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Įtraukusis ugdymas Danijoje 

Apibrėžimas. Įtraukiojo ugdymo tikslas – įtraukti ir išlaikyti vaikus socialiai naudingoje aplinkoje, 
užtikrinant, kad specialiųjų poreikių turintiems vaikams nekiltų rizika dėl atskirties. Vaikai, kurie yra 
mokomi įprastinio ugdymo aplinkoje, naudojasi atitinkamomis pagalbinėmis mokymo priemonėmis ir 
parama. Integracijos tikslas – padėti mokiniams būti akademinės ir socialinės vienybės 
bendradarbiaujančia dalimi ir užtikrinti akademinę pažangą, tuo pat metu užtikrinant mokinių gerovę.   

Politika. Danijos vyriausybės inkliuzinės iniciatyvos paremtos Salamankos deklaracija ir JT deklaracija 
dėl neįgalumo bei tyrimų ataskaitomis, parengtomis 2010 m. dėl specialaus ugdymo. Finansų 
ministerija inicijavo šias ataskaitas, siekdama ištirti mokymo kokybę ir išlaidas bei mokyklos sistemos 
veiklas bendrai su specialia nuoroda į Folkeskolen. Orhuso universitetas ir SFI, Danijos nacionalinis 
centras kuravo inkliuzijos plėtrą kiekvienoje Danijos savivaldybėje dėl socialinio tyrimo. Visi duomenys 
renkami ir struktūriškai apibrėžiami ataskaitoje, kuri paskirstoma savivaldybėms kiekvienų metų 
pabaigoje. Šis darbas sutelktas į integraciją tuo pat metu siekiant šalinti atskirtį profesinėse 
pedagoginėse darbo aplinkose.  Pagal Salamankos deklaraciją tyrimas paremtas nuomone, kad 
kiekvienas vaikas turi teisę būti bendruomenės dalimi, nepaisant jo neįgalumo ar jį supančių neigiamų 
socialinių aplinkybių.  

Įgyvendinimas. Iš SFI ataskaitos (2015) renkami duomenys liudijo tai, kad inkliuzija buvo stipresnė 

tada, kai: 

 institucijos sistemiškai dirbo ties praktiniu inkliuzinio ugdymo diegimu;  

 buvo sudaryta prieiga prie papildomų ugdymo specialistų atitinkamose savivaldybėse;  

 personalas turėjo akademiškai patvirtintą išsilavinimą; 

 egzistavo aiškūs ir veiksmingi tėvo ir mokytojo pedagoginiai profesiniai santykiai; 

 savivaldybės aiškiai sutelkė dėmesį į integraciją.  

Danijos savivaldybėse 

 98 proc. ugdymo konsultantų teigia, kad integracija yra dienos centrų užduotis; 

 83 proc. teigia, kad turi įgyvendinimo strategiją; 

 59 proc. teigia, kad turi parengtą inkliuzijos koncepciją, nuo kurios galima pradėti dirbti. 

Poreikiai ir iššūkiai. Anot Orhuso universiteto ir SFI, 2015 m. ataskaitoje pabrėžiama, kad:  

 50 proc. socialinio ugdymo specialistų teigia, kad yra vaikų, kurie netenka galimybių siekti 
išsilavinimo, kadangi retai dalyvauja socialinėse bendruomenėse su kitais vaikais;  

 29 proc. socialinio ugdymo specialistų per pastaruosius 10 metų neturėjo jokių edukacinių kursų, 
skirtų kelti jų kompetencijoms darbui su integracija;  

 50 proc. papildomų specialistų institucijose buvo pasiūlytas tolesnis švietimas plėtojant 
integraciją; 

 86 proc. teigia, kad gavo paramą iš tokios tarpdisciplininės komandos kaip „PPR“ (policija, 
psichologas, konsultantas);  

 67 proc. teigia, kad dirba su ugdymo konsultantu savivaldybėje. 

 


