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Raktinis aspektas – įtraukiojo ugdymo etika (paremta 
Lietuvos praktika)  

Pagal apibrėžimą įtraukus ugdymas siekia suteikti vienodas ugdymo(si) galimybes kiekvienam vaikui. 
„Integracijos“ termino pakeitimas nauja sąvoka „inkliuzija“ iš esmės atspindi paradigminį lūžį ir 
reprezentuoja skirtingą koncepciją. Terminijos pasikeitimas žymi perėjimą nuo į poreikius orientuotos 
prie teisėmis grįstos ugdymo sampratos.  Įtraukaus ugdymo sėkmę didžia dalimi lemia mokytojai. 
Būtent todėl mokytojų vertybinės nuostatos ir elgesys yra tokie svarbūs įtraukaus ugdymo kokybei, 
kurią apsprendžia pozityvi etika ir vertybėmis paremtas mokytojų įsipareigojimas savo veikloje 
įgyvendinti įtrauktį. 

  

Europos specialiųjų poreikių ugdymo plėtros agentūra (2012) išleido inkliuzinio mokytojo profilį – 
įtraukaus ugdymo mokytojui būtinų svarbiausių vertybių aprašą. Pirmoji ten minima esminė vertybė yra 
pozityvus besimokančiųjų įvairovės vertinimas. Ši vertybė yra sąlygota tarpkultūrinės mokytojo 
kompetencijos, kuria yra grindžiama įtraukaus švietimo etika.  
 

Kultūrinė įvairovė pasireiškia etniškumo, lyties, lytinės orientacijos, skirtingų kalbų ir religijų, amžiaus, 
socialinės klasės, profesijos, įgyto išsilavinimo, protinių, fizinių gebėjimų bei sveikatos kontekste. 
Mokytojai tik tuomet gebės atpažinti kultūrinius skirtumus vaikų grupėje, jei bus išsiugdę kultūrinį 
jautrumą ir kultūrinį sąmoningumą arba vadinamąjį kultūrinį kritinį sąmoningumą, kuris apima 
savirefleksiją, gebėjimą tarsi iš šono pažvelgti ir kritiškai įvertinti savo paties kultūrines vertybes, 
normas, įsitikinimus ir požiūrį. Savirefleksija ir kultūrinis kritinis sąmoningumas taip pat apima geriausių 
būdų ir metodų, skirtų įvairioms kultūroms priklausančių mokinių ugdymui, išmanymą ir gebėjimą šiuos 
metodus taikyti, siekiant maksimalios naudos. Savirefleksijos ir kultūrinio kritinio sąmoningumo 
trūkumas veda link vaiko poreikių ignoravimo, negebėjimo vaiką suprasti, vaikų skirstymo į kategorijas 
ir etikečių jiems klijavimo - visa tai neigiamai veikia vaikų vystymąsi ir mažina jų lavinimosi galimybes.   
Įtraukaus ugdymo pedagogas gerbia kultūrinius skirtumus ir suvokia etnocentrinio požiūrio kuriamus 
kliuvinius. Etnocentrine nuostata besivadovaujantys individai kitas kultūras vertina, jas lygindami su 
savąja kultūra, kuri yra suvokiama kaip tam tikras standartas, ypač tokių kultūros elementų atžvilgiu 
kaip vertybės, socialinės normos, įsitikinimai, elgesys, papročiai ir religija. Atvirkštinis vertybinis požiūris 
yra vadinamas kultūriniu reliatyvizmu ir yra paremtas idėja, jog visos normos, įsitikinimai ir vertybės 
priklauso nuo kultūrinio konteksto ir turi būti atitinkamai vertinamos.  

 

Kita įtraukaus ugdymo kliūtis yra tendencija esencializuoti kultūrinius skirtumus ir plėtoti globėjišką 
požiūrį į vaikus iš mažumų grupių. Esencialistinė kultūros samprata Ji paaiškina žmonių elgesį dėl 
kultūros, tokiu būdu leidžiant „kultūrai“ tapti svarbesnei už pačius žmones. Todėl inkliuzinio ugdymo 
mokytojui svarbu vengti patekti į kultūrinius spąstus, kai vaikai yra sumenkinami labiau nei jie iš 
tikrųjų yra, lygiai taip pat, kaip tai yra būtina, siekiant išvengti rasizmo ir seksizmo spąstų.  

 

Mokytojo tarpkultūrinės kompetencijos reiškia socialinės nelygybės sąmoningumą, kuris dažnai 
atitinka kultūrinę įvairovę. Visuomenės lygmenyje įvairovė dažnai tampa nelygybe. Inkliuzinio ugdymo 
mokytojas suvokia problemas, siejamas su socialine nelygybe ir žino apie savo bei ugdymo pagrindinį 
vaidmenį, kuriant demokratiją ir socialinį teisingumą visuomenėje. Jis prisiima atsakomybę dėl ugdymo 
nešališkumo skatinimo klasėje, elgdamasis su kiekvienu vaiku taip, kad jie jaustųsi vienodai 
svarbūs ir vertinami kaip individai. Laikydamas tėvus turinčiais vienodas teises, inkliuzinio 
ugdymo mokytojas siekia sukurti ir palaikyti teigiamą santykį su jais. 

 
 
 

Kadangi vaikų emocijos turi įtakos jų vystymuisi ir mokymuisi, inkliuzinio ugdymo mokytojas turi gebėti 
veikti kartu su vaiku ir jį suvokti, siekdamas patenkinti vaiko poreikius. Kitais žodžiais tariant, 
mokytojas turi būti empatiškas ir sutelkti dėmesį į ugdomąjį mokymąsi, o ne rezultatų vertinimą. 
Empatija užkerta kelią etikečių klijavimui, peržengia stereotipus ir prasiskverbia pro kitų socialines 
konstrukcijas. Todėl ji yra laikoma svarbia kultūriškai atsakingos pedagogikos dalimi. 


