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Įtraukusis ugdymas Nyderlanduose  

Apibrėžimas. Inkliuzinis ugdymas Nyderlanduose vadinamas „tinkamu išsilavinimu“. Tai pavadinimas, 

skirtas naujam vaikų, kuriems reikia papildomos pagalbos, mokymo būdui nustatyti. 

Dėl „tinkamo išsilavinimo“ daugiau vaikų gali likti įprastinio ugdymo sistemoje, gaudami papildomą 

pagalbą.  

Politika. 2014 m. rugpjūčio 1 d. įstatymas apibrėžė „tinkamo švietimo“ sąvoką. „Tinkamo išsilavinimo“ 

tikslas – spręsti ankstesnės sistemos problemas ir sumažinti mokyklos nelankančių mokinių skaičių. 

Naujojo įstatymo tikslas – visi vaikai, įskaitant vaikus, kuriems reikalinga papildoma pagalba pamokų 

metų, turi gauti „tinkamą išsilavinimą“.  

Ugdymo esmė išlieka tokia pati – leisti vaikams pasiekti pačių geriausių rezultatų. Pradinis „tinkamo 

išsilavinimo“ taškas – visi vaikai turi lankyti įprastinio ugdymo mokyklas. Jei tai neįmanoma, vaikas 

privalo lankyti specialiojo ugdymo mokyklą.  

Mokyklų sistema Nyderlanduose apima:  

 įprastinio ugdymo mokyklas;  

 specialiąsias pradines mokyklas (SBO), kuriose teikiama intensyvesnė pagalba nei įprastinio 

ugdymo mokyklose. Jose sudaromos mažesnės grupės, o mokytojai turi daugiau informacijos 

apie mokymosi sutrikimus ir elgesio problemas; 

 specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, turinčių rimtų fizinių, jutiminių ar protinių trūkumų, arba 

mokinių, pasižyminčių rimtais elgesio ar psichikos sutrikimais.  

Naujasis įstatymas yra radikaliausias įprastinio ugdymo mokyklose, nes nuo šios jos įgyja pareigą 

užsiimti rūpyba. Tai reiškia, kad jos įsipareigoja sukurti tinkamą vietą visiems vaikams, kuriems reikia 

papildomos pagalbos. Siekiant užtikrinti, kad visiems vaikams būtų sukurta atitinkam vieta, mokyklos 

užmezgė regionines partnerystes, kurių pagrindu gali bendradarbiauti įprastinio ir specialiojo ugdymo 

specialistai.  

Mokytojų rengimas. Nyderlanduose mokytojų rengimas vyksta bakalauro studijų lygmenyje. Mokytojų 

rengimas trunka 4 metus. Švietimo ministerija nustatė, kad būtina kelti mokytojų kompetencijos lygį. 

Dėl šios priežasties būtina didinti mokytojų rengimo koledžų ir mokytojų rengimo programų kokybę. 

Siekiama, kad kiekvienas studentas nuo 2016 m. galėtų įgyvendinti teisinės patirties reikalavimus. Tai 

reiškia, kad naujieji mokytojai galėtų atitinkamai kovoti su skirtumais tarp mokinių.  

Hanzehogeschool mokykloje, Groningene, mokymas orientuojamas į žinias, mokymo metodologiją, 

įgūdžius ir aspektus, dėl kurių mokytojas turi prisiimti vaidmenį. Studentas dirba su savo žinių bazės 

informacija. Mokomasi tokių dalykų kaip skirtumų tarp mokinių, klasės valdymo (kombinuotų grupių), 

skatinimo, bendradarbiavimo ir aktyvaus mokymo modeliavimo bei su specialiaisiais poreikiais susijusių 

problemų sprendimo.  

Poreikiai ir iššūkiai. Tinkamas ugdymas prasideda pamokoje. Mokytojai geriausiai žino, ko reikia 

vaikams ir kokia pagalba jiems labiausiai tinka. Mokytojai priima iššūkį pamatyti skirtumus ir išsiaiškinti, 

ko reikia besimokančiajam. Įvairovės metami iššūkiai nėra naujiena, tačiau dėl naujojo įstatymo 

įprastinio ugdymo mokyklose ima mokytis daugiau vaikų iš specialiojo ugdymo mokyklų. Bus iššūkių 

dėl naujų mokytojų rengimo pagal šią naująją inkliuziniu ugdymu paremtą situaciją. 

 


