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Įtraukusis ugdymas Lietuvoje 

Apibrėžimas. Lietuvoje įtraukus ugdymas apibrėžiamas kaip procesas, kurio metu užtikrinamas 

kokybiškas visų vaikų švietimas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko ir jo tėvų lūkesčius, poreikių ypatumus, 

specialiosios pagalbos ir specialių paslaugų teikimo būtinybę bei stabdant ankstyvą pasitraukimą iš 

švietimo sistemos (Veiksmų planas dėl inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016, patvirtintas švietimo ir 

mokslo ministro 2014-09-05). 

Politika. Įtraukus ugdymas Lietuvoje pirmiausia paremtas tarptautiniais dokumentais, pavyzdžiui, JT 

vaiko teisių konvencija (1989), Salamankos deklaracija ir Rekomendacijomis  specialiajam ugdymui 

tobulinti (1994). Pagrindiniai teisiniai dokumentai, reglamentuojantys specialiųjų poreikių turinčių vaikų 

švietimą Lietuvoje, yra šie: 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (1996) – neįgalieji turi teisę dirbti, studijuoti ir mokytis ir, 

nepaisant jų neįgalumo priežasties, pobūdžio bei laipsnio, jie turi tokias pačias teises kaip ir kiti Lietuvos 

Respublikos gyventojai. 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (2011) – specialusis ugdymas teikiamas pagal 

visas privalomojo ir visuotinio švietimo programas. Siekiant patenkinti vaikų poreikius, šios programos 

turi būti keičiamos, pritaikomos arba turi būti sukuriamos naujos specialiojo ugdymo programos. Turi 

būti teikiama papildoma pagalba. 

Politikos įgyvendinimas. Įtraukus ugdymas Lietuvoje pirmiausia suvokiamas kaip vaikų su 

nestandartiniais protiniais ir (arba) fiziniais gebėjimais įtraukimas į įprastinio švietimo mokyklas ir klasių 

struktūrą. Neseniai „specialiųjų poreikių“ koncepcija buvo išplėsta ir dabar tapo skėtine sąvoka, 

apimančia visus vaikus, dėl įvairių priežasčių susiduriančius su mokymosi sunkumais, tame tarpe ir su 

sunkumais kylančiais dėl vaiko socialinės ar etninės kilmės.  

Pirminį vaiko poreikių nustatymą atlieka jo (jos) mokytojas. Mokytojas apie tai informuoja tėvus ir tik po 

to specialistai gali atlikti pradinį vaiko specialiųjų ugdymo poreikių vertinimą. Šie specialistai teikia 

rekomendacijas tėvams ir vaiko mokyklai dėl to, kokios rūšies specialią pagalbą ir mokymo planą 

(programą) įgyvendinti, įskaitant tai, kokio specialiaus aprūpinimo gali prireikti, norint paremti vaiko 

mokymosi ir mokymo procesą. 

Poreikiai ir iššūkiai. Lietuvoje ugdymo kultūra dėl jos homogeniškumo pasižymi tarpkultūrinės 

orientacijos trūkumu, t.y. ugdyme neatsižvelgiama į socialinius, etninius ir lyties veiksnius, personalas 

nėra visapusiškai paruoštas dirbti sociokultūriniu atžvilgiu įvairialypėse grupėse. Be to, švietimo 

politikoje kultūriniais ir ekonominiais skirtumais grįsta socialinė nelygybė nėra pripažįstama svarbiausiu 

švietimo sistemos iššūkiu. Mokytojų rengimas nėra ir nebuvo vykdomas tolygiai su įtraukaus švietimo 

politikos plėtra, nuosekliai ją atitinkant. Tarpkultūrinis ugdymas retai įtraukiamas į mokytojų rengimo 

programas. 

 


