
 
 
 

GoPrince Project 
Document summary: Lithuanian 

 
Raktinis aspektas – holistinis požiūris (Belgijos praktika 
paremti gerovės, susietumo ir įsitraukimo aspektai) 

Vienas iš šešių čia siūlomo įtraukiojo ugdymo modelio elementų, skatinančių sėkmingą mažamečių 
vaikų įtraukimą, – tai „holistinis požiūris“. Inkliuzinio ugdymo atveju svarstome: „Kaip mums žinoti, 
kuriems vaikams kyla tam tikra vystymosi sutrikimo rizika?“ Siekiant atsakyti į šį klausimą, tradiciškai 
daugiausia dėmesio skiriama vaikų pasiekimų analizei. Pvz. vaikai, pas kuriuos pastebimas tam tikras 
vystymosi sutrikimas, įrašomi į „rizikos“ sąrašą ir jų atžvilgiu taikomos papildomos intervencijos. Taigi, 
mąstant tradiciškai, daugiausia dėmesio yra skiriama rezultatui.  

Gerovė, ryšio užmezgimas ir į(si)traukimas 

Įtraukiojo ugdymo atveju esminiai klausimai yra kitokio pobūdžio. Mes nesiorientuojame į tai, ką vaikai 
išmoko ar ko neišmoko. Mums rūpi procesai vaiko viduje pagal vaiko išsivystymo lygį. Sutelkiame 
dėmesį į tai, kaip vaikai išgyvena buvimą tam tikroje aplinkoje. Siekiame išsiaiškinti, „kaip vaikams 
sekasi“. Mes klausiame savęs: 

• kaip vaikai jaučiasi (gerovė); 

• kaip jie įsitraukia į savo veiklą (įsitraukimas) ir koks yra jų ryšys su kitais ir kontekstu (susietumas). 

Įgyvendinę šias sąlygas, t.y. užtikrinę vaiko gerovę, susietumą ir įsitraukimą, mes žinome, kad tiek 
socialinis-emocinis, tiek pažintinis vaiko vystymasis yra apsaugoti. Taip pat matome, kad gerovė ir 
įsitraukimas turi teigiamos įtakos ir kitiems vystymosi aspektams. Vystymosi lygmenys nėra svarbiausi 
rodikliai, nes „vystymosi sutrikimas“ ar „puikus vystymasis“ nebūtinai reiškia, kad vaikas gauna tai, ko 
reikia jo/s raidai.  

Holistinis požiūris į vaiką 

Pirmiausia, mes atsižvelgiame į vaiko gerovę, jo įsitraukimą ir susietumą. Antra, mes sutelkiame dėmesį 
į vaiko kompetencijas. O kaip dėl vystymosi lygių? „Sutrikęs vystymasis“ nebūtinai reiškia, kad vaikas 
negauna to, ko reikia jo raidai, o tai, kad kuris nors vaikas „sparčiai vystosi“, dar nereiškia, kad jo raidai 
nekyla joks pavojus. Itin svarbu matyti vaiko raidos visumą iš holistinės perspektyvos. Į patyrimą 
orientuoto mokymosi metu mes fokusuojamės į devynias vystymosi sritis, kurias „į procesą orientuotas 
mokymasis“ laiko būtinomis, stengiantis apibrėžti siektinus ugdymo rezultatus. Kompetencijos nėra 
vertinamos kiekviena atskirai kaip atskirų įgūdžių rinkinys. Jos laikomos vientisu kompleksiniu dariniu 
– toks požiūris pedagogams, mokytojams ir tėvams suteikia struktūrinius rėmus, leidžiančius  
identifikuoti vaikų talentus ir užtikrinti gilų jų lavinimą.  

Minėtos devynios sritys apima emocinę sveikatą, bendrosios motorikos vystymąsi, smulkiosios 
motorikos vystymąsi, kalbos ir komunikacijos gebėjimus, meninę išraišką, fizinio pasaulio suvokimą, 
socialinio pasaulio suvokimą, loginį ir matematinį mąstymą, saviorganizaciją bei verslumą. Kalbant apie 
šias sritis, svarbu atsiminti, kad kiekvienas vaikas vystosi skirtingai. Reikia atkreipti dėmesį į vaiko 
išsivystymo lygmenį ir skatinti jo gerovę bei įsitraukimą, atitinkantį būtent jo išsivystymo lygmenį. 
Anksčiau orientuodavomės į dalykus, dabar mūsų kasdienis iššūkis yra sutelkti dėmesį į vaiką tokį, koks 
jis yra, ir kaip jis susijęs su savo kultūra bei savo aplinka. Šis požiūris yra mažiau susietas su „mokymo 
programos“ perspektyva ir yra labiau holistinis pačia savo prigimtimi. Stebint vaikus naudinga išskirti 
pagrindines kompetencijas. Tokiu būdu Jūs galite atpažinti vaikų talentus.    

 


