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Anglijoje taikomo įtraukiojo ugdymo gerosios praktikos 
pavyzdžiai 

Evie, 6 metų mergaitė, ir Johnny, 3 metų berniukas 

Evie yra 6 metų mergaitė, o Johnny yra 3 metų berniukas. Jie abu serga Dauno sindromu. 

Šis atvejo tyrimas nagrinėja JK labdaros fondo „Vaikų su Dauno sindromu ugdymo centras“ teikiamą 

paramą, kurią gauna abu vaikai ir jais besirūpinantieji. 

Šiame atvejo tyrime matysite kaip įprastinio ugdymo pradinė mokykla, nepriklausomas vaikų darželis, 

vietos vaikų centras ir labdaros fondas bendradarbiauja tarpusavyje ir kaip bendradarbiauja su vaikų 

šeimomis. Toks bendradarbiavimas tarp organizacijų viešajame sektoriuje (įprastinio ugdymo pradinė 

mokykla ir vaikų centras), privačiajame sektoriuje (darželis) ir nepriklausomame labdaros fonde (Vaikų 

su Dauno sindromu ugdymo centras) yra JK vyriausybės skatinamas modelis. Atvejo tyrimas pabrėžia 

kaip bendradarbiavimas leidžia vaikams gauti prieigą prie paramos, kurios nė viena organizacija 

negalėtų suteikti individualiai.  

Nors Evie ir Johnny yra labai skirtingos asmenybės, dėl Dauno sindromo jie susiduria su panašiais 

sunkumais.  

Evie istorijoje pagrindinis aptariamas įtraukiojo ugdymo aspektas yra bendradarbiavimas, o Johnny 

istorijoje – komunikacija, tačiau siūlome šiame atvejyje pamėginti atrasti ir daugiau raktinių įtraukiojo 

ugdymo aspektų. 

Aidenas, 8 metų berniukas  

Šis atvejo tyrimas yra apie Aideną, kuriam 8 metai.  

Aidenas iki 5 metų amžiaus lankė įprastinio ugdymo mokyklą. Kol berniukas lankė šią mokyklą, jo tėvai 

kiekvieną dieną sulaukdavo pastabų apie netinkamą jo elgesį – šios pastabos dažnai būdavo 

išsakomos kitų tėvų akivaizdoje. Tėvams atrodė, kad informacija, kurią jie gaudavo apie Aideną, buvo 

labai negatyvi ir kad mokykloje nebuvo vadovaujamasi įtraukiojo ugdymo etika. Berniukas rizikavo būti 

atskirtas, ir tai tėvams kėlė didelį rūpestį. Galiausiai Aideno tėvai nusprendė jį perkelti į kitą netoliese 

esančią pradinio ugdymo mokyklą. Šiuo metu berniukas mokosi jau ketvirtoje šios mokyklos klasėje. 

Mokyklą jis lanko nuo tada, kai buvo priimtas į paruošiamąją grupę, ir, anot berniuko tėvų, Aidenas nuo 

pat pradžių tapo visaverčiu mokyklos nariu.   

Kai Aidenui buvo šešeri, klinikinis psichologas jam diagnozavo Aspergerio sindromą. Nors berniukas 

geba mokytis, jam sunku bendrauti ir komunikuoti su kitais. Jis turi stiprių matematinių įgūdžių, ypač su 

skaičiais ir sekomis, gali atsakyti į klausimus, žodžiu išreikšti savo mintis anglų kalba Ir geba daug kitų 

dalykų, tačiau dažniausiai nenori rašyti. Aidenas turi vieną pagrindinį mokytoją, kuris turi pakankamai 

žinių ir įgūdžių dirbti su autizmo spektro sutrikimu ir gali taikyti tinkamas strategijas. Berniukas taip pat 

turi kitų dalykų mokytojų. Personalas bendradarbiauja tarpusavyje ir kartu planuoja kasdieninę Aideno 

veiklą.  

Šiame atvejo tyrime pagrindinis dėmesys yra nukreiptas į komunikacijos ir bendradarbiavimo raktinius 

aspektus. Tačiau jame galite rasti ir kitų įtraukiojo ugdymo aspektų. 


