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Lietuvoje taikomo įtraukiojo ugdymo gerosios praktikos 
pavyzdžiai 

Atvejo tyrimas Nr. 1. Inkliuzinė praktinė veikla dienos centruose 

Iš 378 asmenų, gyvenančių Kirtimų tabore, Vilniuje, 48 proc. sudaro jaunesni nei 18 metų vaikai. Dėl 

mažo savigarbos lygio, socialinių įgūdžių trūkumo, nesėkmių mokykloje, romų vaikų patiriamų patyčių 

mokykloje, neigiamo mokytojų požiūrio į juos ir kitų problemų, dauguma romų tautybės mokinių meta 

mokyklą pirmaisiais ar antraisiais mokymosi metais.  Nuo 2009 m. savanorių grupė dirbo su romų 

tautybės vaikais, gyvenančiais Kirtimų tabore, siekdama užkirsti kelią ankstyvam pasitraukimui iš 

mokyklos. Galiausiai nuspręsta atidaryti mažą popamokinės veiklos ir dienos centrą, siekiant užtikrinti 

stipresnį ryšį tarp vaikų ir jų mokyklų. Centras priima romų tautybės vaikus iš Kirtimų taboro ir ne romų 

tautybės vaikus, gyvenančius Vilniaus Naujininkų mikrorajone, kuriame įsikūręs centras.   

Centro savanoriai padeda romų vaikams atlikti namų darbus ir padeda jiems įsigyti reikiamų mokyklinių 

priemonių. Taip pat organizuojama popamokinė veikla, kuri skirta socialiniams vaikų įgūdžiams ugdyti. 

Palaikoma glaudi komunikacija su mokytojais ir tėvais. Anot projekto iniciatorių, dienos centrą lankantys 

vaikai parodo geresnius rezultatus mokykloje, tačiau išlieka didelė ankstyvo pasitraukimo iš mokyklos 

rizika, nes dienos centras negali išspręsti struktūrinių problemų, kurios turi įtakos mokyklos 

lankomumui, pavyzdžiui, apgyvendinimo sąlygų ir didelio šeimų skurdo. Centre dirbantys žmonės 

skatina komunikaciją ir bendradarbiavimą tarp vaikų, tėvų, mokytojų, socialinių darbuotojų, romų 

nevyriausybinių organizacijų ir skirtingų savivaldybės bei valstybės institucijų, kurios vienaip ar kitaip 

yra įtrauktos į švietimo klausimų sprendimą. Siekdami įgyvendinti sėkmingą romų vaikų integraciją, 

darbuotojai atlieka holistinę vaikų gerovės, elgesio, emocijų ir jausmų, jų pasiekimų skirtingose 

vystymosi srityse, stebėseną. Personalo nariai nuolatos organizuoja individualias ir grupines diskusijas, 

į kurias įtraukiami visi specialistai, tėvai ir vaikai. Personalo nariai siekia susipažinti su kiekvieno vaiko 

situacija namuose bei jo ar jos gebėjimais. Ugdymo turinys, medžiaga, metodai, užduotys taikomi 

kiekvienam vaikui pagal jo (jos) poreikius ir vystymosi spartą.  

Atvejo tyrimas Nr. 2. Lukas – 3 metų berniukas 

Darželyje sukuriamos puikios sąlygos Lukui vystytis. Berniukas yra trejų metų amžiaus, turintis klausos 

negalią. Siekdami patenkinti Luko poreikius, mokytojai bendradarbiauja ne tik tarpusavyje, tačiau taip 

pat ir su Luko tėvais bei surdopedagogu. Šiuo atveju naudojami du bendradarbiavimo modeliai – 

tarpdisciplininis ir transdisciplininis. Tarp visų švietimo dalyvių vyksta atvira ir aiški komunikacija. 

Mokytojai profesionaliai bendrauja su vaikais ir tėvais. Siekdami įgyvendinti sėkmingą integraciją, 

mokytojai atlieka holistinio pobūdžio stebėsenas, t. y. vaiko gerovės, elgesio, emocijų ir jausmų, jo 

pasiekimų, ypač verbalinės komunikacijos. Mokytojai nuolatos rengia individualias ir grupines 

diskusijas, įtraukdami į jas visus specialistus, tėvus ir vaikus. Mokytojai siekia išsiaiškinti kiekvieno vaiko 

socialinę ir etninę kilmę, kultūrinę aplinką ir gebėjimus. Šias žinias jie naudoja siekdami įgyvendinti 

inkliuzinį ugdymą. Vaiko unikalumas suvokiamas kaip galimybė, o ne problema. Mokymo turinys, 

medžiaga, metodai, užduotys yra taikomi kiekvienam vaikui individualiai, atsižvelgiant į jo (jos) poreikius 

ir vystymosi spartą.  

 


