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Inkliuzinis ugdymas (IU) orientuotas  į kokybišką visų vaikų 

ugdymą(si) ir inkliuzinės visuomenės kūrimą. 

Integracija (įtraukimas) – procesas, kai vaikai, turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių, susijusių su sutrikimais, negalia, 

nepalankiais socialiniais aplinkos veiksniais ir kt., yra įtraukiami į 

bendrojo ugdymo mokyklas, tikintis, kad šie vaikai prisitaikys 

prie standartizuotų reikalavimų. 

Inkliuzija – sisteminės reformos procesas, kuris apima ugdymo 

turinio, metodų, požiūrių, vertybių, struktūrų ir strategijų 

pokyčius, užtikrinančius mokymosi kliūčių įveikimą ir socialiniu 

teisingumu bei dalyvavimu grįstą visų ugdytinių mokymosi 

patirtį geriausiai jų poreikius tenkinančioje aplinkoje.



Tėvų ir kitos
NVOMokytojų 
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sistema

Inkliuzinis ugdymas –
procesas, kurio tikslas –

užtikrinti kokybišką ugdymąsi visiems 
visuomenės nariams, pripažįstant ir 

gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno 
individualius gebėjimus ir poreikius, 
vengiant bet kokios diskriminacijos.

(UNESCO 2008)

Inkliuzinio ugdymo nuostatų įgyvendinimas reikalauja švietimo
politikos, pedagoginės praktikos, mokslinių tyrimų, pedagogų ir
specialistų rengimo pokyčių, aktyvaus NVO dalyvavimo.



Inkliuzinio ugdymo ir geros mokyklos sąsajos. 

Inkliuzinio  ugdymo samprata 

UNESCO (2008) UNESCO (2011) UNESCO  (2016)

Nenutrūkstantis 

procesas, kuriuo 

siekiama užtikrinti 

kokybišką 

ugdymąsi visiems 
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poreikius, 

vengiant bet 

kokios 

diskriminacijos.  

Poreikio keisti 

kultūrą, politiką ir 

praktiką 

pripažinimas ir 

siekis prisitaikyti

prie skirtingų 

besimokančiųjų 

poreikių šalinant

bet kokias 

inkliuzinio ugdymo 

kliūtis.

Tai mokymasis 

gyventi žmonių 

įvairovėje ir 

mokytis iš 

skirtybių. Ugdymo 

procesas nuolat 

tobulinamas, 

siekiant atsižvelgti 

į įvairius 

besimokančiųjų 

poreikius. 
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SUP

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų 

ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens 

gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos 

veiksnių. 

Mokinių SUP dėl negalių sudaro 23 proc. (kitur nurodomi 

33 proc.),  kiti - dėl kitų priežasčių (sutrikimų ir sunkumų) 

(pagal ŠMM 2015 m. duomenis).



SUP turintys mokiniai, ugdomi mokyklų 

bendrosiose klasėse 
Lietuvos švietimas skaičiais, 2015/2016

 2015/16 m. m. bendrojo lavinimo mokyklose bendrosiose klasėse

besimokančių  SUP turinčių mokinių  skaičius sudarė 11, 2% viso 

mokinių skaičiaus.

 Per 90 % SUP turinčių mokinių  mokosi bendrojo ugdymo klasėse.

Mokinių, turinčių SUP, ugdomų bendrosiose klasėse, skaičius 

SUP              2011/12 m. m.     2012/13 m. m.  2014/15 m.m.

 Nedideli 69%;            62%;          58,5%; 

 Vidutiniai 26%;             28%;          30,1%; 

 Dideli 5%;               9,5% 11 %; 

 L. dideli                 0,3 % 0,5% 0,4%; 



Visi vaikai mokosi ir išmoksta

Pozityvūs santykiai

Diferencijavimas

Bendradarbiavimas su tėvais

Ugdymo įstaigos 
vadovo atsakomybė

INKLIUZINIS
UGDYMAS

Individualizavimas

Dalyvavimas

Komandinis darbas

Koordinuota švietimo pagalba

Prieinamumas

Inkliuzinio ugdymo principai 



Vadovo vaidmuo

 Supranta, kas yra inkliuzinis
ugdymas ir kuria kultūrą, kurioje 
puoselėjamos teigiamos 
nuostatos į kitoniškumą, žmonių 
įvairovę.

 Kuria pozityvų klimatą ugdymo 
įstaigoje, kad kiekvienas gerai 
jaustųsi ir vienas kitam padėtų.

Organizuoja ir vertina kokybišką 
visų vaikų ugdymą, ieško ir 
randa išteklius jam įgyvendinti.



Nuostatos ir vertybės

“...Dabar net sugalvotas korektiškas terminas 
”hiperaktyvus vaikas”. Ką tai reiškia? Tai, jog tas vaikas 
muša bendramokslius, visiškai neklauso mokytojų, 
vagiliauja, bet neva viską paaiškina faktas, kad jis yra 
hiperaktyvus. Saugomos tokio vaiko teisės, bet 
negalvojama, kad tai pažeidžia visų kitų vaikų teises. 
Nesakau, kad hiperaktyvius vaikus reikia sukišti į 
kolonijas. Tiesiog juos derėtų mokyti ir auklėti 
specializuotose mokyklose pagal specialias programas, 
kur dirbtų specialiai parengti pedagogai”.

Gimnazijos direktoriusXXX (Lietuvos rytas, 2011 m. kovo 28 d., 2p.)



Koordinavimas

Ugdymo įstaigoje turi 
būti sukurta tvarka, kaip 
sprendžiamos probleminės 
situacijos, ir kas už tai yra 
atsakingas. 

Už ugdymo įstaigos ribų  
tarp įvairių sektorių 
[švietimo, sveikatos 
priežiūros, socialinės 
apsaugos...] ir specialistų 
komandos.



Prieinamumas ir 
Dalyvavimas

Inkliuzinis ugdymas 
įgyvendinamas, kai:

 Kiekviena mokykla prieinama
kiekvienam vaikui 

[„...mes neįgyvendiname 
inkliuzinio ugdymo, nes neturime 
vaikų su negalia...“]

 Kiekvienas vaikas jaučiasi 
bendraamžių grupės dalimi 

 Visi vaikai prasmingai ugdomi 
kartu su bendraamžiais ir 
dalyvauja mokyklos 
bendruomenės gyvenime.





Darbas komandoje ir 
Bendradarbiavimas su 
tėvais

Pedagogai ir specialistai dirba
komandoje įstaigos viduje ir už
jos ribų (įstaigų tinkle)

Bendradarbiaujama su vaikų 
tėvais ir dalijamasi su jais 
patirtimi tam, kad geriau 
suprastume vaiko situaciją ir 
padėtume, kai reikia.

Tėvai yra komandos nariai.



Individualizavimas 
ir Diferencijavimas 

Vaiko patirtis, 
gebėjimai pripažįstami, į 
juos atsižvelgiama.

Užduotys pateikiamos 
jautriai atsižvelgiant į 
vaiko galimybes.

Parengiamas 
individualus vaiko 
ugdymosi planas.



 Pozityvūs santykiai, kai 

 Visi gerbia vienas kitą ir „nelipdo etikečių“ (specukas, 
debilas...)

 Palaikoma visų vaikų motyvacija pažinti

 Dėmesys  - socialinei emocinei raidai, pozityvaus elgesio 
palaikymui

 Pedagogai pasirengę dirbti inkliuzinėje švietimo sistemoje  -
vadovaujasi atitinkamomis vertybėmis, nuostatomis, tobulėja 
ir ugdosi reikiamas kompetencijas.



Mokytojų savybės, kompetencijos ir vaidmenys

Situacija 

Tyrėjas
Kūrėjas

Inovatorius

Psichologas 
Mama 
Tėtis

Tolerantiškas

Gerbia 
kitoniškumą

Draugas

Ekspertas

Empatiškas
Informacijos 

teikėjas

Mokinys

Vadybininkas

Rūpintojėlis

Vaiko 
advokatas

Apsaugininkas

?

Konsultantas

Asmeninės 
savybės

Gebėjimai

Vertybės

Nuostatos

Žinios

Būti vs Tapti 
Žinoma vs Nežinoma

Tradicijos vs Inovacijos



Pristatome dalį  rezultatų tarptautinio 
tyrimo, atlikto mokslininkų iš Suomijos, 
JK, PAR, Slovėnijos, Kinijos*. 

Tyrimo klausimai:

Kokia yra ugdymo realybė klasėje, 
kurioje mokosi įvairių poreikių turintys 
vaikai?

Kokios yra mokytojo(s) patirtys ir 
išgyvenimai dirbant inkliuzinėje klasėje?

Tyrime taikyta mišri metodologija, 
derinant kiekybinį ir kokybinį tyrimą.

Pranešimas grindžiamas kokybinio 
tyrimo rezultatais.

*Lietuvoje tyrimą atliko: 

S. Ališauskienė, L. Miltenienė, D. Kairienė 

Mokytojų išgyvenimai

Teisybės dėlei 
visi laikysite tą patį 
egzaminą – reikės 

įlipti į šį medį



Žinios, 
supratimas, 

patirtis, kurių 
reikia dirbant 
inkliuzinėje

klasėje

Naujų 
nenumatytų 

situacijų 
įveikimas, 

išgyvenimai

Ugdymo 
organizavimas 
klasėje, kurioje 
mokosi įvairių  

poreikių 
turintys vaikai 

Pagrindinės temos

Interviu analizės rezultatai



Žinios, supratimas ir patirtis, reikalingi ugdyti įvairių poreikių turinčius vaikus

Kategorija Pakategorė Pavyzdžiai

Vaikai 
„keliantys 
iššūkių“ 
mokytojo 
darbui

“Probleminiai vaikai“ Reikia išmokti naujų dalykų, kurių anksčiau nereikėjo;
apie tai niekada net nepagalvojau …

Turintys žemą mokymosi 
motyvaciją

Klasėje vis daugiau vaikų, turinčių žemus gebėjimus
mokytis ir žemą motyvaciją...

Turintys emocijų ir elgesio 
sunkumų

Daug dėmesio reikia skirti turintiems elgesio problemų,
hiperaktyviems <...> esame turėję reikalų su policija...

Turintys sutrikimų: 
autizmo, klausos, 
specifinių mokymosi

Kai gavau autistišką mergaitę, išsigandau;
Pamaniau – vėl sunkus darbas, vėl prasidės bėdos<...>
Didelis iššūkis man buvo – turėjau mokinį, fiziką mokiau..

Turintys psichosocialinių 
sunkumų, susijusių su 
šeimos situacija

Manau, kad čia globali problema - šeimose trūksta
normalių santykių <...> yra labai daug ir šeimose bėdų,
psichologinių bėdų… tie vaikai kitokie.Mokykla bejėgė
pakeisti šeimas [...]

Patyčių aukos Visi mano vaikai geri, bet santykiai tarp jų ne kokie.
Viena mergaitė sako kitai: „kam tie tavo tėvai perka
mėsą, jie galėtų nusipjauti lašinių nuo tavęs<...>“

Vaikai 
kurie
paremia, 
pastiprina 

Vaikai, turintys aukštą 
mokymosi motyvaciją

Turėjau vaiką su klausos sutrikimu, bet jis buvo labai
motyvuotas, norėjo mokytis. Jis buvo ir man, ir
kitiems mokytojams tikras  variklis...

Gabūs vaikai
Vaikai, kurie padeda vienas 
kitam klasėje

Būsiu atvira – noriu kuo daugiau duoti gabiems vaikams,
kad pasiektų kuo geresnių rezultatų …



Įvairių poreikių turinčių vaikų ugdymo organizavimas

Kategorija Pakategorė Pavyzdžiai 

Mokymosi turinio 
individualizavimas

Turinio ir užduočių 
diferencijavimas

Rengiu skirtingas užduotis vaikams – kiekvienas turi 
patirti sėkmę...

Papildomas mokymas ir 
pagalba

Dažnai kviečiu vaikus pasilikti po pamokų, jei jiems 
reikia ką paaiškinti ar papildomos pagalbos.... 

Pozityvių santykių 
kūrimas klasėje

Mokytojo(s) ir 
bendraamžių pagalba

Vaikai vienas kitą priima natūraliai, bet tam reikia laiko 
<...> mano klasėje buvo visokių situacijų...

Patyčių problemos 
sprendimas

Turime spręsti  tas problemas kartu su tėvais, diskutuoti 
klasėje....Bet, kodėl iš jų kiti juokiasi – gal jie patys turi 
kažką tokio?

Mokymo ir 
mokymosi 
strategijos

Vaiko įtraukimas į 
pamoką

Turiu skatinti vaiką, kad jis pats ieškotų, bandytų, rastų, 
kaip jam geriau išmokti…

Elgesio sunkumų 
įveikimo būdų 
ieškojimas

Turėjau berniuką, kuriam užeidavo emociniai proveržiai. 
Pasodindavau jį prie šiukšlių dėžės ir plėšydavo 
laikraščius. Atėjo naujokas, tai tik kas ne taip – ir isterija. 
Galvoju: „Ką dabar daryti?“ Sakau: „Įkvėpk, iškvėpk ir 
ramiai...“. Turi kurti ramią aplinką, būti kantrus ...

Ištekliais 
grindžiamas 
problemų 
sprendimas

Atsakymų ieškojimas ir 
profesinis tobulėjimas

Tik pradžioje atrodo, kad viską žinai. Iš tikrųjų, turi 
mokytis ir mokytis....skaityt, klaust kolegų

Pradinių ir dalyko 
mokytojų
bendradarbiavimas

Čia svarbiausias klasės mokytojos, auklėtojos vaidmuo



Įvairių poreikių turinčių vaikų ugdymo organizavimas

Kategorija Pakategorė Pavyzdžiai 

Išteklių 
stoka

Psichologinės paramos 

vaikui ir mokytojui(ai) 

poreikis

Labai reikia psichologinės pagalbos. Vaikams reikia 
su kažkuo pasikalbėti, ypač, jei tėvų nėra šalia, jei jie 
gyvena užsienyje...Mokytojai kartais irgi reikia...

Mokytojo asistento 
poreikis

Mano klasėje tik pusė vaikų gali mokytis be 
pagalbos, kitiems jos reikia...

Pasirengimo stoka dirbti su 
vaikais, turinčiais SUP

Mes žinome, kaip perteikti žinias, bet kaip mokyti 
vaikus, turinčius SUP – turiu mokytis.... 

Psichologinių žinių stoka Dabar rengiant mokytojus gal to ir daugiau <...>
juos reikia rengti būti dar ir gerais psichologais <...> 
turime turėti praktinį psichologinį supratingumą...

Kiti iššūkiai Švietimo pokyčių poreikis Valdžia turi reaguoti <...> jie turi žinoti, kas vyksta 
praktikoje ir padėti mokytojams, dirbantiems su 
SUP turinčiais vaikais...

Bendradarbiavimo su 
tėvais sunkumai

Turime vaikų, kurių tėvai nesupranta realios 
situacijos, jie nenori prisidėti ....

Perėjimo iš pradinio 
ugdymo į dalykinę sistemą 
sunkumai

Dalyko mokytojai turėtų nuo pat pradžių ieškoti 
būdų kaip  padėti, perimti mūsų išbandytus, nes 
vaikams labai sunku ....



Naujų nenumatytų situacijų įveikimas ir mokytojų  išgyvenimai

Kategorija Pakategorė Pavyzdžiai

Neigiami 

išgyvenimai

Bejėgiškumas Aš verkiau, tikrai.... Iš bejėgiškumo... Nežinojau, ką

daryti <...> Ką daryti, kaip rasti ryšį su vaiku? <...>

[pr. kl. mokytoja]

Eidama namo, visą kelią verkiau. Galvojau, ką

turėčiau daryti<...>. Atėjau pas specialiąją pedagogę

ir logopedę ir pasakiau: „duokit man gal ką paskaityt,

kokios specialios literatūros, mokysiuos dabar [pr. kl

mokytoja]

Sumišimas 

Pyktis

Labai išgyvenau, jutau pyktį, nusivylimą, netgi 

agresiją, rodos, ant visų aplinkui <...> kažkoks 

sumišimas, mes nežinome, kaip su tuo tvarkytis [pr. kl. 

mokytoja]

Išgąstis, baimė Buvau šokiruota (vaiko reakcijos) <...> Aš iš tikrųjų 

išsigandau, nes mama nieko anksčiau nesakė apie 

epilepsiją [pr. kl. mokytoja]

Teigiami 

išgyvenimai

Labai džiaugiuosi, kai matau, kad vaikui padėjau 

<...> smagu, kai matau, kad vaiko akys „dega“[pr. kl. 

mokytoja]



Interviu turinio analizė atskleidė tris

svarbius komponentus

 Kognityvinis – supratingumas –

naujos situacijos supratimas, kuris 

reikalauja naujų žinių;

 Emocinis prasmingumas , t. y. kaip 

mokytoja(s) įveikia, išgyvena naujas, 

nelauktas situacijas klasėje;

 Vadybinis – kaip mokytoja(s) 

naudoja savo vidinius ir išorinius 

išteklius sudėtingose situacijose, 

kokias mokymo ir mokymosi 

strategijas taiko ir pan. 

Šie komponentai sudaro vidinės darnos 

modelį (A. A. Antonovskij) – svarbus jų 

balansas.

Apibendrinimas 

Mokytojas mokslo 
metų pradžioje

Mokytojas mokslo 
metų pabaigoje



Išeitys

 Kokybiškos informacijos apie vaikų SUP (turinį, priežastis, 
tenkinimą ir kt.) ugdymo dalyviams užtikrinimas; mokyklos 
VGK specialistų vaidmuo

- Informacija suteikia galimybę suprasti vieniems kitus ir susitarti; 

- Sumažina baimes;

- Leidžia išvengti kai kurių pagundų (pvz., deleguoti atsakomybes kitiems, 
konfrontuoti ir pan.);

- Informacija leidžia pažinti ir tinkamai tenkinti vaiko SUP (

- Informacija leidžia mokytojui patirti mažiau stresų ir pasiekti rezultato su 
mažesnėmis psichologinėmis sąnaudomis (t.y. žinoti apsimoka ir yra 
naudinga pačiam pedagogui).

 Pedagogų gerųjų patirčių, kaip mažinti “kitokio” vaiko atskirtį ir 
didinti jo įsitraukimą bei dalyvavimą sklaida.

 Bendraamžių įtraukimas - neišnaudojamas. Jau ikimokykliniame 
amžiuje vaikai turi gauti tinkamą informaciją ir įgyti adekvačią bendravimo 
patirtį.



Išeitys

 Specialiosios pedagoginės pagalbos išskirtinumo ir SUP
turinčių mokinių atskirties mažinimas

- Pagalbą dažniau teikti bendrame klasės kontekste, priartinant ją prie
vaiko poreikių klasėje;

- Siekti mokytojo ir/ar specialiojo pedagogo pagalbos lankstumo,
derinant įvairesnes jos formas:

- teikiant individualią pagalbą klasėje;

-taikant grupinį darbą, darbą poromis ir kt.;

-derinant specialiojo pedagogo pagalbą klasėje ir/ar specialiojo
pedagogo / logopedo kabinete.

 Ugdymo dalyvių (visų: mokinių, tėvų, pedagogų, specialistų) 
palaikymas ir emocinis pastiprinimas (ypač iš vadovų pusės);

 Reali pagalba pedagogui – ne tik reikalauti, bet ir sudaryti 
sąlygas kokybiškai dirbti (vadovo, specialistų  pagalba)

 Mokyklų vadovų atsakomybės didinimas už palankų 
mikroklimatą įstaigoje ir mokinių SUP tenkinimo kokybę.

 Reali sąveika su asmenimis, turinčiais SUP;



Mano  darbas - mokyti vaikus, 
kurie  yra. 

Ne tuos, kuriuos norėčiau mokyti 
ir ne tuos, kuriuos esu įpratęs 
mokyti.

Mokyti tuos, kurie šiandien sėdi 
mano klasėje prieš mane. 

Juos VISUS. 

Dr Kevin Maxwell



Ar reali inkliuzinio ugdymo 

praktika?

TdiverS – tarptautinis projektas „Įvairių 

poreikių turinčių vaikų mokymas dalykų 

pamokose“ (2013-2016)

Numatoma:

 apibendrinti mokslinius tyrimus apie 

inkliuzinę pedagogiką; 

 atrasti sėkmingos ir įkvepiančios 

pedagoginės veiklos pavyzdžių praktikoje;

 parengti mokymosi medžiagą (DVD ir 

metodines rekomendacijas) pedagoginių 

studijų programų studentams ir jau 

dirbantiems mokyklose mokytojams.

Bringing you inspiring practice for inclusive

education: http://www.tdivers.eu/

VIDEO  

http://www.tdivers.eu/
http://www.tdivers.eu/

