
Zprávy 

Fórum praktiků „Kvalita 
a integrace" 

Fórum praktiku, které v termínu 26.-31. 
května pořádala Spolková pedagogická 
akademie v rakouském Linci, vhodně spo-
jovalo velmi aktuálni otázky kvality 
a integrace. V pořadi již osmý ročník to-
hoto fóra byl rozdělen do dvou části. 
V první části (26.-28. 5.) organizovaly in-
stituce a spolky Horního Rakouska, které 
se zabývají integrací, „dny otevřených 
dveří", během nichž bylo možné sezná-
mit se s praxi integrace přímo v terénu. 

Druhá část fóra (29.-31. 5.) se odehrá-
vala na pedagogické akademii v Linci 
a byla organizována podle modelu, v němž 
dopoledne odezněly zásadní referáty 
v plénu a odpoledne navazovaly paralelně 
probíhající workshopy. Těch bylo celkem 
kolem osmdesáti a jejich záběr tematicky 
pokrýval otázky kvality a integrace ve 
vzděláváni, v bydleni, ve volném čase aj. 

V této zprávě se pokusím přiblížit pou-
ze některé zásadní myšlenky, které přines-
ly klíčové referáty. Volker Schónwiese ve 
svém vstupním referátu ukazoval, jak se 
pohled na „postiženi" proměňoval v his-
torickém výv oji a jak současný pohled na 
„postižení jako na konstrukci" odpovídá 
proměně paradigmatu. Zdůraznil, že po-
stiženi však nelze chápat pouze jako kon-
strukci, ale také jako reálný sociální feno-
mén a problém. 

Následoval referát Georga Feusera na-
zvaný „Kritéria kvality inkluzivniho vzdě-

lávání", který byl věnován otázkám zajiš-
ťováni a řízení kvality v kontextu inklu-
zivniho vzdělávání. Součástí referátu bylo 
vymezeni pojmu .kvalita" spojené s úva-
hami o jeho dimenzích, naznačena byla 
i otázka metodologie tvorby standardu 
kvality, kdy důležitou roli hrají kritéria 
kvality. Jak vyplynulo z diskuse, důleži-
tým kritériem pro kvalitu integrace se jeví 
kvalita mezilidských vztahů, z níž rezul-
tuje i kvalita procesů učení. Téma přede-
střené G. Feuserem se neslo celou konfe-
rencí a v diskusích bylo promýšleno 
i v rámci různých workshopů. 

Ředitel Spolkové pedagogické akade-
mie v Linci Josef Fragner, který je záro-
veň vedoucím redaktorem časopisu Behin-
derte (Postižení), rozvíjel ve svém vystou-
peni úvahu o tom, že „potřebujeme nový 
velký příběh, který členům společností 
umožní držet se sociální naděje". Kvalita 
integrace podle něj závisí na solidárním 
uznávání se navzájem, které předpokládá 
kooperativní jednáni všech zúčastněných. 

Innes Bobanová ve svém referátu před-
stavila „index pro inkluzi". Jde o (meto-
dologický) nástroj, jehož prostřednictvím 
může škola, která se definuje jako škola 
inkluzivní, provádět sebeevaluaci. Index 
pro inkluzi nabízí systematiku i postup, 
které jsou přiměřené současné situaci 
a potřebám škol, a podporuje tak inova-
tivní procesy škol, které směřují k inkluzi. 
Nástroj byl vyvinut ve Velké Británii 
a v současné době je překládán a adapto-
ván v dalších zemích. S německými zku-
šenostmi z této oblasti bylo možné sezná-



mil se v jednom z workshopů, který na-
vazoval na referát proslovený v plénu. 

Z další nabídky fóra praktiků jsem vy-
hledal referát Ulriky Greinerové, který byl 
z pohledu antropologie věnován „implicit-
ním obrazům člověka"' v přístupu inkluziv-
ní pedagogiky. Zaujal i příspěvek Ewaida 
Feyerera, který posluchače seznamoval se 
stavem integrace v Horním Rakousku 
(v letošním školním roce je zde integrativ-
ně vzděláváno 65 % dětí se zvláštními po-
třebami). Česká republika byla v Linci za-
stoupena příspěvkem Vandy Hájkové 
z PedF UK, který přinášel kvalitativní ana-
lýzu integračních procesů, jež se v současné 
době odehrávají v souvislosti s vnitřní re-
formou české školy. 

Zajímavým zpestřením fóra praktiků byl 
vedle doprovodného programu (divadelní 
představeni, koncerty) i „linecký trialog". 
Jednalo se o profesionálně moderovaný 
rozhovor, obohacený o otázky a diskusní 
příspěvky z pléna, jehož se vedle moderá-
tora účastnil jeden postižený člověk, jeden 
z rodičů postiženého dítěte a jeden odbor-
ník na problematiku integrace. Během fóra 
praktiků byl pořádán tento trialog dvakrát. 
Poprvé k otázce Společnost bez vyčleňo-
váni - sociálni utopie vizionářského snil-
ka? a podruhé k tématu Škola společná pro 
všechny - co je k tomu zapotřebí? 

Konference věnovaná otázkám kvality 
a integrace naznačila, že jedním ze smě-
rů, jimž by stálo za to vydat se v otázkách 
integrace a inkluze, je směr přibývající 
kvality. 

Tomáš Janík 

Mezinárodní hudební 
festival pro děti a mládež 
se zdravotním postižením 

Jsou terminy, které zůstávají blokovány 
v kalendáři a stávají se vrcholem, k němuž 
se v průběhu roku spřádají nitky chtěni a ty 
se v toku času splétají v provázky vůle 
a snahy, až nakonec po lanu vytrvalosti 
došplhaji všichni aktéři - děti, jejich rodi-
če, pedagogové a organizátoři k vytoužené 
metě, aby ji dosáhli, prožili dva dny plné 
muziky, radosti a přátelství a pak ji zase 
opustili a čas se rozběhl znovu. 

Takovým termínem je první středa a čtvr-
lek v měsici červnu a takovou akcí je Me-
zinárodní hudební festival pro děti a mlá-
dež se zdravotním postižením Plumlovská 
přehrada (dále jen festival), jehož 8. roč-
ník proběhl ve dnech 4. a 5. června 2003. 

Festival je určen pro všechny zdravot-
ně postižené děti a mládež z ústavů soci-
ální péče, speciálních škol, dětských do-
movů a podobných zařízení z České re-
publiky a jiných zemí. Od prvního roční-
ku se festivalu zúčastňují jako hosté dele-
gace a postižené děti a mládež ze zahra-
ničí (např. z Dánska a Slovenska). Letoš-
ního ročníku se s úspěchem zúčastnila de-
legace ze švédského Borlänge. Přínosem 
festivalu, svědčícím o jeho tradici a popu-
laritě, je i rostoucí účast samotných rodin 
s postiženými dětmi. 

Svou pozitívni roli samozřejmě sehrá-
vá i pořadateli zvolené misto. Plumlov-
ská přehrada, nacházející se v podhůří 
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