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Litvanya’dan İyi Kapsayıcı Eğitim Uygulama 
Örnekleri 

Örnek Olay Çalışması (1): Bir Günlük Bakım Merkezindeki Kapsayıcı Uygulamalar 

Vilnius’taki Kirtimai Roma yerleşiminde yaşayan 378 kişinin %48’i 18 yaşın altındaki 

çocuklardır. Roman çocukların okulda deneyimlediği düşük öz-güven, sosyal becerilerin 

eksikliği, okulda başarısızlıklar, zorbalık, öğretmenlerin olumsuz tutumları ve diğer problemler 

gibi faktörler eğitimlerinin birinci veya ikinci yılında çoğunlukla okulu bırakmalarına sebep 

olmaktadır. 2009’dan beri Kırtimai yerleşiminde yaşayan Roman çocuklar için çalışan bir grup 

gönüllü çocukların okuldan erken ayrılmalarını engellemeye çalışmaktadır. Sonuç olarak bu 

gönüllüler, çocuklar ve okulları arasında daha güçlü bir bağ kurabilmek için küçük bir okul 

sonrası ve günlük bakım merkezi açmaya karar verdiler. Bu merkez hem Kırtimai’den Roman 

çocukları hem de bu merkezin bulunduğu Vilnius’un Naujininkai bölgesinde yaşayan çocukları 

kabul etmektedir. 

Merkezdeki gönüllüler Roman çocukların ödevlerine ve gerekli okul ihtiyaçlarına erişim 

sağlamalarına yardım etmektedir. Burada çocukların sosyal becerilerini geliştirme amacı 

güden okul sonrası etkinlikler de düzenlenmektedir. Öğretmenler ve ebeveynler arasında 

yakın bir ilişki sağlanmıştır. Proje girişimcilerine göre günlük bakım merkezine devam eden 

çocuklar okulda daha iyi bir performans göstermektedir. Buna rağmen günlük bakım merkezi 

ve okula devamı etkileyen ev koşulları ile ailelerin aşırı yoksulluğu gibi yapısal sorunlar 

çözüme ulaşmadığından okuldan erken ayrılma riski hala yüksektir. Merkezde çalışan 

çocuklar, ebeveynler, öğretmenler, sosyal çalışanlar, Roma’daki hükümet dışı 

organizasyonlar, farklı bölgesel ve eyaletsel kurumlar arasındaki iletişimi ve işbirliğini teşvik 

etmeye çalışmaktadır. Roman çocukların başarılı bir şekilde kapsanmasını sağlamak için bu 

ekip çocukların iyi oluşuna, davranışlarına, duygularına, hislerine ve gelişimin farklı 

alanlarındaki erişilerine bütüncül bir yaklaşımla yaklaşmaktadır. Ekip üyeleri aynı zamanda 

tüm uzmanları, ebeveynleri ve çocukları da kapsayacak sürekliliği olan bireysel yansıtmalar 

ve grupla yansıtmalar yapmaktadır. Ekip üyeleri her çocuğun evdeki durumunu ve onun 

yeteneklerini öğrenmeye çalışmaktadır. Eğitimin içeriği, materyaller, yöntemler ve ödevler her 

çocuğun ihtiyaçlarına ve gelişim hızlarına uygun biçimde adapte edilmektedir.  

Örnek Olay Çalışması (2): Lukas, 3 yaşında bir erkek çocuk. 

Lukas’ın gelişimi için anaokulunda olumlu koşullar yaratıldı. Lukas duyma problemi yaşayan 

3 yaşında bir erkek çocuğudur. Öğretmenler Lukas’ın ihtiyaçlarını karşılamak için sadece 

kendi aralarında değil aynı zamanda Lukas’ın ebeveynleri ve işitme pedagogu ile birlikte 

hareket etmektedir. Bu örnek olayda iki tür işbirliği vardır: disiplinler arası ve disiplinler ötesi. 

Tüm eğitim katılımcıları arasındaki iletişim açık ve temizdir. Öğretmenler çocuklar ve 

ebeveynler ile profesyonel bir şekilde iletişim kurar. Başarılı bir kapsayıcı eğitim uygulaması 

için öğretmenler çocuğun iyi oluşu, davranışı, duyguları, hisleri, erişileri ve özellikle de sözel 

iletişimine bütüncül bir yaklaşımla yaklaşır. Öğretmenler sürekli olarak tüm uzmanları, 

ebeveynleri ve çocukları çalışmalara dâhil ederek bireysel yansıtmalar ve grupla yansıtmalar 

yapar. Öğretmenler her çocuğun sosyal ve etnik altyapısını, kültürünü ve yeteneklerini 

öğrenmeye çalışır. Kapsayıcı eğitimi uygulamak için bilgiyi göz önünde bulundururlar. 

Çocuğun biricikliği bir problem olarak değil bir olanak olarak algılanır. Eğitimin içeriği, 

materyaller, yöntemler ve ödevler her çocuğun ihtiyaçlarına ve gelişim hızlarına uygun şekilde 

adapte edilmektedir. 


