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Pathways to Inclusion
Inkluzív oktatás és tanulás:
Kihívások és lehetőségek
2012. szeptember 13-14. • Budapest

az EASPD és a Szövetség az Életen Át
Tartó Tanulásért szervezésében, szoros
együttműködésben a Pathways to Inclusion
konzorciummal

Az inkluzív és magas színvonalú oktatáshoz való jog egyetemesen illet meg minden gyermeket, fiatal és felnőtt személyt, köztük a
fogyatékos személyeket. A Salamancai Nyilatkozatot (1994) és az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményét
(2006) követően az Európai Unió 27 tagállamában politikai kezdeményezések indultak a szükséges törvénymódosítások és az
oktatás átalakítása érdekében. A teljes esélyegyenlőség megteremtése a társadalom minden tagja számára azonban nehéz és
hosszú folyamat. A speciális és hagyományos iskolák többségében a bizonytalanság és a szükséges tudás hiánya nehezíti meg
a célok elérését. Ezen megfontolásból hoztuk létre a Pathways to Inclusion (P2i) (A befogadáshoz vezető utak) Comenius hálózati
projektet közel 3 évvel ezelőtt.
A projekt Dublinban, 2009-ben megrendezett nyitókonferenciája során a résztvevők megvizsgálták az együttnevelés fő kérdéseit,
megosztották egymással elképzeléseiket, megerősítették a meglévő hálózatokat, illetve újakat hoztak létre, valamint meghatározták
a továbblépés gyakorlati módjait.
A projekt 2012. szeptember 13-14-én, Budapesten megrendezendő záró konferenciájának fő témája az inkluzív oktatás (együttnevelés)
– szakpolitikai és gyakorlati szempontból vizsgált – jelenlegi helyzete, illetve a fennálló kihívások lehetséges megoldásainak
meghatározása lesz. A konferencia első napja a P2i hálózati projekt eredményeire fog összpontosítani, míg a második napon tágabb
értelemben foglalkozunk az inkluzív oktatás témájával, és megvizsgáljuk megvalósítási lehetőségeit az életen át tartó tanulás
valamennyi formájában, az iskola előtti neveléstől kezdve egészen a felnőttkori tanulásig.

A konferencia átfogó céljai:
A P2i hálózat eredményeinek bemutatása, többek között a P2i Barométer, az együttnevelés helyzetének nemzeti és nemzetközi
szintű nyomon követésére szolgáló vizsgálati eszköz és az Inkluziós Index P2i keretei között megvalósított értékelési kutatás
eredményeinek bemutatása;
A P2i konzorcium által létrehozott, az együttnevelés valamennyi támogatóját tömöríteni kívánó Európai hálózat bővítése és
megerősítése;
A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény oktatásra gyakorolt hatásának bemutatása és két alapelvének
– az egyetemes tervezés és ésszerű alkalmazkodás az oktatásban – kiemelése;
Hálózatépítés és a jó gyakorlatok megosztása révén útmutatás és aktív támogatás biztosítása az együttnevelés megvalósításában érdekelt valamennyi szereplőnek;
Az inkluzív, életen át tartó tanulást érintő irányelvek jelentőségének kiemelése és az inkluzív oktatás életen át tartó tanulási
programokban való sikeres megvalósításához szükséges lépések meghatározása;
Az együttnevelésről szóló Budapesti Nyilatkozat és Cselekvési Terv elfogadása.

PROGRAM
2012. szeptember 12. szerda
Konferencia előtti program: szakmai látogatás helyi iskolákba, szak- és felnőttképzési intézményekbe Budapesten és
környékén.

2012. szeptember 13. csütörtök
Délelőtti program: 9:00 – 13:15

Plenáris ülés (1. rész): Megnyitó
Plenáris ülés (2. rész): Helyzetismertetés – A jogszabályi környezet és a paradigmaváltás következményeinek bemutatása: elmozdulás az orvosi központú megközelítéstől az személyközpontú megközelítésig,
a gazdasági válság hatásai

Plenáris ülés (3. rész): Az inkluzív oktatáspolitika megvalósításának kihívásai
Délutáni program: 14:15 – 17:45

Műhelybeszélgetések (1 és 2) – a “mindenki iskolája” megteremtéséhez kapcsolódó fő kihívások és sajátos
kérdések lehetséges megoldásainak megvitatása

2012. szeptember 14. péntek
Délelőtti program: 9:00 – 12:30

Plenáris ülés (4. rész): Az életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítása mindenki számára – hogyan lehet
a tanulás inkluzív módon történő értelmezését és megvalósítását biztosítani „a bölcsőtől egészen a sírig”

Műhelybeszélgetés (3) – a korai fejlesztés és felnőttkori tanulás befogadással kapcsolatos szempontjainak
áttekintése
Délutáni program: 13:30 – 15:00

Plenáris ülés (5. rész): Konferencia nyilatkozat az együttnevelésről
15:30 – 17:30: az EASPD érdekképviseleti csoportjainak találkozói

2012. szeptember 15. szombat
9:00 – 11:00: az EASPD állandó bizottságainak találkozói
11:30-13:00: EASPD közgyűlés

Ezúton szeretnénk Önt meghívni a konferenciára. További információért kérjük, írjon az alábbi e-mail
címre: info@alll.hu
Online regisztráció, konferenciaprogram és általános információk a www.pathwaystoinclusion.eu
címen lesznek elérhetők 2012. május hónaptól.
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