Ambitions. Rights. Belonging.

“Tohle jsem se naučil(a)” –
podpořte kampaň Inclusion Europe o
vzdělávání!
Chcete ukázat ostatním, jak funguje inkluze ve škole? Podělte se o své pozitivní zkušenosti.
Chcete poukázat na nedostatky a věci, které se musí zlepšit? Přidejte se ke kampani Inclusion
Europe “Tohle jsem se naučil(a)”!

O co se jedná
Žáci a studenti s intelektovým postižením jsou v mnoha evropských zemích nuceni chodit do
speciálních škol, umísťováni do segregovaných tříd nebo úplně vyloučeni ze vzdělávání.
Inclusion Europe je evropské hnutí lidí s intelektovým postižením a jejich rodin.
Inclusion Europe v roce 2020 vede kampaň o právu na vzdělání. Zaměřujeme se na dobré
příklady inkluze ve školách. V kampani chceme ukázat::
-

Žáky a studenty s intelektovým postižením, např. protože se díky inkluzi cítí součástí třídy
a mají kamarády.

-

Žáky a studenty bez postižení, např. protože se díky inkluzi učí chování a hodnotám jako
je spolupráce či empatie.

-

Učitele, kteří mají dobré příklady jak inkluze funguje.

Ale Inclusion Europe chce ve své kampani ukázat také na věci, které je nutné zlepšit.
Proto se obracíme na žáky, studenty, učitele a rodiče.
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Kdo se může zapojit do kampaně?
Žáci, studenti, učitelé ze škol, kde se učí společně žáci s intelektovým postižením a bez postižení.
Rodiče, kteří bojovali či stále bojují za společné vzdělávání, nebo kteří takové vzdělávání chtějí
pro své dítě.

Jak se zapojit?
➔ Stáhněte si dokument “Tohle jsem se naučil(a)” a vytiskněte ho (“Sheets of paper on
‘That’s what I learned’ – CZ – female” / (“Sheets of paper on ‘That’s what I learned’ – CZ –
male”)
➔ Napište na něj, co jste se díky inkluzi naučil(a). Může se jednat o věci jako „Naučil(a) jsem
se číst a psát“ nebo „Že každý má právo na vzdělávání“. Učitelé mohou napsat např.
„Naučil(a) jsem se, že každý má jiný způsob učení“. Tohle jsou jenom příklady – napište
svůj vlastní vzkaz.
➔ Vyfoťte se se svým vzkazem v ruce (viz příklad). Nejlépe někde ve škole nebo poblíž školy.
Fotografie z telefonu by měla být dostatečná, ale fotokamerou by byla lepší. Ujistěte se,
že je pro snímek dost světla.
➔ Adfadf Podepište formulář souhlasu se zveřejněním (“Picture release forms – CZ”)
➔ Pošlete svou fotografii a formulář souhlasu na emailovou adresu
comms@inclusion-europe.org s předmětem “That’s what I learned”
➔ Sdílejte svou fotografii na svých sociálních médiích jako Facebook, Instagram nebo
Twitter. Nezapomeňte přidat @InclusionEurope a #ThatsWhatILearned.
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Chcete se o svou zkušenost podělit v rozhovoru?
Jaké máte zkušenosti s inkluzí ve školách? Dělal(a) jste na toto téma výzkum? Rádi bychom se o
tom dozvědeli víc!
Napište prosím na email comms@inclusion-europe.org pokud jste
-

Žák nebo student s intelektovým postižením

-

Žák nebo student bez postižení, který se učí společně se spolužáky s intelektovým
postižením

-

Učitel ze třídy, kde se společně učí žáci/studenti s a bez postižení

-

Rodič žáka nebo studenta s intelektovým postižením
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