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Danijoje taikomo įtraukiojo ugdymo gerosios praktikos 
pavyzdžiai 

Inkliuzijos kontekste, mokytojai ir socialiniai pedagogai turi atitinkamai suprasti, kas yra inkliuzija ir kokie 

metodai ją skatina. Būdamas socialiniu pedagogu ar mokytoju, Jūs negalite automatiškai vadovautis 

reguliacinio pobūdžio sistema ar receptu. Svarbu susieti darbo pagrindą ir interpretuoti jį taip, kad 

galėtumėte tai patvirtinti asmeninio ir profesinio užduoties vertinimo atžvilgiu.  

Turite susieti savarankiškai ir aiškiai, atsakingai, todėl reikalingos socialinių pedagogų ir mokytojų 

asmeninės teorinės refleksijos. Abiejuose atvejų tyrimuose dalyviai nagrinėja didaktinių santykių modelį 

pagal Hiim ir Hippe, tai pradeda suprasti, kaip jis gali būti panaudotas refleksijai. 

 

Atvejo tyrimas Nr. 1. Isabella – 6 metų mergaitė  

Mes taikome YouTube esantį filmuką „Mokyklos bendruomenė skirta visiems“. Tekstas danų kalba: 
„Skolens fællesskaber er for alle (på engelsk)“ su anglų k. subtitrais. 
https://www.youtube.com/watch?v=kP1xAV9QukU 

Filmuke nagrinėjami sunkumai, su kuriais susiduria ADHD turinti Isabella, jos šeima, draugai ir 

mokytojai inkliuzinio ugdymo pradinėje mokykloje, kurią mergaitė lanko Kopenhagoje. Dalyviai 

nagrinėja didaktinių santykių modelį pagal Hiim ir Hippe, kuris atspindi Isabellos poreikius ir tai, kaip 

užtikrinti, kad ji būtų visiškai integruota. 

 

Atvejo tyrimas Nr. 2. Mortenas – 8 metų berniukas 

Tai yra aprašytas atvejis: Kiekvienas vaikas, kuris yra nemylimas namuose, turi būti mylimas mokykloje. 

Mortenas yra 8 metų vaikas ir jis kelia susirūpinimą mokytojams. Mortenas susiduria su dideliais 

asmeniniais ir socialiniais iššūkiais ir dažnai nelanko mokyklos. Jo asmenybės vystymasis ir elgesys 

neatitinka jo amžiaus ir jis nefunkcionuoja socialiai, o tai reiškia, kad berniukas bus atskirtas nuo klasės. 

Mortenas dažniausiai yra uždaras ir tylus. Jis neturi užmezgęs tvirtų ryšių su kitais mokiniais, vaikų 

priežiūros darbuotojais ar mokytojais. Jo socialiniai įgūdžiai silpni ir jam sunku kalbėti apie paprastus 

dalykus. Mortenas nustemba, jei kas nors kreipiasi į jį asmeniškai. 

Morteno išvaizda rodo, kad jam niekas nepadeda nei higienos, nei aprangos klausimais. Dažniausiai 

jis vilki keliais dydžiais per didelius drabužius ir mūvi didelius batus, o jo klasės draugai skundžiasi nuo 

jo sklindančiu nemaloniu kvapu. Berniukas nedėvi paltų ir neatsižvelgia į oro sąlygas.  

Vienas iš akademinių iššūkių, su kuriuo susiduria Mortenas, yra tas, kad jis beveik niekada aktyviai 

nedalyvauja pamokose ir niekada neatlieka namų darbų. Komanda pastebėjo, kad tais atvejais, kai 

mokykla praneša tėvams apie neparuoštus namų darbus ir nedalyvavimą pamokose, Mortenas dar 

rečiau pasirodo mokykloje, o ant jo kūno padaugėja mėlynių. Berniukas negali paaiškinti, iš kur 

atsiranda mėlynės ant jo kūno, tačiau teigia, kad jo tėtis kartais per daug geria. Tėvai į skambučius 

neatsako ir nepalaiko jokio ryšio su mokykla. 

Dalyviai apsvarsto Morteno poreikius, taikydami didaktinio santykio modelį pagal Hiim ir Hipp 

https://www.youtube.com/watch?v=kP1xAV9QukU

