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Raktinis aspektas – refleksija (paremta Danijos 
praktika)  

Refleksija – tai įspūdžių ir patirčių tyrimas, kurio metu pamatomos naujos galimybės. Stenhouse’as yra 

paminėjęs įrankių, kurie gali sutelkti refleksiją į temą „inkliuzija“ grupei ar vienam vaikui, rinkinį: 

 kvestionuoti savo nuosavą mokymo ir pedagoginę praktiką sisteminiu būdu kaip pagrindą 

kūrimui; 

 išsaugoti įgūdžius, reikiamus išnagrinėti būdui, kuriuo praktikuojamas mokymas ir mokymasis; 

 sutelkti dėmesį, kvestionuoti ir išbandyti teoriją, pasitelkiant šiuos įgūdžius. 

Be to, individualus mokytojas ir socialinis pedagogas turi norėti leisti kitiems stebėti mokymo ar 

pedagoginį kursą, siekiant juos vėliau aptarti. Inkliuziniame vaikų nuo 0 iki 8 metų ugdyme naudojame 

refleksijos modelį vaikams dienos centruose ir mokyklose ugdyti. Tai nėra planavimo modelis. Šis 

modelis prisideda prie socialinių pedagogų ar mokytojų rengimo, jis paremtas platesniu ugdymo vaizdu 

su pagrindu kritiniam humaniškam mokslo suvokimui. Modelis gali būti prijungtas prie pagrindinių 

mokymo ir mokymosi kategorijų. Jis visais atvejais turi būti įvertintas ir matomas socialinių pedagogų ir 

mokytojų profesinio su vaiku susijusio vaidmens kontekste. 

Darbas su modeliu visais atvejais turėtų prasidėti nuo „mokymosi sąlygų“ kategorijos ar poreikio. Ši 

kategorija ypač svarbi, kadangi ji orientuota į vaiko protinį, fizinį ir socialinį potencialą. Jis taip pat apima 

problemas, su kuriomis vaikas gali susidurti įvairiose vietose, susijusiose su esamais mokymo ir 

mokymosi metodais, su kuriais jis arba ji gali susidurti, kai lanko dienos centrą ar mokyklą. Siekiant 

paaiškinti šį didaktinį refleksijos modelį, svarbu suvokti, kad vaikas ir tėvai yra pradinis visų mokymosi 

procesų taškas. Neatsižvelgus į socialines, protines ar fizines aplinkybes, nebus užtikrintas efektyvus 

mokymosi procesas. Mokytojas ir pedagogas turi būti svarbūs veiksniai vaiko mokymesi. Įstatymai ir 

reglamentai šiose srityje taip pat labai svarbūs, kaip kultūra, valdymas, laikas ir profesinė infrastruktūra.  

 

Didaktinis santykių modelis pagal Hiim ir Hippe  

 

 

 

Siekiant nustatyti mokymo ir mokymosi situacijų 
sudėtingumą, itin svarbu sutelkti dėmesį į vaiko: 

 socialines, kultūrines, psichologines ir fizines 
mokymosi sąlygas;  

 kultūrinę, socialinę ir fizinę aplinką; 

 mokymosi tikslus, turinį, mokymosi procesą, 
vertinimą.  
 

Visos šios problemos buvo naudojamos didaktikai 
koreguoti. Jei, pavyzdžiui, norima integruoti vaiką, į visas 
kategorijas būtina įtraukti inkliuziją. 
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