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Vienos šalys jau turi didelę patirtį įtraukiojo ugdymo srityje, kitos dar tik žengia pirmuosius 

žingsnius. 2020 m. buvo atliktas UNESCO pasaulinis tyrimas. Juo remiantis, buvo pabrėžiama 

dalyvavimo svarba ir mokymosi kliūtys. Turime imtis kurti ugdymo procesą, kuris leistų 

kokybiškai dalyvauti visiems mokiniams. Ir tas dalyvavimas neturi priklausyti nuo vaikų 

skirtumų. Tai ir būtų dalyvavimas ugdymosi procese be kliūčių. UDL (angl. Universal design 

of learning) pasako, kokiais principais turi būti grindžiamas ugdymo procesas, kad jis visiems 

mokiniams būtų prieinamas. 



 

Turime vaikams ne paaiškinti, bet taip sumodeliuoti situaciją ir duoti priemonių, kad jie patys 

atrastų tai, ką reikia išsiaiškinti. Mokiniai po matematikos egzamino sakė, kad turime mokytis 

„kitaip“, nes ir žinias bandome tikrinti „kitaip“. Barjerai yra mokymosi aplinkoje, o ne 

mokinio  viduje, ypatumuose ar savybėse.  

 



 

Tyrimas atliktas pandeminiu laikotarpiu. Daug naudos davė diskusijos su mokyklų 

komandomis.  

 

Tyrimas išryškino atsitraukimo fenomeną. Atsitraukimas vyksta pamažu, jis nėra taip aiškiai 

pastebimas. Jis prasideda nuo nutilimo ir pasibaigia visišku pasitraukimu iš ugdymo proceso. 

Priežastys būna techninės ar savireguliacijos gebėjimų stoka. Vaikas nesugeba įveikti 

atsiradusių kliūčių. Toks vaikas tampa „nematomas“, o po to jis pats nebemato mokymosi 

prasmės. Nuotolinio mokymosi metu atsitraukimo fenomenas atsispindėjo nesugebėjime 

savarankiškai mokytis.  



 

Vyrauja individuali pagalba mokiniams ir mokymas homogeniškose grupėse. Pasauliniai 

tyrimai rodo, kad tai kuria segregacijos patirtis, taip pat stigmatizavimo patirtis. Todėl itin 

svarbu ugdymo proceso lankstumas. O individuali pagalba naudinga tik laikina ir tik tada, kai 

reikia įveikti konkrečias kliūtis.  

 

Vaikai patiria sėkmę tada, kai mokytojas pateikia medžiagą pagal skirtingus supratimo 

modalumus. Kai vieni vaikai turi galimybę mokytis girdėdami, kiti – matydami, kai pamato 

vaizdo medžiagą ir iš vaizdo medžiagos gali susidėlioti akcentus tie, kurie mokosi per judesį. 

Mokyklų vadovai turi pagalvoti, ar mokytojai turi pakankamai priemonių tam, kad galėtų kurti 

tokią pamoką. Tyrimas parodė, jog labai svarbu, kad mokiniai būtų įtraukiami į lyderystės 

procesus. Tie mokytojai, kurie kartu su mokiniais apmąstė, ko mes mokysimės kartu, kaip 

mokysimės, kokią medžiagą naudosime, pasiekė puikių rezultatų. Tai sukėlė mokytojų 

požiūrio lūžį. Taip pat mokytojai permąstė, kaip jie vertins mokinius, įtraukė ugdymo proceso 

modeliavimą kaip vertinimo kriterijų.  



 

Būtina didinti mokytojų, tėvų, mokinių supratimą apie pastoliavimo praktikas.  

 

„Eduka“ ir kitos platformos nelabai leidžia modeliuoti pamoką. Bet kai kurios kitos programos 

tą leidžia. Vadovai turėtų pagalvoti, kokius įrankius naudojant kurti lankstų ugdymo procesą.  



 

Dažnai mokytojai nedrįsta pertvarkyti bendrosios programos taip, kad ugdymo turinys būtų 

visiems mokiniams prieinamas, taip pat ir specialiųjų poreikių mokiniams. Vaikai turi patirti 

sėkmę, nes jie negali mesti mokyklos, o tai ir yra atsakomybė mums.  

 

Esame linkę tikėti, kad tėvai padeda savo vaikams susiorganizuoti mokymąsi ar kitaip, bet jie 

negali panaudoti savo dalykinių žinių. Tai klaida. Tėvai gali padėti išanalizuoti tam tikrą temą.  



 

Mokytojai taip dalijo vaidmenis, kad mokiniai galėtų atskleisti save iš gerosios pusės – tos, 

kurios nematė kiti.  

 

Ieškojome, kokie veiksniai padeda išlaikyti stabilų mokymosi procesą, kintant aplinkybėms. 

Sėkmė buvo patiriama tada, kai buvo naudojamas savireguliatyvus bendradarbiaujantis 

mokymasis. Besimokančio mokinio eksperto prieiga yra labai svarbi. Atsisakome tiesioginio 

mokymo ir jį, kiek įmanoma, pakeičiame paties mokinio mokymusi.  

Simona Miškinienė, Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Mokykloje pagrindinė pagalba yra prevencinė švietimo pagalba visiems. Šiuo požiūriu vaikų 

nediferencijuojame. Nežiūrime į tai, ar vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių, ar neturi, 

gabus ar mažiau gabus. Logopedai dirba su vaikais nuo dvejų metų amžiaus, kad būtų galima 

kuo anksčiau atsekti galimus kalbos vystymosi sutrikimus. Toliau pagalba tęsiama. Taip pat 

konsultuojame mokytojus apie mokinių elgesio ir socialinio emocinio vystymosi sutrikimus. 

Kiekvienas vaikas yra visiškai unikalus. Tikslas yra, kad švietimo pagalbos specialistai būtų 



matomi ne tik mokyklos lygmeniu, bet ir platesniu. Rengiame paskaitas tėvams jiems 

aktualiomis temomis – kaip padėti vaikams mokytis nuotoliniu būdu ir pan. Tai tėvų švietimas 

apie šalia esančius kitokius vaikus. Įtraukusis ugdymas vis dar siejamas su baime. Pamažu ši 

baimė įveikiama. Turime bendruomenės renginius, pavyzdžiui, „Sveika vasara“, tėvų 

forumus, kalbame apie autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, jų ugdymą. Vaikai taip pat 

išmoksta dirbti ir bendrauti su kitokiais vaikais. Mūsų mokykloje kvalifikacija yra keliama 

nuosekliai. Apie integruotą mokymąsi mokomės visa mokykla ir gana ilgą laiką. Tai leidžia 

visiems kalbėti viena kalba, geriau vieniems kitus suprasti. Vadybiniu požiūriu nuoseklumas 

yra labai svarbu. Klasės sudaromos heterogenišku principu, sudaryme dalyvauja visi 

mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai. Jos sudaromos pusei metų.  

Ramutė Karpovičienė, Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos direktorė  

Prieš trejus metus pamačiau, jog yra daug autizmo spektro sutrikimus turinčių vaikų. Taigi 

reikėjo labai greitų sprendimų. Pagelbėjo literatūros studijos ir seminarai. Padėjome šiems 

vaikams „prisijaukinti“ suolą. Pakeitėme Vaiko gerovės komisijos darbą. Su šių vaikų tėvais 

kalbamės prieš mokslo metus ir sukuriame vaikų sėkmės rodiklius, ir to tikslo siekiame visi. 

Profesorės Alvyros Galkienės projektas mums labai padėjo. Taip pat dalyvavome projekte 

apie socialinę integraciją. Mokėsi visa mokyklos komanda. Kvietėmės konsultantus, jie padėjo 

kiekvienam mokiniui planuoti sėkmę ir augimą. Jie buvo apmokami. Konsultantai kartą per 

mėnesį atvyksta stebėti mūsų mokinių, ugdymo procesą ir aprašo tolesnius žingsnius. Tai 

vyksta visus metus. Finansuoja ir tėvai. Pasikeitė mokytojo padėjėjo ir mokinio asistento darbo 

supratimas. Mokinio asistentas tapo tikru mokinio draugu, kuris padeda ir mokytojui 

programuoti arba dėlioti mokinio sėkmę. Jis žino vaiko emocijas, būseną, ko nesupranta ir 

pan. Mums labai svarbu, kad vaikas patirtų sėkmę.  

Zbignev Butkevič, Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos socialinis pedagogas  

Sėkmės istorijų turime ne vieną. Dirbu Vaiko gerovės komisijoje. Buvo vaikas, kuris beveik 

nekalbėjo, galėjo pasakyti tik vieną kitą žodį, nenorėjo užeiti į klasę. Tai mus šiek tiek gąsdino. 

Vaikas nuolat buvo irzlus. Bet užsiėmėme pastoliavimo praktika. Iš pradžių už klasės 

slenksčio buvome minutę, po to jau 10 minučių. Vėliau suplanavome kartu su tėvais, kad 

pradėtų skaityti. Naudojome vizualines priemones, kad perskaitytų ir parodytų pirštu tą daiktą. 

Vėliau numatėme kitus žingsnelius. Dabar vaikas ne tik supranta klausimą ir jo nebeatkartoja, 

bet ir atsako į klausimą. Vaikas ateis į ketvirtą klasę. 60 proc. informacijos, kurią perskaitė, 

supranta. Pasako „aš noriu“ ir parodo pirštu daiktą, kurio nori. Skaičiuoja nuo 1 iki 100. 

Stengiamės socializuoti vaikus, kurie turi bendravimo, ryšio užmezgimo problemų. Šis vaikas 

jau važiuoja į ekskursijas, noriai dalyvauja vasaros stovyklose. Mums mokė ir australai 

partneriai. Šiam vaikui reikėjo priemonių, tai mokytojai darė jas patys. Mokykloje turime 

keletą erdvių, skirtų nusiraminti. Daug dirbame, lavindami vaikų sensorinius įgūdžius ir 

motoriką, kad jie išlaikytų rankoje parkerį ar pieštuką. Tai lavinama per fizinio ugdymo 

pamokas.  

Tomas Jankūnas, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius  

Dalyvavome šiame tyrime ir tuo džiaugiamės. Mes, praktikai, dažnai taikome įvairiausius 

metodus, nes ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių turime jau senokai. Gretimos 

mokyklos atsirinkinėja mokinius, todėl mes sulaukiame įvairių vaikų. Yra užsieniečių, 

nekalbančių gimtąja kalba, turinčių tam tikrų poreikių. Viską darome mokydamiesi iš klaidų. 



Vadybinis lūkestis – kad tai, ką darome, nebūtų bandymai, eksperimentai, o būtų mokslu 

pagrįsta praktika. Todėl mums buvo įdomu dalyvauti šiame projekte. Bet tai sukėlė ir įtampos. 

Tyrėjai pamatė procesus ir patarė, kaip keisti praktiką. Vaikai, turintys tik judėjimo negalią, 

yra labai gerai ir lengvai priimami. Autizmo spektro vaikai patiria didesnių sunkumų. Dar 

daugiau sunkumų kelia tie vaikai, kurie turi sunkumų, bet tie sunkumai nėra ištirti ir 

diagnozuoti. Kokius atsakymus šiame projekte gavome ir kokius palaikau kaip mokyklos 

vadovas? Tai – dėl vaikų neskirstymo pagal gebėjimus. Turėjome minčių padaryti gabiųjų 

klasę, bet to nepadarėme. Komplektuodami klases, stengiamės, kad įvairių gebėjimų vaikai 

būtų kartu. Klasės didelės – 24–30 vaikų, „sunkius“ vaikus paskirstyti lygiai po visas klases. 

Būtų smagu, kad ir šalies mastu to visi laikytųsi. Tyrėjus į klases nebuvo lengva įsileisti. 

Sulaukėme įvairiausių nuomonių. Bet tyrėjai niekada neišsakė jokios kritikos ar neigiamos 

nuostatos. Girdėdami kritiką, jie galvojo, kaip galėtų nukreipti suaugusiųjų dėmesį į vaikų 

mokymąsi ir sėkmę. Tyrėjų patarimai, pasiūlyti metodai, konkretūs pastebėjimai labai padėjo 

mokytojams. Projekte dalyvavo viena parinkta klasė. Projekto metu pakeitėme šios klasės 

vadovą. Mokytojo profesionalumas be galo svarbu. Ypač jo nuostata, kad kiekvienas vaikas 

kažką gali. Todėl situacija šioje klasėje per metus apsivertė „aukštyn kojomis“. Norėtųsi 

glaudesnio bendradarbiavimo. Teikiame daug individualios pagalbos, bet norėtųsi didesnės 

įtraukties. Kryptis parodyta, bet tam reikia didelio bendradarbiavimo įvairiose grandyse: tarp 

vaiko ir mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir tėvų. Jei kuri nors grandis šlubuoja, vaikas 

tą jaučia. Ir yra pasekmės šeimoje, nors tėvai ne visada tai pripažįsta. Būna, kad vaikas nenori 

išeiti iš mokyklos, nes žino, kad namuose patirs įtampą.  

Neringa Čiukšienė, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Norėčiau papildyti, kad tikrai neatleidome blogo vadovo ir nepriėmėme gero. Ieškojome 

asmenybės, kuri toje klasėje galėtų geriausiai atsiskleisti, dirbdama su šios klasės mokiniais. 

Ir patarė vaikai, ir padėjo tėvai. Mums pasisekė: šiandien turime draugišką, tvarkingą klasę, 

kurioje mokosi 8 specialiųjų poreikių vaikai. Mokytojo asmenybė yra labai svarbu. Taip pat 

labai svarbu profesorių konsultacija. Nors iš pradžių mokytojai ir buvo pasipiktinę, šiandien 

apie konsultacijas jie kalba kaip apie pačią geriausią dovaną. Įtraukti mokslininkus į įtraukiojo 

ugdymo įgyvendinimą yra reikalinga „šimtu procentų“. Iki šiol kalbėdavome apie pasitikėjimą 

vaikais, o šį kartą tai praktiškai įgyvendinome. Mokytojų nuostatas pakeisti nėra lengva. Tai 

ne metų darbas. Tai priklauso ir nuo to, kiek mes kaip administracija dėsime pastangų, ir kiek 

kiekvienas mokytojas įdės pastangų, o tai jau sunku valdyti. Dar kartą dėkoju prof. Alvyrai už 

tai, kad atkreipė dėmesį į tai, kas yra įtraukiojo ugdymo specialistas. Mokytojai laukė, kad 

toks specialistas ateitų ir parodytų, ką daryti. Profesorė pasakė: „paklausykite, mokytojai, ir 

kartu su specialiąja pedagoge suraskite metodą“. Tai padarė „stebuklą“. Mokytojai priėmė, ir 

dabar tas pokytis yra suformuotas. Pokytis turi įvykti fizinėje aplinkoje, emocinėje aplinkoje 

ir santykių su tėvais aplinkoje. Šios klasės mokinių tėvai buvo nusiteikę dideliam pokyčiui, ir 

tai mums labai padėjo.  

Dr. Vida Kazragytė, Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos plėtros skyriaus 

metodininkė 

 

Idėja apie heterogeniškas grupes mums yra labai sveika. Ji tikrai atneš geros sveikatos mums 

visiems. Pernai rugpjūčio pabaigoje organizavome viešąją konsultaciją ir 

užsiregistruojančiųjų klausėme, su kokiu didžiausiu sunkumu mokiniai susiduria. Apie 



40 proc. nurodė, jog tai – mokymosi motyvacijos trūkumas. Manau, kad turėjome šiek tiek 

vienpusiškai suprantamą šūkį, – „dėmesys kiekvienam vaikui“, tačiau atrodo, kad tas dėmesys 

tik iš suaugusiųjų pusės. Besiregistruojantieji sakė, kad susiduriame su pačių mokinių nenoru 

priimti pagalbą, „mokykla duoda maksimumą, bet norinčių pasiimti – minimumas“. Taigi 

atstūmimo reakcija. Universalaus ugdymo pobūdis, įtraukusis ugdymas numato, kad esame 

tarp kitų. Ko gero, tai gali subalansuoti ir mūsų, ir vaikų požiūrį. Vaikai pamato ne save kaip 

vieną, ne kaip labai gabų ar tik minimumą pasiekiantį, bet tarp kitų, kitokių. Yra didelė malonė 

išgyventi pagalbos jausmą, kai galime teikti pagalbą kitiems ir tokią, kokios pats vaikas nori, 

kurią sugeba suvokti, įsivardyti. Esame kalbėję apie austrų edukologų atliktą tyrimą. Jame 

buvo teigiama, kad pats svarbiausias dalykas yra paties mokinio požiūris į save. Jeigu mokinys 

laiko save labai kompetentingu, tai visi iššūkiai – nuo organizacinių, kad ir nuotolinio 

mokymosi, iki turinio ar kitų – jam yra niekai, to jis nelaiko iššūkiais. Bet jei savo 

kompetentingumą suvokia menkai, jam viskas yra iššūkis. Tokiais atvejais vaikas daugiau 

linkęs atkartoti tai, ką girdi iš kito lūpų, bet nepabando ir nepasitiki, kad gali pats padaryti ir 

pasiekti pasiekimų. Kas gi yra „besimokantis ekspertas“? Gal tai panašu į tai, ką edukologai 

supranta kaip turintį gerą požiūrį į savo kompetentingumą? Kaip tą pasiekti? Žinoma, tam yra 

labai daug būdų. Profesorė minėjo savo skaidrėse „klajūnus“, kurie tapo ugdymo turinio 

permodeliavimo iniciatoriais. Pagal juos buvo pritaikytos mokymosi užduotys – tiek 

virtualioje, tiek natūralioje mokymosi aplinkoje.  

Norėčiau prisiminti menus. Manau, kad visi integruojantys metodai turi menų elementų. 

Menai padeda sukurti heterogenišką mokymosi aplinką. Galiu būti stipri matematikos srityje, 

bet vaidindama ar kitoje veikloje juntu nepasitikėjimą, baimę ir pan. Ir atvirkščiai. Tad 

neišleiskime iš žiūros lauko menų. Sėkmė, žinoma, yra to paties dalyko pasiekimų 

lygmenimis, bet ir turinio sričių įvairovės. UNESCO ir kitų mokslininkų komentaruose mintis 

apie subalansuotą, visapusišką asmenybės ugdymą nėra prarasta. Zbignevas papasakojo apie 

mokinį, kuris apsivertė „aukštyn kojomis“, turint galvoje jo pasiekimus. Esu vaidybos mokiusi 

suaugusią mokinę, kurios požiūris ir gebėjimai taip pat ryškiai pakito. Pas mane ji atėjo liūdna, 

prislėgta, nes ji visą laiką nuo gimimo praleidžia vežimėlyje. Bet ji sukūrė šeimą ir augina 

dukrytę. Po pusės metų, tikriau po septynių mėnesių, ji suvaidino vaidinimą kartu su dukryte.  

 



Štai ši jauna moteris atsiuntė filmuką, kuriame vaidino pasaką su savo dukryte, bet jau ne 

vežimėlyje. Kas ją iškėlė iš vežimėlio ir pasodino oriai ant sofos, nežinau. Turbūt ta pati, apie 

kurią daugelis kalbėjo. Taigi jai buvo labai sveika. Ir man pačiai kaip pedagogei taip pat buvo 

sveika. Suvokiau, kad kartais mes laužiamės pro tuos vartus, kurie yra atidaryti. Ieškome 

kažkokių „pasiekimų“, bet va – suteikti žmogui laimingumo, pasitikėjimo, padėti, kad galėtų 

vaidinti savo šeimoje, savo aplinkoje, yra bene vertingiausia. Ir tikimės, kad tą sukauptą 

pasitikėjimą ji perkels ir į kitas gyvenimo sritis.  

Dr. Loreta Žadeikaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų 

departamento vyriausioji patarėja 

Ačiū visiems už dalijimąsi. Labai džiaugiasi širdis, kad mokslininkai ateina į pagalbą. 

Nuskambėjo daug gražių žodžių profesorei Alvyrai Galkienei, kuri 1991–1993 metais sukūrė 

pirmąją įtraukiąją „Versmės“ mokyklą. Remiantis jos disertacija, buvo patvirtintas ugdymo 

heterogeninėse grupėse veiksmingumas. Šie metai yra pasirengimo įtraukiajam ugdymui 

metai. Mokomės skaityti duomenis ir juos suprasti. Itin svarbu puoselėti pasitikėjimą mokiniu, 

mokytojais, tėvais. Manau, kad Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamos viešosios 

konsultacijos plečia pasitikėjimo kultūrą. Svarbu, kai žmonės kalba ne išmoktomis, o 

išgyventomis idėjomis. Tyrimai yra „įdarbinami“, džiaugiuosi ir tikiuosi, kad tyrimų rezultatai 

ir rekomendacijos bus skaitomos. Ačiū visiems už tuos mažus stebuklus, kurie atneša sėkmę 

visai švietimo sistemai. Esame stiprūs, kai dalijamės ir padedame vieni kitiems.  

Albina Vilimienė, Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėja 

Trečdalis klausytojų atsakė į mūsų klausimą apie šios viešosios konsultacijos naudingumą. 

Kaip matome, daugiau kaip pusė atsakiusiųjų sutinka, jog viešoji konsultacija stiprina 

vadybines kompetencijas ir bus naudinga, vadovaujant mokymui ir mokymuisi.  

 

 

Rūta Krasauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė 

Noriu pasidžiaugti tuo, kad turime prabangą susitikti ir dalytis. Visi, kurie kritikuoja Lietuvos 

mokyklą, kad mokome ne to, mokome ne taip, kuriame ne tą, neįtraukiame ir pan.,  

klausydamiesi šiandienos viešosios konsultacijos, sutiktų, jog tie žmonės senokai nesilankė 



Lietuvos mokyklose. O tos mokyklos, kurios šiandieną dalijosi savo patirtimi, iš tiesų yra 

švietimo flagmanai, švietimo lyderiai. Spaudoje skaičiau, kad vertinami tie, kurie yra stiprūs, 

priima operatyvius sprendimus, kurie yra stiprios asmenybės. Tokias asmenybes šis mūsų 

pasikartojantis forumas ir telkia. Norėtųsi tikėti, kad įsitrauks ir kitos stiprios asmenybės, ir 

visi kartu judėsime pirmyn. Teko kalbėti su Vilniaus „Žemynos“ gimnazijos direktore. Ji 

pasakė: „Geram mokytojui tinkamos visos programos.“ Tai yra požiūrio reikalas. Turinį 

mokykloje kuria pati mokyklos bendruomenė. Tad akivaizdu, kad ateinančios programos yra 

gerose rankose ir savo mokiniams gebėsime atiduoti tai, kas geriausia.  

 

 

Viešąją konsultaciją moderavo Albina Vilimienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo 

pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėja 

 

Viešosios konsultacijos vaizdo ir garso įrašą transkribavo ir medžiagą parengė Vida 

Kazragytė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veikos 

plėtros skyriaus metodininkė  

 


