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 Įtraukusis ugdymas Anglijoje  

Apibrėžimas. „Neįgalūs ir sveiki vaikai bei jauni žmonės kartu mokosi įprastinėse ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose, mokyklose, koledžuose ir universitetuose, šiam tikslui panaudojant atitinkamus pagalbos 

tinklus“ (Inkliuzinio ugdymo tyrimų centras, 2001:1). 

 

Politika ir įgyvendinimas. Inkliuzijos sąvoka pirmą kartą buvo pavartota Warnocko ataskaitoje (1978). 

Ji žymėjo perėjimą nuo medicininio neįgalumo modelio prie socialinio modelio. Tolesnė tarptautinė 

(UNESCO, 1994) ir nacionalinė politika buvo paremta neįgalumą reglamentuojančiais teisės aktais, 

ypač Specialiųjų poreikių ir neįgalumo įstatymu (Didžioji Britanija, 2001). Šiuo įstatymu mokykloms ir 

kitokioms ugdymo institucijoms buvo uždrausta segreguoti specialiuosius poreikius turinčius ar 

neįgalius vaikus. JK Švietimo ir mokymo departamentas (DfES) (2004a) nustatė keturias pagrindines 

įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo sritis – tai ankstyva intervencija, mokymosi kliūčių šalinimas, lūkesčių 

ir pasiekimų didinimas bei tobulinimas per partnerystę. Toks visaapimantis požiūris aiškiai atsispindi ir 

visuose mokymo programos dokumentuose. „Kiekvienas vaikas yra svarbus“ (DfES, 2004b) 

darbotvarkė apėmė vaiko gerove besirūpinančių organizacijų bendradarbiavimo didinimą ir perėjimą 

nuo atskiro švietimo, sveikatos ir socialinių vaiko poreikių vertinimo prie vaiko poreikių įvertinimo 

holistiniu požiūriu. Praktikos kodekse (DfE, 2014) papildomų poreikių turintiems vaikams buvo 

numatytas aiškus personalizuotas kelias švietimo sistemoje. Kodeksu akivaizdžiai siekiama patenkinti 

didžiosios daugumos vaikų poreikius teikiant įprastinio švietimo paslaugas. Anglijoje į specialiųjų 

poreikių turinčių vaikų tėvų nuomonę privaloma atsižvelgti sprendimų priėmimo procese, kai svarstomi 

vaiko poreikiai ir tai, kur juos geriausia patenkinti. 

 

Pirminis mokytojų rengimas. Mokytojų rengimas Anglijoje vyksta arba bakalauro, arba 

magistrantūros lygmenyje. Mokytojų darbo standartuose (DfE, 2012) nustatyti aiškūs lūkesčiai dėl 

įgūdžių, kuriuos turi pademonstruoti kiekvienas mokytojas. 5 standarte nurodytas mokytojų gebėjimas 

„pritaikyti mokymą, siekiant atsižvelgti į visų mokinių stiprybes ir poreikius“. Pirminiu mokytojų rengimu 

siekiama užtikrinti, kad naujai kvalifikaciją įgyję mokytojai turėtų aiškų supratimą apie visų mokinių, 

tame tarpe ir specialiuosius ugdymo(si) poreikius turinčių mokinių, poreikius. Inkliuzija yra esminė 

sąvoka, persmelkianti visas studentų mokymosi sritis. Ji įdiegta į pirminį mokytojų rengimą, o ne 

prijungta prie jo. 

 

Iššūkiai. Inkliuzija turėtų būti paremta tam tikra morale arba skirtumų priėmimo filosofija, pagarba 

žmogaus teisėms ir įsipareigojimu užtikrinti lygias galimybes kartu su bendraamžiais gauti kokybišką 

išsilavinimą, teikiant būtiną paramą ugdymo(si) poreikiams patenkinti. Iš principo švietimo 

bendruomenė inkliuzijos idėją palaiko, tačiau ugdymo(si) poreikių, su kuriais įprastinio ugdymo 

mokytojai turėtų gebėti susitvarkyti, apimtis ir sudėtingumas yra tokie platūs, kad dauguma mokytojų 

jaučia, jog studijų metu jie nebuvo tinkamai parengti šiems iššūkiams. Dėl šiandieninės tendencijos 

mažinti mokyklų biudžetą siekis padėti vaikams, turintiems papildomų fizinių, socialinių ar emocinių 

poreikių, tampa iššūkiu.  

Prašom atkreipti dėmesį, kad Anglijos atveju nebuvo rengiamas joks raktinis įtraukiojo ugdymo 

aspektas. 


