
Z p r á vy 

Speciální pedagogika 
v procesu evropské 
integrace 

" Speciálni pedagogika v procesu ev-

ropské integrace" - tak znělo motto 30. 

pracovního zasedání docentů speciální pe-

dagogiky německy mluvících zemí, které 

se konalo ve dnech 30. září až 2. října 

1993. Poprvé v historii byla k místu ko-

nání vybrána jiná země než německy mlu-

vící a k jednání bylo přizváno menší 

množství účastníků z bývalých východ-

ních zemi. Hostiteli pracovního zasedání 

se stali děkan prof. dr. Sándor lllyés a je-

ho spolupracovníci - vysokoškolští učite-

lé Institutu psychologie vysoké školy Bár-

czi-Gusztáv pro speciální pedagogiku 

v Budapešti v Maďarsku. Účastníky zase-

dáni byli profesoři a docenti z vysokých 

škol z Německa, Švýcarska, Rakouska, 

Nizozemí, v menší míře z Polska, České 

republiky a hostitelského Maďarska. 
Po uvítacích projevech náměstka minis-

tra pro kulturu a vzdělání v Maďarsku, 
pana Dr. Attila Kálmána, předsedkyně 
komise speciální pedagogiky DGFE pani 
Prof.Dr. Moniky A. Vernooijové z Gies-
senu a děkana vysoké školy pro speciální 
pedagogiku v Budapešti pana Prof. Dr. 
Sándora Illyése byly první den jednání 
předneseny dva hlavní referáty, které se 
týkaly jednak dějin pracovních zasedání 
docentů speciální pedagogiky (Prof. Dr. G. O. Kanter, Kolín n. Rýnem), jednak vztahů v oblasti vědy mezi Maďarskem a Německem ve speciální pedagogice ve 20. století (Prof. Dr. S. lllyés). 

Druhý den jednání byl věnován práci 
v sekcích, přičemž zasedání bylo uvede-
no dvěma hlavními referáty na téma So-
ciální problémy a napěli v prosperujících 
společnostech a jejich důsledky pro spe-
ciální pedagogiku (Prof. Dr.Alfred Sander 

ze Saarbrilckenu) a "Důsledky neza-
městnanosti v Maďarsku na počátku 
90lých let" (Prof. Dr. Csaba Bánfalvy 
z Budapeště). 

Z bohaté nabídky programu v pěti sek-
cích jsem si vybrala dvě oblasti, a sice 
otázku dalšího vzdělávání v problemati-
ce speciální pedagogiky a otázku spolu-
práce mezi školou běžného typu a speci-
ální mateřskou či základní školou. Mode-
rátorem první pracovní skupiny byl Prof. 
Dr. Hans Meister ze Saarbrilckenu, který 
současně vystoupil s přednáškou na téma 
"Potřeby dalšího vzděláni a jeho koncep-
ce při společném vyučování a společná 
výchově postižených a nepostižených děli 
a mládeže". Pan Prof. Dr. Meister se za-
měřil ve svém sdělení na hledání těžiště 
ve vzděláváni v oboru speciální pedago-
giky v současné době. Referoval o tom, že 
by koncepty dalšího vzdělání měly zahr-
novat kontinuitní chápání potřeb ve vzta-
hu ke struktuře současných podmínek ve 
společnosti a se zřetelem na požadavky 
účastníků. Autor příspěvku spatřuje dob-
rou cestu k řešení tohoto úkolu v důsled-
né reflexi na požadavky a potřeby praxe. 
Koncepční jednání a metoda interakce 
vztahující se k dané problematice, nabízí 
pak rámec pro pojetí potřeb dalšího vzdě-
lání a pro efektivní proces učení ve sku-
pině. 



Se zajímavým a pro potřeby v naší re-
publice vysoce aktuální projektem vystou-
pila Elisabeth Jenny-Fuchs ze Švýcarské-
ho Freiburgu. Projekt se týkal rané výcho-
vy postižených děli a její organizace ve 
Švýcarsku. Projekt obsahuje souhrn zpra-
covaných požadavků na vzdělání pracov-
nic, angažovaných v oblasti rané výchov-
né péče, jejímž předpokladem je interdis-
ciplinární přístup k řešené problematice. 
Důraz je kladen na osvojení si a praktic-
ké zvládnutí speciálněpedagogické rané 
diagnostiky a rané podpory u všech dětí, 
které tento druh péče potřebují, bez ohle-
du na jejich specifické postižení. Nezbyt-
nou součásti vzdělání pracovnic pro ra-
nou speciálně výchovnou péči je znalost 
právních a finančních předpisů. K podrob-
nějšímu seznámení sc s uvedenou proble-
matikou byla doporučena kniha kolektivu 
autorů Heilpädagogische Früherziehung 
in der Schweiz (Bern, EDK 1991). 

Moderátorem druhé pracovní skupiny 
byl Prof. Dr. phil. Urs Haeberlin, ředitel 
speciálněpedagogického ústavu univerzi-
ty ve švýcarském Freiburgu. Ustav je zná-
mý jednak jako středisko, kde se vydává 
čtvrtletní časopis pro speciální pedagogi-
ku a její přilehlé oblasti, jednak jako vě-
decko-výzkumné pracoviště zkoumající 
mj. možnosti kooperace mezi obecnou 
a speciální pedagogikou jako jeden z nej-
důležitějšich předpokladů pro školní in-
tegraci postižených. Zaujalo mne vystou-
pení spolupracovníků prof. Haebcrlina, 
a sice Elisabeth Jenny-Fuchs a Elisabeth 
Moser Opitz. S odkazem na svoji publi-
kaci (Zusammenarbeit. Wie Lehrpersonen 

Kooperation zwischen Regel- und Son-
derpädagogik in integrativen Kinder-
gärten und Schulklassen erfahren, Bern 
1992) hovořily o výchově a vzdělávání 
dětí postižených i nepostižených v integro-
vaných mateřských školách á školních tří-
dách, přičemž zdůrazňovaly, že společná 
výchova a vzdělávání jsou jen potud pe-
dagogicky smysluplné, bereme-li na zře-
tel, bezjakéhokoli omezení, možnosti in-
dividuálního učení a vývoje každého jed-
notlivého dítěte. Ne vždy si však vědí rady 
samotné učitelky v mateřské škole či uči-
telé na základní škole s požadavky spoje-
nými s integrovanou výchovou a vzdělá-
ním. V tomto případě se mohou obrátit na 
zvláště připravené speciální pedagogy, 
kteří převezmou úkol speciálněpedagogic-
kého doprovodu. Integrace v mateřské 
škole i v základní škole vyžaduje potřebu 
hledat nové cesty společné práce. Zkuše-
nosti z praxe ve Švýcarsku ukazují, že sc 
občas při této společné práci naráží na těž-
kosti plynoucí z nesouladu mezi oběma 
pracovníky. Na názorných příkladech 
z praxe pak analyzovaly obé přednášející 
rámcové podmínky, které je třeba akcep-
tovat a dodržovat, aby byla spolupráce 
učitelů a speciálních pedagogů úspěšná, 
plně ve prospěch svěřených dětí. 

Dalším přednášejícím, který zaujal mou 
pozornost ve zmíněné pracovní skupině, 
byl pan Prof. Dr. Hans Hovorka z univer-
zity z Vídně. Ve svém příspěvku Školní 
integrace a sociální okolí" nás jeho autor 
seznámil s jednotné schváleným zákonem 
pro celé Rakousko, platným od podzimu 
1993, který se týká společného vyučová-



ní postižených a nepostižených dětí ve 
všeobecných školách. Mimořádnou po-
zornost věnoval přednášející rozboru rám-
cových podmínek, jejichž realizace je ne-
zbytná pro úspěšný průběh integrace po-
stižených dětí do běžných typů škol. 
Vzhledem k tomu, že pan Prof. Dr. H. 
Hovorka přijal mé pozvání k návštěvě 
Brna, měli možnost účastníci semináře 
pořádaného CDVU MU v Bmč, konané-
ho 26. listopadu 1993, seznámit se s ob-
sahem jeho referátu podrobněji. 

Třetí den bylo jednání ukončeno posled-
ním referátem pana Dr. Aloise Bilrliho 
z Lucernu "Speciálnípedagogika v Evro-
pě - evropská špeciálni pedagogika? 
K srovnáváni nesrovnatelného " a závě-
rečnou diskusi k perspektivám speciální 
pedagogiky v období změn na východě 
i na západě. 

Závěrem lze uvést, že jednání docentů 
speciální pedagogiky v německy mluví-
cích zemích, mělo ryze pracovní charak-
ter, stručný, věcný ráz. Přesto však bylo 
mnoho řečeno o situaci i perspektivách 
v oblasti speciální pedagogiky, a to nejen 
v německy mluvících zemích, ale i v celé 
Evropě, byly prodiskutovány otázky vý-
zkumů realizovaných na jednotlivých vy-
sokoškolských pracovištích, přehledně 
podány vyčerpávající informace o nových 
publikacích vydávaných v německy mlu-
vících zemích o diskutované problemati-
ce. 

Marie Vítková 

Zpráva 
o projektu "Nové formy výchovy 
a vzdělávání nemocných a tělesně 
postižených žáků v rodinách". 

Od 1.9. 1992 jsme se zabývali domá-
cím vyučováním žáků, kteří z vážných 
zdravotních problémů nemohli navštěvo-
vat školu a nebyli umístěni vc zdravotnic-
kých zařízeních. Tuto činnost jsme pro-
váděli experimentálně v obvodu Prahy 2, 
kde sídlí ZŠ při nemocnici, Ke Karlovu 2, 
Praha 2. 

Práce vedení školy spočívala v předběž-
ných pohovorech s vyučujícími, v hospi-
tacích při výuce, v hodnocení na pedago-
gických radách. Z těchto činností vedení 
školy vyplynul závěr, že domácí vyučo-
vání je velmi náročné z mnoha hledisek: 

a) individuální přístup ke každému žá-
kovi 

b) individuální přístup k rodičům, spo-
lupráce s nimi a spolupráce se všemi čle-
ny rodiny 

c) vyučování všem předmětům 1. a 2. 
stupně ZŠ 

d) spolupráce s třídními učiteli a vede-
ním kmenové školy 

e) spolupráce s pedagogicko-psycholo-
gickou poradnou (PPP) 

f) spolupráce s lékaři 
g) koordinace péče o dítě /lékař, psy-

cholog, třídní učitel, domácí učitel, vede-
ní školy, rodiče/. 

Individuální přístup ke k a ž d é m u žá-
kovi vychází ze zásad spec. pedagogiky. 
Jedenáct vyučovaných dětí lze rozdělit na 
dvě základní skupiny: 
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