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Įtraukusis ugdymas Turkijoje 

Apibrėžimas  

 

 

Politika ir įgyvendinimas. Specialusis ugdymas Turkijoje yra labiau orientuotas į integraciją, 

o ne inkliuziją. Neįgalių vaikų ugdymas čia išlieka svarbiausiu inkliuzinio ugdymo elementu. 

Derantis dėl ugdymo sistemos sukūrimo specialiųjų poreikių turintiems vaikams, iškyla 

nemažai kliūčių. Reikšmingiausia iš jų – nenuoseklus patikimų ir sisteminių duomenų apie 

šiuos vaikus rinkimas. Duomenys rodo, kad ugdymo sistemoje nedalyvauja daug specialiųjų 

poreikių turinčių vaikų. 

 

Raštingumo paplitimo ir mokyklos baigimo duomenys atskleidžia, kad specialiųjų poreikių 

turinčių moterų padėtis šalyje yra blogesnė nei vyrų. Tai geriausias lyties apspręstos 

nepalankios situacijos švietime pavyzdys. Turkijoje specialiųjų poreikių turintys vaikai gauna 

išsilavinimą trijų tipų ugdymo įstaigose. Mažiausiai ribojamas tokių vaikų ugdymo tipas yra 

dieninis įprastinis švietimas. Mokyklose, kuriose dėstoma įprastinė švietimo programa, 

ugdymas specialiose klasėse vertinamas kaip vidutinio ribojimo. Labiausiai ribojantis ugdymas 

organizuojamas specialiojo ugdymo mokyklose, kurios paprastai yra skirtos panašius 

specialiuosius poreikius turintiems vaikams. Internatinės specialiojo ugdymo mokyklos (nors 

jų yra gerokai mažiau) vertinamos kaip pasižyminčios labiausiai ribojančiu poveikiu.  

 

Žvelgdami į vaikų, kurie gali būti mokomi specialiojo ugdymo pradinio ir vidurinio švietimo 

pakopose, skaičių, pastebėjome, kad metams bėgant jis auga. Turkijoje įsteigti orientavimo ir 

tyrimo centrai, kurie atlieka vertinimus, skirtus vaiko poreikiams išaiškinti ir šiuos poreikius 

labiausiai atitinkančioms ugdymo įstaigoms nustatyti. Tačiau toks diagnozavimo procesas šiuo 

metu yra ribotas, atsižvelgiant į specialistų skaičių, diagnozės priemonių ir medžiagų 

prieinamumą. Be to, naujausi UNICEF ir Turkijos švietimo ministerijos tyrimai rodo, kad 

neįgalių ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų nustatymo ankstyvame amžiuje srityje Turkijai yra 

būtina tobulėti.  

 

Mokytojų rengimas 

 

Poreikiai ir iššūkiai. Siekiant sukurti inkliuzinę sistemą įvairių specialiųjų poreikių turintiems 

vaikams, Turkijoje būtina įgyvendinti pokyčius. Šių pokyčių metu reikia atsižvelgti į tarptautines 

gerąsias praktikas ir tarptautinius bei nacionalinius įstatymus. Gerosios praktikos pavyzdžiai 

rodo, kad siekiant sukurti inkliuzinio ugdymo sistemą, būtinas bendradarbiavimas tarp įvairių 

suinteresuotų šalių – mokinių, mokytojų, tėvų ir mokyklos vadovybės. 

 


