-term support for schools and
seminars. CMS aids children, parents and teachers with clarifying for themselves in a free, safe
way which values are important to them, how to live aligned with them, and on what principles
to base the running of the school so that it is in accordance with those values.
The content and the form of this work follows the aim of making everybody happier, both in and
out of school, and able to do their work creatively and effectively. For a group of 60 people it
is possible, thanks to this method, to let everybody speak within a relatively brief time on the
burning topics for the school and to reach a common conclusion. The entire process is certainly
demanding, but it can be very healing.

WE HAVE A SCHOOL FULL OF ASSISTANTS
The lack of assistants in the schools, especially for the inclusion process, which can be
a significant change for schools (although it does not have to be), is a frequently-mentioned
problem. However, many of the activities that assistants are in charge of could be very well done
by the children themselves, and frequently even more successfully than adults.
By doing this work, the children learn many useful skills such as the art of teaching others,
communication, empathy, independent problem-solving, patience, and last but not least, if their
assistance has to do with subject matter, they themselves will better comprehend that particular
subject.
We should never forget that we have schools full of the biggest experts there are on children’s lives,
and those are the children themselves. It is precisely from them that we frequently hear, during
the classes on values, very sincere, wise ideas and opinions about how to deal with situations
that we adults may consider impossible.
The common denominator to those ideas is their simplicity and sincerity. Most of the time,
however, nobody ever asks the children what they think. We are depriving them of the opportunity
to make their own decisions and bear responsibility for the consequences. We are depriving
them of trust, and frequently, for some reason, we even feel threatened by their opinions
Whenever something goes wrong in a situation at school, those involved are frequently quickly
separated from the collective and the entire matter is addressed in isolation without any dialogue
in the classroom or taking other people’s opinions into consideration. It is exactly within the
children’s own collective, however, that the most effective recovery from and treatment of the
situation often happens without anybody’s dignity being compromised.
Back to assistants: At Sister Cyril’s school in India you will not find many adult assistants.
The children take care of everything. For example, if a pupil is living with a physical disability,
a different fellow pupil will assist that child every day. Children with profound mental disability
appear in the common classroom in the morning, receive their tasks from the teacher, and then
go to their own classrooms where an expert takes care of them. More experienced or older
children frequently tutor those who need aid. The emphasis is on assisting others, common
sense, and effective solutions.
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SISTER CYRIL VISITING THE CZECH REPUBLIC
This summer we will be able to take inspiration from Sister Cyril’s experience, for example, at
the Colours of Ostrava festival as part of the Meltingpot Discussion Forum on 22 July. There
will be a three-hour demonstration seminar as part of the Colours Plus program and the launch
of textbooks at a concert by Petr Nikl. We would also like to invite school leaders and teachers
in particular to a three-day intensive seminar led by Sister Cyril from 25 – 27 July at the Trmice
Primary School. A brief meeting with her will also be possible on 28 July in Litoměřice. Registration
for the three-day seminar and other information can be found at www.skolacyril.org.
The Cyril Mooney School also offers year-round demonstration classes with children for
elementary schools. Experienced instructors will conduct a demonstration course on
a commonly-chosen topic for a particular class right at the school. It is possible to try out how
values-based education functions directly in practice and we sincerely invite those interested to
collaborate with us.
From September 2017 there will be a series of textbooks on values-based education available
entitled We Are the World (My jsme svět) which accompany readers from childhood to
adolescence, from primary to secondary school. These textbooks present materials that aid
children with making their own decisions more and more responsibly and with more and more
self-confidence so that they will be happy and successful in life and share their happiness with
others.
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