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12.40

Konferencijos atidarymas.

13.00
„Įtraukus ugdymas diskriminacijai įveikti ir
l y g i o m s g a l i m y b ė m s u ž t i k r i n t i “ . J o n a s R u š k u s , p r o f . Vy t a u t o
D i d ž i o j o u n i v e r s i t e t a s , J u n g t i n i ų Ta u t ų e k s p e r t a s , J T
Neįgaliųjų teisių komiteto narys.
13.40
„Pasirengimas įtraukčiai švietime – strategija ir
prioritetai“. Gražina Šeibokienė, LR ŠMSM Bendrojo ugdymo
departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja.
14.20
„Įtraukusis ugdymas mokykloje. Kas lemia
s ė k m ę ? “ L i n a M i l t e n i e n ė , d o c . d r. Vy t a u t o D i d ž i o j o
universitetas, Edukologinių tyrimų institutas.
14. 50 PERTRAUKA

15.00
„Kaip K auno miesto ikimokyklinio ir bendrojo
ugdymo įstaigos rengiasi
įtraukiajam ugdymui“.
Raimunda Žiulytė, Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos
direktorė.
15.20
„Mokykla kiekvienam – ką tai reiškia ir kaip ji
k u r i a m a “ . S t a n i s l o v a s M i l a š i u s , K a u n o K o v o 11 - o s i o s
gimnazijos direktorius.
15.40
„Sėkmės kriterijai ugdant ASS vaiką“ . Raimonda
Juknevičienė, Kauno Prano Daunio ugdymo centro direktorė.
16.00
„Kaip priimti kitokį? Kauno l. d. „Spindulėlis“ ir
„Nežiniukas“ vertinga praktika“. L. d. „Spindulėlis“ ir
„Nežiniukas“ komandos .
16.20
„Įtraukusis ugdymas neformaliojo ugdymo
įstaigoje“. Nida Gruodienė, Agnė Benikė, Kauno Algio
Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos psichologės.

„ĮTRAUKUSIS UGDYMAS – PROBLEMOS AR/IR GALIMYBĖS?“
Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė
Valerija Segalovičienė

Geros mokyklos koncepcijoje aptariama akivaizdi tendencija – nuo švietimo
visiems pereinama prie švietimo kiekvienam, t. y. personalizuoto, suasmeninto
ugdymo(si) ir mokymo(si) pripažįstant, kad žmonių patirtys, poreikiai, siekiai skiriasi ir
mokomasi skirtingais tempais ir būdais. Visa tai įprasmina ir pagrindinė įtraukiojo
ugdymo idėja, kurio siekis – visavertis kiekvieno mokinio dalyvavimas ugdymo
procese, atsižvelgiant ne į bendrą standartą, o į kiekvieno mokinio poreikius ir
galimybes. Jau nebekeliame klausimo ar to reikia, dabar pagrindinis klausimas – kaip
tai įgyvendinti. Kauno švietimo inovacijų centras vykdo nuoseklią, kryptingą ir
dalykišką veiklą formuojant teigiamą nuostatą į įtrauktį – parengtos kvalifikacijos
tobulinimo programos, kiekvieną mėnesį sistemingai vedami gerosios praktikos
renginiai, paskaitos tėvams, atskiroms mokytojų grupėms, metodiniams būreliams,
organizuojamos konferencijos, metodinės valandos.
Balandžio 28 d. virtualioje aplinkoje vyko respublikinė konferencija „Įtraukusis
ugdymas – problemos ar/ir galimybės?“. Konferencijos tikslas – formuoti teigiamą
nuostatą į įtraukti švietime, tobulinant pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, vadovų
pasirengimą įtraukčiai. Sudaryti sąlygas mokslininkams, švietimo strategams ugdymo
įstaigų vadovams, specialistams, pedagogams, dirbantiems su vaikais, turinčiais
specialiųjų ugdymosi poreikių, pasidalinti sukaupta patirtimi ir įtraukiojo ugdymo
idėjomis, reflektuoti turimą pagalbos teikimo patirtį bei plėtros galimybes, apibendrinti
jau išbandytų įtraukties priemonių poveikį.

Sveikinimo žodį tarę – Lietuvos Respublikos Seimo narė prof. Vilija
Targamadzė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patarėjas įtraukiajam ugdymui Ignas
Gaižiūnas, Kauno miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja Eglė
Andriuškienė – vieningai pabrėžė konferencijos temos aktualumą, kad įtrauktis švietime,
ne tik problemos, bet ir galimybės kiekvienam (tiek, mokiniui, tiek mokytojui) augti ir
tobulėti.
Jungtinių Tautų ekspertas, JT Neįgaliųjų teisių komiteto narys, Vytauto Didžiojo
universiteto profesorius Jonas Ruškus savo pranešime „Įtraukus ugdymas diskriminacijai
įveikti ir lygioms galimybėms užtikrinti“ pabrėžė esminę nuostatą – įtraukusis ugdymas
užtikrins negalią turinčių vaikų orumą ir lygiavertes teises, kad visuose veiksmuose,
susijusiuose su neįgaliais vaikais, pirmiausia atsižvelgiama į vaiko interesus.
ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja
Gražina Šeibokienė pristatė pranešimą „Pasirengimas įtraukčiai švietime – strategija ir
prioritetai“. Pranešime aiškiai ir konkrečiai išskyrė ŠMSM prioritetus dėl įtraukties
įgyvendinimo, teikiant informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą – stiprinti bendrosios
paskirties mokyklų pasirengimą priimti ir ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius
mokinius, stiprinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų rengimą ir jų kompetencijas
įtraukiojo švietimo srityje, tobulinti švietimo pagalbos teikimo organizavimą šalies ir
regioniniu lygmeniu, stiprinti mokyklų bendruomenių ir visuomenės teigiamas nuostatas
dėl įtraukties švietime, vykdyti įtraukties švietime plėtros stebėseną.

VDU Edukologinių tyrimo instituto doc. dr. Lina Miltenienė savo pranešime
„Įtraukusis ugdymas mokykloje. Kas lemia sėkmę?“ pristatė įtraukiojo ugdymo sėkmės
įrodymus gristus tyrimų duomenimis. Tai – sisteminė mokyklos kaita, įtraukiojo ugdymo
požymių raiška mokykloje, pagalbos sistema mokykloje, mokyklos vadovas ir jo vaidmuo.
Praktinėje konferencijos dalyje – vertinga Kauno miesto ugdymo įstaigų praktika.
Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Raimunda Žiulytė pristatė pranešimą
„Kaip Kauno miesto ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigos rengiasi įtraukiajam
ugdymui“. Savo pranešime lektorė teigia – svarbu suprasti, kad įtrauktis – žymiai
sudėtingesnis procesas, nei vien įvairių poreikių turinčių vaikų priėmimas į bendrąsias
grupes. Galima pritaikyti ugdymo įstaigos aplinką įvairiems vaikų poreikiams (įrengti
keltuvus, poilsio kampelius, sensorinius kambarius, įsigyti interaktyvių priemonių ir pan.),
tačiau visada išlieka svarbiausias – žmogiškasis faktorius. Mūsų išoriniai ir vidiniai resursai
– tai pedagogų, švietimo pagalbos specialistų vertybės ir kompetencijos, jų ir kitų pagalbos
vaikui specialistų pakankamas kiekis įstaigoje.
Mokykla kiekvienam – ką tai reiškia ir kaip ji kuriama savo pranešime pristatė
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos direktorius Stanislovas Milašius ir direktoriaus
pavaduotoja Laimutė Lukšienė. Mokykla buvo pristatyta labai informatyviame ir
dalykiškame filmuke, išryškintos mokyklos vertybės bei darbo prioritetai.
Raimonda Juknevičienė, Kauno Prano Daunio ugdymo centro direktorė, savo
pranešime pateikė sėkmės kriterijus, ugdant ASS vaiką. Svarbiausia:
• Tėvų –mokytojų bendradarbiavimas
• Vaiko poreikių identifikavimas
• Ugdymosi aplinkos pritaikymas
• Ugdymo programos individualizavimas/pritaikymas.

Išvardintų kriterijų praktinė pusė buvo parodyta filmuotoje medžiagoje.

Kauno lopšelių-darželių „Spindulėlis“ ir „Nežiniukas“ specialistų komandos savo
pranešime parodė praktines veiklas, pabrėžė aplinkų svarbą, specialistų
bendradarbiavimą su mokytojai ir tėvais, metodinių priemonių tikslingą pritaikymą.
Pranešimą „Įtraukusis ugdymas neformaliojo ugdymo įstaigoje“ pristatė Kauno
Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos psichologės Agnė Benikė, Nida Gruodienė.
Psichologės pabrėžė, jog viena iš papildomų pagalbos priemonių mokinių įtraukčiai
gerinti gali būti neformalaus ugdymo užsiėmimai.
Šiuose užsiėmimuose sunkumų turintys mokiniai gali mokytis būti grupėje,
bendrauti, bendradarbiauti, vystyti pažintines funkcijas. Prelegentės pateikė ir puikių
praktikos pavyzdžių, kaip vyksta neformalaus ugdymo užsiėmimai SUP turintiems
vaikams.
Konferencijoje „Įtraukusis ugdymas – problemos ar/ir galimybės?“ kiekvienas
dalyvis galėjo rasti atsakymą į jam rūpimus klausimus. Joje buvo aptarti teoriniai ir
praktiniai lygių galimybių užtikrinimo įtraukiajame ugdyme aspektai, susipažinta su
įtraukties švietime strategijomis bei dabartine situacija Kauno mieste bei šalyje,
pasidalinta praktinėmis formaliojo bei neformaliojo ugdymo praktikų įžvalgomis įtraukiojo
ugdymo kontekste.
Dalyvių skaičius, o jų buvo 342, liudija apie tai, kad konferencija pavyko ir buvo
aktuali.

„KAI TU ŠALIA,
AŠ GALIU...“
Žilvino Valeikos fotografijų paroda

Fotografui Žilvinui Valeikai ši paroda – tarsi debiutas
dar neišbandytoje kūrybinės fotografijos srityje.
Fotografuodamas parodai „Kai Tu šalia, aš galiu...“
Ž. Valeika pro fotoobjektyvą žvelgė į tikrą gyvenimą
ir fiksavo nuoširdžius bei atvirus žmonių santykius,
stengdamasis kaip galima mažiau savo buvimu
paveikti nuoširdų vaikų ir mokytojų bendravimą.

Žilvino Valeikos fotografijų paroda „KAI TU ŠALIA, AŠ GALIU...“

Svajonė sukurti fotografijų seriją,
atskleidžiančią ypatingą ryšį tarp Vaiko ir jo Mokytojo,
sklandė jau prieš penkerius metus. Ilgų paieškų,
kantraus kūrybinio darbo dėka gimė fotografijos
darbai, spinduliuojantys ramybę, pasitikėjimą vienas
kitu, džiaugsmą ir gebėjimą mokytis vienam iš kito.
Kiekvienoje fotografijoje užfiksuotos istorijos,
pasakojančios, kaip svarbu Vaikui turėti Žmogų –
Mokytoją, kuriuo jis galėtų pasitikėti, nebijoti būti pačiu
savimi, nesijausti kitokiu, nepastebėtu. Kai vaikas
jaučia saugumą, palaikymą ir paskatinimą, jis gali labai
daug: jaustis ramiau, elgtis geriau, svajoti, išmokti
naujų dalykų, nustebinti savo kūrybiškumu, – dalinasi
mintimis mokyklos vadovai.

Žilvino Valeikos fotografijų paroda „KAI TU ŠALIA, AŠ GALIU...“

„Mokytojas – nebūtinai pedagogas, bet ir
mokytojo padėjėjas ar kitas darbuotojas, kuriuo
vaikas gali pasitikėti ir nesijausti kitoks,
nepastebėtas. Norėjosi parodyti, kad vaikas
atsiskleidžia tik tada, kai jaučiasi saugus ir mylimas,
kai sulaukia palaikymo, paskatinimo, – tada jis
ramiau jaučiasi, kitaip elgiasi, išmoksta naujų dalykų
ar nustebina kūrybiškumu.“

Ka u n o P ra n o D a u n i o u gd y m o c e n t ro
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Fotografuodamas parodai „Kai Tu šalia, aš
galiu…“ Ž. Valeika pro fotoobjektyvą žvelgė į tikrą
gyvenimą ir fiksavo nuoširdžius bei atvirus žmonių
santykius, stengdamasis kaip galima mažiau savo
buvimu paveikti nuoširdų vaikų ir mokytojų
bendravimą.
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Pasaulyje, kuriame beveik viskas labiau nei
protu yra pagrįsta pojūčiais ir emocijomis, labai
svarbus jausmas. Tas jausmas, kad gali pasitikėti.
Kad nepaves, neatstums, nenuskriaus, padės,
pakels, palydės. Tas jausmas, kad šitos rankos – ne
mamos, bet labai mylinčios ir be galo rūpestingos
rankos – būtinai apkabins, paglostys, priglaus.
Visiško, abipusio pasitikėjimo keliama pilnatvė. Ir
ramybė, leidžianti tobulėti. Leidžianti būti savimi.
Tokiu, koks esi. Tokį jausmą dovanoja tik rūpestinga,
mylinti, atsidavusi Mokytojo Širdis“, – teigia vieno iš
mokinių mama Jolanta.

Žilvino Valeikos fotografijų paroda „KAI TU ŠALIA, AŠ GALIU...“

Fragmentiškos, teleobjektyvu įamžintos
kompozicijos, tarsi atriboja vaikus ir jų mokytojus nuo
netobulo aplinkinio pasaulio ir leidžia žiūrovui įsigyventi į jų
artimą ryšį. Nespalvotos, šviesių tonų fotografijos taip pat
padeda kurti šios idealios savitarpio supratimo erdvės
pajautimą. Tokiose fotografijose ne tiek svarbi dokumentinė
informacija, kiek atvaizdų perteikiamas emocinis turinys.

Žilvino Valeikos fotografijų paroda „KAI TU ŠALIA, AŠ GALIU...“
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Pa g ri ndiniai i nteg ruoto i r į t ra ukiojo ugdy mo

ski rt umai: ką i r ka i p kei čiame i r pri taikome

Integracija
Pagrindinis siekis – pritaikyti asmenį prie esančios ugdymosi sistemos
ir aplinkos.
Įtrauktis
Pagrindinis siekis – pašalinti Ugdymo(SI) kliūtis keičiant sistemą;
pritaikant aplinką asmenims su įvairiausiais poreikiais.

Įtraukiojo ugdymo koncepcija reikalauja sukurti ugdymo įstaigą visiems, bet tai padaryti, ne tiek įtraukiant įvairias mažumas į daugumos
ugdymo(si) įstaigą, kiek formuojant iš principo naują, socialine ir kultūrine prasme įvairią ugdymo įstaigą, kurios tikslas yra visavertis vaikų dalyvavimas
ugdymo procese, atsižvelgiant į pačių vaikų poreikius ir galimybes, o ne bendrus standartus.
Įtraukusis ugdymas suprantamas kaip viena iš visuomenės gyvenimo dalių, kurioje, atsižvelgiant į besimokančiųjų poreikius, formuojama
kultūra, politika ir praktika.
• Besimokančiųjų skirtybės vertinamos kaip galimi resursai, o ne kaip problemos ir yra toleruojamos.
• Vyksta sisteminis pokytis – keičiasi ugdymo įstaiga, užtikrindama galimybę ugdytis kiekvienam, visų įtraukimą.
• Keičiamas ne vaikas, o šalinamos kliūtys jį ugdyti.
• Į kiekvieną vaiką žiūrima su nuostata, kad pasiekti pažangos ir mokytis gali kiekvienas.

Raimunda Žiulytė, Kauno Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė
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Įtraukiojo ugdymo institucija – tai skirtingų žmonių susitikimo vieta, kuri skatina susitarimus tarp visos
bendruomenės narių ir prasmingus santykius, kurie daro įtaką ugdymui(si), pašalinant kliūtis, tenkinant kiekvieno
vaiko lūkesčius. Pasiekti visų šitų komponentų padeda vertybės ir nuolatinis aplinkos tobulinimas.
Raimunda Žiulytė, Kauno Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė

SVARBU SUPRASTI, KAD ĮTRAUKTIS – ŽYMIAI SUDĖTINGESNIS PROCESAS,
NEI VIEN ĮVAIRIŲ POREIKIŲ TURINČIŲ VAIKŲ PRIĖMIMAS Į BENDRĄSIAS GRUPES.
Galima pritaikyti ugdymo įstaigos aplinką įvairiems vaikų poreikiams (įrengti keltuvus, poilsio kampelius, sensorinius kambarius, įsigyti
interaktyvių priemonių ir pan.), tačiau visada išlieka svarbiausias - žmogiškasis faktorius.
Mūsų išoriniai ir vidiniai resursai - tai pedagogų, švietimo pagalbos specialistų vertybės ir kompetencijos, jų ir kitų pagalbos vaikui specialistų
pakankamas kiekis įstaigoje.
Raimunda Žiulytė, Kauno Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė

Pranešimas – filmas
„Mokykla kiekvienam – ką tai reiškia ir kaip ji kuriama“
Stanislovas Milašius,
Kauno Kovo 11 - osios gimnazijos direktorius
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Mokantis tradiciniais mokymo metodais galioja vienodumo
lūkestis, atitinkant standartus. Šioje sistemoje sudėtinga prisitaikyti
sunkumus turintiems mokiniams.
Kelerių pastarųjų metų mokinių jausenos Kauno mieste
vertinimo rodikliai atskleidžia tendencingai augančius nerimastingumo
dėl atsiskaitomųjų darbų rodiklius ir psichikos aktyvumo sumažėjimą
dėl galimo nuovargio.
Įtraukusis ugdymas nuolatinis procesas, apimantis
užduočių diferencijavimą visų gabumų ir poreikių vaikams.

Rekomenduojama mokymo sistemą pritaikyti iš kelių
perspektyvų:
1. Naujosios kartos vaiko pozicijos
1.1 Mokymosi sunkumai
1.2 Elgesio sunkumai
1.3 Emociniai sunkumai
1.4 Bendravimo sunkumai
2. Mokinio pozicijos, galimos sunkumų priežastys
2.1 Padidėjęs jautrumas stresoriams
2.2 Mąstymo sunkumai
2.3 Pablogėjusi atmintis
2.4 Pablogėjęs dėmesys
2.5 Veiklos planavimo sunkumai
3. Įtraukiojo ugdymo, kaip nuolatinio sisteminio proceso,
gairės:
3.1 Užduočių diferencijavimas, atsižvelgiant į vaiko ir/ar
mokinio pozicijos sunkumus
3.2 Papildoma specialistų pagalba mokiniui ir mokytojui
3.3 Vystyti bendradarbiavimo tinklą, įtraukiant tėvų
bendruomenę

Už šias kryptis atsakingas
KIEKVIENAS MOKYTOJAS!
Nida Gruodienė, Agnė Benikė, sveikatos psichologės, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
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Viena iš papildomų pagalbos priemonių mokinių
įtraukčiai gerinti gali būtine formalaus ugdymo užsiėmimai.
Šiuose užsiėmimuose sunkumų turintys mokiniai
gali mokytis būti grupėje, bendrauti, bendradarbiauti, vystyti
pažintines funkcijas.

Atliekant sunkumų turinčių mokinių, dalyvavusių
neformalioje tikslinėje fizinės veiklos programoje po pamokų,
psichologinį vertinimą, gauti statistiškai reikšmingi mokinių
jausenos ir mokymosi įgūdžių efektyvumo pokyčiai.

Apie mokyklą skaitykite:
https://saugausvaikomokykla.lt/

Mokslinės publikacijos/mokyklos specialistų atliekamos veiklos tyrimai:
https://www.xcdsystem.com/isapa/program/n4q96Zt/index.cfm?pgid=480&qfixed=1&sessiontype=Poster%20Session
https://www.researchgate.net/publication/353739732_Physical_Education_and_Sport_for_Children_and_Youth_with_Special_Needs_Researches_Best_Practices_Situation

http://www.loa.lt/doclib/w56ldf5egdt52fzzbbvvae34navhjvux
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