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Įtraukusis ugdymas Portugalijoje 

Apibrėžimas. Portugalijoje įtraukiuoju ugdymu vadinamas visų vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje 

skatinimo procesas, teikiant pagalbą ne tik neįgaliems ar sutrikusio vystymosi vaikams, bet ir visoms 

pažeidžiamoms ar socialinę atskirtį dėl kultūrinės ar socialinės kilmės patiriančioms vaikų grupėms.  

 

Politika ir įgyvendinimas. Dekrete-įstatyme 3/2008 numatytas „teikimas specializuotos pagalbos (...), 

skirtos sukurti sąlygas specialiuosius ugdymo(si) poreikius turinčių vaikų edukacinio proceso gerinimui“, 

jei tokie vaikai turi sunkumų komunikacijos, mokymosi, mobilumo, autonomijos, tarpusavio santykių ir 

socialinio dalyvavimo srityse. Ši specializuotos pagalbos rūšis galima įprastinio ugdymo mokyklose. 

Tačiau DL 3/2008 taip pat nustatyta, kad jei įprastinio ugdymo mokyklos negali tinkamai užtikrinti vaikų 

ir jaunų asmenų įtraukimą dėl jų neįgalumo tipo ar laipsnio, tiems ugdytiniams, kurie dalyvauja 

perdavimo specialistams ar vertinimo procesuose, gali būti pasiūlyta lankyti specialiojo ugdymo 

mokyklas. Įstatyme teigiama, kad SUP turintiems mokiniams privaloma užtikrinti sąlygas a) gauti 

išsilavinimą įprastinio ugdymo mokyklose; b) pilnai prisijungti prie savo bendraamžių mokymo programų 

bei kartu su jais visaverčiai dalyvauti mokyklos gyvenime; c) mokytis įprastinio ugdymo klasėse, o ne 

būti atskirtiems į specialius padalinius; d) specialiems tikslams pasiekti prireikus gauti atskirą pagalbą; 

e) taip pat, siekiant didesnės įtraukties, mokyklose turi būti peržiūrėti ir pritaikyti ugdymo būdai ir 

metodai. Dekrete-įsakyme 3/2008 tikslinės grupės, kurioms taikomas specialusis ugdymas, buvo 

sumažintos ir apėmė tik nuolatinius specialiuosius poreikius turinčius ugdytinius (vaikus ir jaunus 

asmenis, kuriems būdingi dideli veiklos ir dalyvavimo vienoje ar daugiau iš toliau išvardintų sričių 

apribojimai, t. y. apribojimai komunikacijos, mokymosi, mobilumo, autonomijos, tarpusavio santykių ir 

socialinio dalyvavimo srityse), jų ugdymui nukreipiant prieinamus specializuotus resursus. Remiantis 

prielaida, kad kai kurioms tikslinėms grupėms reikia išmanesnių ir specializuotų žmogiškųjų išteklių bei 

logistikos, buvo sukurtos keturios skirtingos įprastinio ugdymo mokyklų struktūros: 1) mokyklos, skirtos 

teikti dvikalbį lavinimą klausos negalią turintiems vaikams; 2) mokyklos akliems ir silpnaregiams 

vaikams; 3) struktūrizuoti mokymo padaliniai mokiniams, sergantiems autizmu; 4) specializuotos 

pagalbos padaliniai daugybinę negalią ir įgimtas problemas turintiems mokiniams. Šie įprastinėse 

mokyklose įsteigti padaliniai yra švietimo aplinkos pritaikymo pavyzdys. SUP turintys vaikai šiuose 

padaliniuose praleidžia tik dalį dienos, tokiu būdu siekiant paskatinti jų integraciją į įprastines klases ir 

mokyklos gyvenimą.  

 

Intervencija ankstyvaisiais vaiko gyvenimo metais Portugalijoje. 2009 m. spalio mėn. dekretas-

įstatymas 281/2009 įkūrė nacionalinę ankstyvosios intervencijos vaikystėje sistemą (Sistema Nacional 

de Intervenção Precoce na Infância, SNIPI), kuri taikoma vaikams nuo 0 iki 6 metų. Ankstyvoji 

intervencija vaikystėje yra visaapimančių vystymosi paslaugų, kurias teikia sveikatos, švietimo ir 

socialinių tarnybų specialistų komandos, spektras, orientuotas ne tik į patį vaiką, bet ir į jo aplinką bei 

šeimą. Intervencijos modeliui būdingi trys pagrindiniai bruožai: kasdieninių vaiko mokymosi galimybių 

didinimas, į šeimą orientuota praktinė veikla ir tarpdisciplininis komandinis darbas. 
 

Poreikiai ir iššūkiai. Švietimo ministerija pavedė tarptautinei ekspertų komandai atlikti išorinį esamo 

įtraukiojo ugdymo modelio vertinimą. Išorinis vertinimas pabrėžia plataus masto susitarimą dėl idėjos, 

kad inkliuzinis ugdymas būtų numatomas visose pagrindinėse viešosios politikos linijose. Tai parodo 

kokybinį žingsnį nuo ankstesnės reguliuojamojo pobūdžio sistemos specialiajam ugdymui organizuoti. 

Išvados įtraukiamos į neseniai Nacionalinės švietimo tarybos išleistą Rekomendaciją dėl specialiosios 

švietimo viešosios politikos (Conselho Nacional de Educação, 2014).  


