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Inklusion i institutioner og skoler i Litauen 

Definition I Litauen er inkluderende uddannelse defineret som den proces, der sikrer kvalitet i  

uddannelse for alle børn. Opmærksomheden er på barnet og barnets forældre. Der er et særligt fokus 

på det enkelte barns behov, hvis barnet har brug for særlig hjælp og har specielle behov for at stoppe 

‘drop-out’  uddannelsen.  (Handlingsplan for udvikling af inkluderende uddannelse for perioden 2014-

2016 år, godkendt af ministeren for uddannelse og videnskab, 2014-09-05).  

Politik og implementering. Inklusion i undervisning i Litauen er primært baseret på internationale 
dokumenter: FN's konvention om børns rettigheder (1989), Salamanca-erklæringen og anbefalinger 
til forbedring af specialundervisningen (1994). De vigtigste juridiske dokumenter, der regulerer 
uddannelse for børn med særlige behov i Litauen, er som følger: 

Loven om social integration af handicappede (1996) - handicappede har ret til at arbejde, studere og 

træne, uanset årsag, karakter og grad af deres handicap. De har de samme rettigheder som andre 

borgere i Republikken Litauen; 

Republikken Litauens lov om uddannelse (2011) - specialundervisning kan gives til alle, der har brug 

for det og er en obligatorisk del af alle uddannelsesprogrammer. For at imødekomme det enkelte 

barns særlige behov, skal disse obligatoriske programmer tilpasses til barnets uddannelse.  

Gennemførelse af politikken. Inklusion i  skolen i Litauen, forstås primært som inddragelse af børn 

med ikke-standardiseret mental og / eller fysisk udfordring i almindelige skoler. For nylig blev begrebet 

"særlige behov" udvidet og er blevet en paraplybetegnelse for børn, der står overfor 

indlæringsvanskeligheder, uanset årsagerne til dem, herunder hensynet til barnets sociale eller 

etniske baggrund. 

Barnets lærere er de første, der iagttager og finder ud af hvilke udfordringer barnet har i skolen. 

Læreren oplyser forældrene om dette. Derefter bliver der foretaget en vurdering af, hvordan man kan 

støtte barnets særlige behov. Denne vurdering udføres af specialister. Disse specialister giver 

anbefalinger til forældrene og barnets skole om, hvilken støtteplan / program der skal gennemføres, 

herunder hvilke særlige bestemmelser der er nødvendige for at understøtte barnets læring- og 

læringsproces. 

Behov og udfordringer. Begrundet i en manglende heterogenitet inden for uddannelseskulturen er 
det præget af manglende interkulturel orientering, idet man ikke tager hensyn til sociale, etniske og 
kønsfaktorer og af personale, som ikke er fuldtuddannede til at arbejde i samfundsmæssige 
forskellige grupper. Uddannelsespolitikkerne erkender ikke den sociale ulighed som et centralt 
spørgsmål baseret på kulturelle og økonomiske forskelle inden for uddannelsessystemet. 
Læreruddannelse har ikke konsekvent fulgt op med politik for inklusion i Litauen. Desuden har 
interkulturel uddannelse sjældent været et emne i læreruddannelsen 


