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Litvanya’da Kapsayıcı Eğitim 

Tanım: Litvanya’da Kapsayıcı Eğitim dikkatlerin her bir çocuğun ve ebeveynlerinin 

beklentilerine odaklandığı, her bir çocuğun ihtiyaçlarının özelliklerine, özel yardım ve 

hizmetlerinin gerekliliğine ve eğitim sisteminden çıkmayı durdurmaya odaklandığı nitelikli bir 

eğitim sürecini sağlamak biçiminde tanımlanır (2014-2016 yılları arasında kapsayıcı eğitimi 

geliştirme için eylem planı Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından kabul edildi, 2014-09-05). 

Politika: Litvanya’da Kapsayıcı eğitim birincil olarak Birleşmiş Milletler çocuk hakları bildirgesi 

(1989), Salamanca bildirisi ve özel eğitimin geliştirilmesi için öneriler (1994) gibi uluslarası 

belgelere dayanmaktadır. Litvanya’da özel ihtiyaçlara sahip çocuklar için eğitimi düzenleyen 

temel yasal belgeler şunlardır:  

Engellilerin Sosyal Entegrasyonu ile ilgili yasa (1996) – Engellilerin engel nedenine, 

karakterine ve derecesine bakılmaksızın iş sahibi olma, ders çalışma ve eğitim alma hakkı 

vardır. Litvanya’da yaşayan diğer herkesle aynı haklara sahip olmalıdırlar.  

Litvanya Cumhuriyeti Eğitim Yasası (2011)- Özel ihtiyaçlar eğitimi tüm zorunlu ve genel eğitim 

programları tarafından sağlanmaktadır. Bir çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için bu programlar 

değiştirilmeli, düzenlenmeli ya da yeni özel eğitim programları oluşturulmalıdır; ek destekler 

sağlanabilir.  

Politikanın Uygulanması: Litvanya’da Kapsayıcı Eğitim normların dışında mental ve/veya 

fiziksel yetenekleri olan çocukların ana akım okullarına ve sınıf yapılarına dâhil edilmesi olarak 

anlaşılır. Son zamanlarda “özel ihtiyaçlar” kavramının kapsamı genişledi ve sebebine 

bakılmaksızın çocuğun sosyal ve etnik geçmiş yaşantısını kapsayacak biçimde öğrenme 

güçlüğü yaşayan çocuklar için çatı bir terim haline geldi.  

Çocuğun ihtiyaçlarının ilk tespiti öğretmeni tarafından yapılır. Öğretmen ebeveynleri bu konu 

hakkında bilgilendirir ve ancak bundan sonra çocuğun özel eğitim ihtiyaçlarının ilk 

değerlendirilmesi uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Bu uzmanlar ebeveynlere ve 

çocuğun okuluna ne tür bir eğitimsel desteğin ve eğitim plan/programının uygulanacağını, 

çocuğun öğrenme ve öğretme sürecinde desteklenmesi için ne tür özel hükümlerin gerekli 

olduğuna ilişkin önerilerde bulunur. 

İhtiyaçlar ve Zorluklar: Eğitim kültürünün homojenliğinden dolayı sosyal etnik ve cinsiyete 

bağlı faktörler göz önüne alınmadığında, sosyokültürel olarak farklı gruplarla çalışma 

noktasında deneyimli olmayan personeller bulunduğunda kültürlerarası oryantasyonun 

eksikliği söz konusu olmaktadır. Eğitim politikları, eğitim sistemi içinde yer alan kültürel ve 

ekonomik farklılıklara dayalı sosyal eşitsizliği merkezi bir mesele olarak görmemektedir. 

Öğretmen eğitimi Litvanya’daki kapsayıcılık politikalarına tutarlı bir biçimde ayak 

uydurmamaktadır. Bunun yanı sıra kültürlerarası eğitim, öğretmen eğitimi programlarında da 

nadiren işlenen bir konudur. 

 


