
Seminář EASE 
a celoněmecký kongres 
speciálních pedagogů -
Freiburg 96 

Vc dnech 9. a 10. října 1996 v rámci 
odborné přípravy na celončmecký kongres 
speciálních pedagogů proběhl seminář 
EASE (Evropská asociace speciální cdu-
kace) na škole pro zrakově postižené vc 
Waldkirche. Zástupci evropských zemí 
během těchto dvou dnů připravili v něko-
lika sekcích odborné „workshopy", které 
posléze byly prezentovány na následují-
cím kongresu. Česká republika byla za-
stoupena Doc. PhDr. Marii Vilkovou, 
CSc. z MU Brno, Dr. PaeDr. Věrou Mi-
kešovou a Martinem Cechem ze SOU pro 
zrakově post iženou mládež v Praze, 
Mgr. Leon Květoňovou /MU Brno/. Semi-
nář byl obohacen možností navštívit ško-
lu pro zrakově postiženou mládež Sv. 
Michala, kde měli účastníci možnost hos-
pitace ve vybraných předmětech výuky. 
Jako velmi podnětné bylo účastníky shle-
dáno zařazení předmětu „sociální učení", 
ve kterém pedagog - sám zrakově posti-
žený - diskutuje a hodnotí spolu s žáky 
životní situace z pohledu zrakové posti-
ženého, prakticky tyto situace s žáky na-
cvičuje a tím netradiční formou modeluje 
sociální chování a adaptaci žáků na běž-
ný život. Cílem sociálního učení, tak jak 
je praktikováno ve Waldkirchenu, je od-
bourávání vnitřních bloků a neustálá adap-
tace na fakt postižení, který v období do-

spívání intenzivně doléhá. Během odbor-
né diskuse s vyučující bylo zdůrazněna 
potřeba odbourat vnitřní bariéry, které si 
postižené dítě buduje samo na základě 
nevhodných sociálních podmínek a pro-
jevů ze strany intaktních lidí. Takto kon-
cipovaný předmět sociálního učení a způ-
sob jeho realizace by byl přínosem i pro 
naše zrakově postižené žáky ve školství 
speciálním i integrovaném. 

Následný celoněmecký kongres na Peda-
gogické fakultě ve Freiburgu 11. a 12. říj-
na, jehož se zúčastnilo na 800 speciálních 
pedagogů převážně z německy mluvících 
zemí, zahájil Prof.Dr. Urs Haebertinz uni-
verzity ve švýcarském Freibourgu. Ve svém 
příspěvku jasně formuloval důležitost spo-
lečného hledání „ideálního modelu vzdělá-
vání" v celoevropském měřítku. 

Vlastní „workshopy" kongresu byly čle-
něny do následujících kategorií se zamě-
řením na: 
A/ ranou podporu - šance pro samostatný 

život 
B/ speciální pedagogickou podporu - ces-

ta k samostatnosti 
C/ samostatný život - jedna cesta a jeden 

cíl 
D/ problematiku speciální pedagogiky -

přístupy v evropských zemích 

V sekci A stála mimo jiné za pozornost 
přednáška doktorky Ch. Buchner, tvoře-
ná rozborem současných problémů rané 
péče v oblasti švýcarské legislativy, kde 
speciální pedagogové narážejí na rozdíl-
nost právních norem, jenž jsou dány kan-
tonálním rozdělením Švýcarska. Toto je 



třeba mít na paměti i v podmínkách Čes-
ké republiky, neboť možné budoucí samo-
správné uspořádání může přinést obdob-
né problémy i u nás. Zvláště se výše uve-
dené týká prevence a tzv. „preprevence" 
postižení, jakož i oblasti včasného dia-
gnostikování postižení. 

E. Frohlich z bonnské univerzity for-
mou videozáznamu představil nové peda-
gogicko-psychologické postupy v péči 
o nezralé novorozence, jež pozitivně 
ovlivňují psychomotorický vývoj dítěte. 

Pozoruhodnou z hlediska samostatné-
ho života byla přednáška R. Stadlera 
a C. Gbura v sekci B, věnovaná využití 
výpočetní techniky při komunikaci s těles-
ně postiženým. V oblasti komunikace 
a výuky těžce mentálně postižených a au-
tistů účastníci se zájmem vyslechli příspě-
vek Dr. E. Thoruna o využití počítačů 
a tvorbě „přátelského" soft a hardwarové-
ho prostředí pro mentálně postižené uži-
vatele. Vzhledem k expandujícímu užití 
výpočetní techniky ve speciální pedago-
gice i v našich podmínkách se jeví nanej-
výš vhodné využít zkušeností a metodik 
již vypracovaných v rozvinutých evrop-
ských zemích. 

Obecně platnou z hlediska vzdělávání 
speciálních pedagogů byla přednáška 
Dr. A. Ehlerse na téma další vývoje klíčo-
vé kvalifikace ve vzdělávání a dalším vzdě-
lávání učitelů, kdy se stejně jako u nás vy-
vstává potřeba vzájemné spolupráce učite-
lů základních, středních a speciálních škol. 

Evropskou sekci, jejímižčleny byli i zá-
stupci ČR, zahájil Prof. Dr. F. Schonberg 
přednáškou „Škola jako životní prostor". 

kde vytýčil potřebu vzdělávat „pro život" 
s důrazem na toleranci a přehodnocení 
kritérií normality osobnosti zejména ve 
vztahu k mentálně postiženým. Přednáš-
ku doplnil výstup/. Wolfmayer z Rakous-
ka, jenž pomocí videozáznamu prezento-
vala způsoby výuky středně a těžce men-
tálně postižených žáků. 

Dr. A. Bruli ze Švýcarska představil 
svoji novou publikaci „Co je společné 
a rozdílné pro evropskou speciální peda-
gogiku", v níž se autor zamýšlí nad tren-
dem sjednocování Evropy, avšak z hledis-
ka spec. pedagogiky zdůrazňuje nutnost 
respektování regionálních tradic, nábožen-
ství, zvyků a kultur, jenž ovlivňují výcho-
vu v nejširším slova smyslu. 

Nové trendy ve speciální pedagogice 
v rámci evropská sekce byly zastoupeny 
přednáškou Doc. PhDr. Marie Vítkové, 
CSc, vedoucí katedry speciální pedagogi-
ky PdF MU Brno, zaměřenou na klíčové 
postavení speciálně pedagogických cen-
ter ČR při integraci postižených žáků. 
Přednáška, doplněná videozáznamem po-
ukazujícím na jednotlivé aspekty činnosti 
center, dokázala účastníkům z jiných ev-
ropských zemí, že koncepce péče v ČR se 
ubírá cestou rozvinutých zemí západní 
Evropy. Sepjetí jednotlivých odborností 
multidisciplinárního týmu, tak jak jsou re-
alizovány v naší praxi v oblasti rané péče 
o těžce zrakově postižené dítě, představi-
la Mgr. Lea Květoňová z PdF MU Brno 
uvedením videozáznamu rehabilitačních 
pobytů rodin s těžce zrakově postiženým 
dítětem Přednáška byla doplněna mode-
lovou ukázkou individuální kasuistiky 



kombinovaně postiženého dítěte s ohle-
dem na budoucí podporu speciálně peda-
gogického centra. 

Možnosti dalšího vzdělávání zrakově 
postižené mládeže, včetně uvedení účast-
níků do problematiky učňovského školství 
v ČR pro zrakově postiženou mládež, 
představili Dr. Mikešová a M. Čech ze 
SOU v Praze Krči. Jedním ze společných 
problémů evropského školství, jež byly 
akcentovány v diskusi, se jeví vyhledává-
ní a rozsah nabídky trhu práce jednotli-
vých profesních oborů, jež jsou vhodné 
pro zrakově postižené. 

Celkově lze hodnotit seminář i násled-
ný kongres jako přínos především pro 
možnost srovnání aktuálních problémů 
speciální pedagogiky v celoevropském 
měřítku. Je možné diskutovat jejich řeše-
ní, a to jak v oblasti teoretické tak v rovi-
ně praxe. Cesta k ideálnímu modelu vzdě-
lávání postižených dětí a mládeže je ces-
tou hledání a rozvíjení individuálních 
schopností dítěte se specifickými potře-
bami. Je na nás všech, aby tato cesta byla 
skutečně účinná a v co největší míře na-
pomáhala rozvoji osobností dětí a jej ich 
pedagogů. 

Lea Kvěloňová 

Zpávy České 
arteterapeutické asociace 

Ve dnech 20. - 22. září 1996 proběhl 
v Praze v areálu RIAPSu (Regionální in-
stitut ambulantních psychosociálních slu-
žeb) arteterapeutický víkend, pořádaný 
výborem České arteterapeutické asociace. 
Pro několik desítek jeho účastníků byly 
připraveny zajímavé aktivity v arteterape-
utických dílnách i odborné přednášky spo-
jené s diskusí. Absolventi víkendu získá-
vají potvrzení o počtu absolvovaných ho-
din, které se může stát východiskem pro 
další získání odborné kvalifikace. 

Česká arteterapeutická asociace připra-
vuje tříletý výcvikový program v artete-
rapii, do něhož se mohou přihlásit jak za-
čátečníci, tak ti, kteří již s arteterapií mají 

zkušenosti. Program bude obsahovat jak 
praktickou zážitkovou část, tak teoretic-
ké přednášky a semináře zaměřené na roz-
bor kazuistik z arteterapeutické praxe. 
Výcvikový program je velmi vhodný pro 
učitele výtvarné výchovy. Dokazují to 
zkušenosti z předcházejících výcviků, 
v nichž se učitelé - výtvarníci velmi dob-
ře uplatňovali a jejichž přínos s úspěchem 
využívají ve své praxi. 

Kontaktní adresa, kde se můžete přihlá-
sit do výcviku pořádaného Českou artete-
rapeutickou asociací: 

Mgr. Jan Šlemín 
Metelkova 133 
460 01 Liberec 3 
Prosíme, uvádějte jméno a příjmení, rod-

né číslo, odbornou kvalifikaci a míru zku-
šeností s arteterapií, popř. s psychoterapií. 

-JŠ-

m 


