
Vstup českých a s lovenských speciá ln ích pedagogů do E v r o p y 

Tak je možno nazvat mezinárodní seminář speciálních pedagogů, který z podnětu EASE 
(European Association for Speciál Education) uspořádala Pedagogická fakulta UK v Bratisla-
vě, ve dnech 4. - 5. 3. 1992, s programem: 

EAST - WEST Cooperation in the Development of Speciál Education (Spolupráce mezi 
východem a západem v rozvoji speciální pedagogiky). 

Předseda EASE Klaus Wenz seznámil účastníky s posláním EASE a s konkrétním progra-
mem konferencí a seminářů v roce 1992. Pozval české a slovenské speciální pedagogy, zejmé-
na speciálně pedagogické splečnosti v České a Slovenské republice k členství v EASE a k 
účasti na spolupráci. Na jeho výzvu se přihlásily a staly členy EASE: 

Spoločnostť pre Špeciálnu a liečebnú výchovu SR, Logopedická společnost M. Sováka ČR, 
Psychopedická společnost ČR a Somatopedická společnost ČR. 

V obsáhlé diskusi byly projednány konkrétní formy spolupráce, semináře, přednášky, výmě-
na publikací, v roce 1993 pak uspořádání dvou seminářů s mezinárodní účastí EASE, v 
Bratislavě (v květnu 1993) a v Praze (v říjnu 1993). O obsahu a možnostech účasti na těchto 
seminářích budeme naše čtenáře včas informovat. 

Seminář EASE v Bratislavě je možno právem označit, jako organizovaný vstup slovenských 
a českých speciálních pedagogů do evropského společenství v této oblasti. 

Fr. Kábele 

Rozvoj spec iá lněpedagog ických společnost í v Č R 

Rok 1991 je významným mezníkem v rozvoji speciálněpedagogických společností v České 
republice. Zatím co ve Slovenské republice působí již po léta Spoločnosť pre špeciálnu a 
liečebnú výchovu, s jednotlivými sekcemi: psychopedickou, etopedickou, logopedickou, 
surdopedickou, tyflopedickou a somatopedickou - byla v České republice až do roku 1991 
pouze jediná organizace, Česká logopedická společnost, nyní Logopedická společnost Miloše 
Sováka. Při této společnosti byly zřízeny jednotlivé sekce: psychopedická, somatopedická a 
tyflopedická. Postupem doby se však ukazovalo, že tématické zaměření těchto sekcí je 
podstatně širší a odlišné od zaměření Logopedické společnosti. 

Proto v roce 1991, po předchozích jednáních a dohodách, se tyto sekce vyčlenily z Logo-
pedické společnosti a ustavily se jako samostatné odborné a zájmové organizace speciálních 
pedagogů z jednotlivých oborů výchovně vzdělávací péče o tělesně, zdravotně, smyslově a 
mentální postiženou mládež i dospělé osoby. Tak byly založeny na ustavujících konferencích: 
14. 2. 1991 Psychopedická společnost, 6. 4. 1991 Somatopedická společnost a 6. 11. 1991 
Ofulmopedická společnost. 

Toto osamostatnění se ukázalo jako velmi potřebné a účelné. Projevilo se zejména ve zvýše-
ní akUvity a vzrůstu počtu členů v jednotlivých společnostech i v rozvoji odborné činnosti. Ve 
všech společnostech se zvýšil několikanásobně počet členů proti dřívějším sekcím, takže v 
současné době má Psychopedická společnost již témíř 400 členů, Somatopedická společnost 
300 členů a Oftalmopedická společnost 150 členů. Na ustavujících konferencích byly zvoleny 
výbory a předsednictva splolečností. Předsedkyní Psychopedickí společnosti byla zvolena doc. 
dr. Marie Černá CSc, předsedou Somatopedické společnosti prof. dr. František Kábele CSC a 
předsedou Oftalmopedické společnosti Mgr. Pavel Wiener. 

V současné době probíhá mezi výbory tíchto společností jednání o vytvoření vrcholné orga-
nizace (Svazu nebo Asociace) speciálních pedagogů ve které by se koordinovala a rozvíjela 
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