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Įtraukusis ugdymas Italijoje

• Italijoje specialiųjų mokyklų atsisakyta aštuntajame

dešimtmetyje.

• Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai mokosi

bendrosios paskirties mokyklose. Medicininės, fizioterapinės,

specialiosios pedagoginės ir kitos paslaugos teikiamos

specialiuosiuose centruose, pasirašant atskirą sutartį.

• Mokytojų padėjėjai – ne mokyklos darbuotojai, jie, pagal

poreikį, siunčiami į mokyklas. Klasėje dirba dalyko mokytojas

ir specialusis pedagogas.

• Specialiųjų pedagogų trūkumas sprendžiamas formaliosiomis

papildomos kvalifikacijos įgijimo studijomis.



Giovanni Verga mokykla 

• Mokykla įsikūrusi keturiuose pastatuose pagal vaikų amžių.

Iš viso mokykloje mokosi apie 700 vaikų, 21 iš jų turi specialiųjų

ugdymosi poreikių.

• Kiekvienas SUP turintis vaikas turi savo mokytoją. Mokytojo

padėjėjai nėra paskirti konkrečiam mokiniui, jie pagal poreikį

dirba įvairiose klasėse.



Mobilumo dienotvarkė

• Pirmadienis – sutikimo koncertas, mokyklų prisistatymai,

susitikimas su miesto mere.

• Antradienis – ugdomosios veiklos stebėjimas darželyje,

diskusijos su pedagogais.

• Trečiadienis – pamokų stebėjimas pagrindinėje mokykloje,

diskusijos su pedagogais.

• Ketvirtadienis – gyvūnų terapijos stebėjimas, diskusijos su

pedagogais.

• Penktadienis – pamokų stebėjimas pradinėje mokykloje,

aptarimas ir sertifikatų įteikimas.



Pirmoji mobilumo diena



Antroji mobilumo diena

Antrąją dieną praleidome G. Verga mokyklos darželyje.

Veiklas stebėjome 5 ir 4 metų vaikų grupėse. Vyresniųjų grupėje

buvo 2 SUP turintys vaikai, jaunesnių – 1. Darželyje kiekvienas

SUP turintis vaikas turi savo mokytoją.

Vyresnių vaikų grupėje stebėjome integruotą veiklą apie

bites: vaikai pradžioje žiūrėjo vaizdo įrašą, vėliau klausėsi

pasakojimo, tada piešė ir veiklą užbaigė salėje šokdami ir

imituodami medaus kopinėjimą.

Jaunesnių vaikų grupėje stebėjome integruotą veiklą jūros

tematika: pirmiausia vaikai šoko, dainavo, tada atliko bendrą

kūrybinį darbą, kuriam buvo naudojama ir įvairios antrinio

panaudojimo medžiagos.



Veiklų stebėjimas



Veiklų stebėjimas



Veiklų stebėjimas



Veiklų stebėjimas



Trečia mobilumo diena

Vykome į pagrindinio ugdymo skyrių.

Stebėjome ne tik bendras, bet ir individualias

pamokas su SUP turinčiais vaikais.

Dalis SUP turinčių vaikų ne visas pamokas

būna bendrose klasėse su kitais mokiniais. Turintys

stipriai išreikštus SUP mokiniai dalį pamokos būna su

kitais, likusį laiką atskiroje klasėje, kur su jais

dirbama individualiai.



Pamokų stebėjimas



Pamokų stebėjimas



Ketvirtoji mobilumo diena

Vykome stebėti gyvūnų terapijos.

SUP turintys mokiniai glostė, šėrė, laikė

gyvūnus. Jie buvo vežiojami keturračiu po sodą, tai

juos labai džiugino 

Diskutavome su mokytojais apie mūsų šalių

švietimo sistemas, jų panašumus ir skirtumus.



Gyvūnų terapijos stebėjimas



Vežiojimas keturračiu



Penktoji mobilumo diena

Stebėjome pradinio ugdymo pamokas.
Dalyvavome bendroje klasės pamokoje, po to
stebėjome individualius užsiėmimus specialiame
kabinete. Apžiūrėjome kitas mokyklos erdves.



Pamokų stebėjimas



Pamokų stebėjimas



Individualių pamokų stebėjimas



Pamokų stebėjimas



Mokyklos erdvės



Sertifikatų įteikimas 



Aplankę kolegas Italijoje, padiskutavę, aptarę
įtraukiojo ugdymo galimybes ir iššūkius, pastebėję jų
darbo metodus, organizavome ir įgyvendinimo
sekančias veiklas:



Veiklos po mobilumo

• Birželio 1d. mūsų mokykloje vyko specialiojo ir

bendrojo ugdymo įstaigų renginys „Šokis vienija“,

skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.

Projekto įgyvendinimo tikslas plėtoti įtraukiojo

ugdymo kultūrą bei plėsti specialiojo ir bendrojo

ugdymo įstaigų mokinių tarpusavio

bendradarbiavimą.





Veiklos po mobilumo

• Birželio 8 dieną vyko integruotų ugdomųjų veiklų

diena ,,Gamtos kodas”. Mūsų mokyklos ir Kauno

Jono Pauliaus II gimnazijos pradinių klasių mokiniai

mokėsi ieškoti, atrasti ir dalintis įgytomis žiniomis.

Užsiėmimų metu visus lydėjo gera nuotaika ir

entuziazmas.





Veiklos po mobilumo

• Birželio 16 dieną mūsų mokyklos darželio ir

lopšelio darželio „Giliukas“, Girinukų grupės

vaikučiais dalyvavo integruotoje meninėje veikloje

“Vasaros spalvos”. Veikla buvo kupina daug spalvų,

muzikos, burbulų ir aišku smagių emocijų.





Veiklos po mobilumo

• Spalio 11 dieną mūsų mokyklos mokiniai lankėsi Jono

Pauliaus II gimnazijoje kur dalyvavo atviroje integruotoje

muzikos ir lietuvių kalbos pamokoje “Muzikos garsai”

bendroje klasėje su gimnazijos mokiniais. Atvirą integruotą

pamoką vedė Jono Pauliaus II gimnazijos etninės kultūros

mokytojas metodininkas Artūras Sinkevičius ir metodininkė

logopedė-spec. pedagogė Rasa Benešiūnienė. Po atviros

pamokos, mokytojas Artūras aprodė mokiniams

etnografinio ansamblio „Gilė“ klasę, supažindino su

įvairiais muzikos instrumentais. Susitikimo pabaigą

vainikavo bendrai sugrotas kūrinys.







Veiklos po mobilumo

• spalio 17 dieną mūsų mokykloje vyko atvira veikla

„Neformaliojo švietimo Bočios turnyras“, kuriame

dalyvavo VDU Atžalyno progimnazijos ir Kauno šv.

Roko mokyklos mokiniai. Atvirą veiklą vedė kūno

kultūros mokytojas Kęstutis Vaškelevičius ir

mokytoja Diana Zenkovienė. Po draugiško turnyro

abiejų mokyklų mokiniai turėjo laiko pabendrauti

bei pasidalinti žaidimo įspūdžiais.





Veiklos po mobilumo

• Spalio 19 dieną mūsų mokykloje vyko atvira

pažintinė orientacinė pamoka, kurią vedė vyr.

mokytoja, specialioji pedagogė Renata Virgutienė.

Pamoka buvo kupina daug įdomių veiklų, kurios

pritaikytos kiekvienam vaikui pagal jo gabumus ir

poreikius. Vaikai noriai atliko jiems skirtas užduotis,

vyravo darbinė nuotaika.





Veiklos po mobilumo

• Kolegos Italijoje, įtraukdami specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčius vaikučius į bendrą ugdymo
procesą, labai dažnai naudoja darbo poroje metodą.
Šį metodą kartais mes naudojame savo mokyklos
darželyje, pasitelkę į pagalbą savo vaikus.





Veiklos po mobilumo

• Spalio mėnesį Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekoje

eksponuojama Kauno šv. Roko 1-4 klasių mokinių ir Kauno

darželio - lopšelio ,,Rasytė” vaikų kūrybinių darbelių paroda

,,Rudenio taku”.

Parodos tikslas - stiprinanti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, 

turtinant vaikų gamtos pažinimo ugdymosi patirtį.

Uždaviniai:

* įgyvendinti kūrybines idėjas;

* plėtoti vaikų emocinę, gamtinę, kalbinę patirtį;

* ugdyti vaikų vaizduotę ir kūrybiškumą.





Veiklos po mobilumo

Pastebėję kolegų individualų darbą, pasisėmėme
minčių dėl priemonių ir pabandėme jas įgyvendinti



Veiklos po mobilumo

Kauno šv. Roko mokykla bendradarbiaudama su Kauno švietimo inovacijų

centru, organizavo Erasmus+ projekto „ Įtraukiojo ugdymo galimybės ir

iššūkiai“ metodinę valandą.

Renginio tikslas – pasidalinti projekto įgyvendinimo gerąja patirtimi su Kauno

švietimo įstaigų bendruomenėmis.

Metodinę valandą vedė Kauno šv. Roko mokyklos Erasmus+ projekto darbo

grupė.



Veiklos po mobilumo

https://www.kpkc.lt/tarptautinio-erasmus-projekto-itraukiojo-ugdymo-

galimybes-ir-issukiai-angl-opportunities-and-challenges-of-inclusive-

education-mobilumas-itali/

https://www.svietimonaujienos.lt/kauno-specialiojoje-mokykloje-erasmus-

projektas-itraukiojo-ugdymo-galimybes-ir-issukiai/

https://www.pedagogas.lt/tinklarastis/straipsniai/erasmus-projektas-

itraukiojo-ugdymo-galimybes-ir-issukiai-152.html

https://www.svietimonaujienos.lt/itraukiojo-ugdymo-galimybes-ir-issukiai/

https://www.kpkc.lt/tarptautinis-erasmus-programos-projektas-itraukiojo-

ugdymo-galimybes-ir-issukiai/

https://www.kpkc.lt/files_new/Itraukusis_ugdymas/Kiti%20failai/%C5%A

0okis%20vienija%20-%20e-katalogas.pdf

https://erasmus-plius.lt/ispudziai/svietimas/itraukiojo-ugdymo-galimybes-

ir-issukiai/

https://www.kpkc.lt/tarptautinio-erasmus-projekto-itraukiojo-ugdymo-galimybes-ir-issukiai-angl-opportunities-and-challenges-of-inclusive-education-mobilumas-itali/
https://www.svietimonaujienos.lt/kauno-specialiojoje-mokykloje-erasmus-projektas-itraukiojo-ugdymo-galimybes-ir-issukiai/
https://www.pedagogas.lt/tinklarastis/straipsniai/erasmus-projektas-itraukiojo-ugdymo-galimybes-ir-issukiai-152.html
https://www.svietimonaujienos.lt/itraukiojo-ugdymo-galimybes-ir-issukiai/
https://www.kpkc.lt/tarptautinis-erasmus-programos-projektas-itraukiojo-ugdymo-galimybes-ir-issukiai/
https://www.kpkc.lt/files_new/Itraukusis_ugdymas/Kiti failai/%C5%A0okis vienija - e-katalogas.pdf
https://erasmus-plius.lt/ispudziai/svietimas/itraukiojo-ugdymo-galimybes-ir-issukiai/

