
 

 

 

Įtraukties principas švietime, kas svarbu? 

 

Lietuva, kaip ir daugelis valstybių, įgyvendina įtrauktį švietime, pereidama nuo „mokyklos - visiems prie 
mokyklos - kiekvienam“,  siekiant visiems mokiniams sudaryti prieinamas sąlygas ugdytis drauge bei užtikrinti 
lygias galimybes mokiniams ugdytis drauge su bendraamžiais. 2020 m. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 
šalia kitų  švietimo sistemos principų tokių, kaip lygios galimybės, kontekstualumas, veiksmingumas, tęstinumas,  
buvo papildytas įtraukties principu, kuriame apibrėžiama, kad „švietimo sistema sudaro sąlygas  kiekvienam 
asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis, socialinėje, 
kultūrinėje ir (ar) kitose veiklose ir būti nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių įvairovės ir (ar) švietimo 
pagalbos reikmės.“ Įtraukties principu siekiama įgyvendinti nuostatas, kurios minimos svarbiausiuose švietimo 
srities nacionaliniuose bei tarptautiniuose dokumentuose, kur įtrauktis švietime suprantama kaip nuolat 
besikeičiantis ir nenutrūkstamas procesas, kuriuo siekiama kokybiško ugdymosi visiems visuomenės nariams, 
pripažįstant ir gerbiant įvairovę,  atliepiami kiekvieno mokinio individualūs gebėjimai ir poreikiai, suteikiama 
reikiama mokymosi ar švietimo pagalba,  atsisakoma bet kokios diskriminacijos dėl įvairių ugdymosi poreikių. 
Įtrauktis apima visus mokinius, turinčius įvairių ugdymosi poreikių dėl kalbos, religijos, tautybės, etninės grupės, 
lyties, negalios, specialiųjų ugdymosi poreikių, gebėjimų, socialinės aplinkos ir kt. Jau  Geros mokyklos 
koncepcijoje (2016 m.) aptariamas ir pabrėžiamas perėjimas nuo švietimo visiems 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.  

Švietimo įstatyme numatyta, kad nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.  Lietuvos ugdymo įstaigos turės būti 
pasiruošusios priimti visus vaikus, tame tarpe ir didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius 
turinčius mokinius, ugdytis įstaigoje esančioje arčiausiai gyvenamosios vietos ugdymo ir gauti reikiamą pagalbą.  
Tai nėra labai nauja ugdymo įstaigoms, nes įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių jau ir dabar ugdomi 
bendros paskirties mokyklose, darželiuose. Tačiau patirtys, kaip vyksta jų ugdymąs(is) – skirtingos, kyla nemažai 
iššūkių, užtikrinant visų mokinių kokybišką ugdymą, siekti kiekvieno vaiko, mokinio sėkmės bei pasiekimų 
remiantis mokinio turimomis galiomis, stokojama ugdymosi įstaigose švietimo pagalbos specialistų, tokiu būdu 
nėra teikiama mokiniams reikiama švietimo pagalba, stokojama žinių, kaip ugdyti mokinius, kokius ugdymo 
būdus ir metodus taikyti, kokias parinkti tinkamas mokymo priemones, nėra tinkamai pritaikoma ugdymo 
aplinka bei kt..  

Praktiškai įgyvendinant įtrauktį švietime, pirmiausia turėtų pasikeisti visuomenės - mokyklos 
bendruomenės nuostatos, kad visi vaikai yra vertingi, reikalingi. Turi keistis tiek mokyklos vadovų, mokytojų, 
švietimo pagalbos specialistų, tiek ir  tėvų (globėjų, rūpintojų), pačių vaikų, mokinių nuostatos, kad turintys 
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, mokiniai būtų ugdomi bendrosios paskirties ugdymo 
įstaigose, ne tik specialiuosiuose ugdymo centruose ar specialiosiose klasėse.  Lygiai taip pat svarbios ir 
savivaldybės atstovų nuostatos bei sprendimai įtraukčiai įgyvendinti savivaldybės teritorijose esančiose ugdymo 
įstaigose palaikant jas, peržiūrint, paskirstant materialiuosius, žmogiškuosius išteklius ir kt..  Ypač turi keistis 
nuostatos į vaikų, mokinių turinčių negalias dėl intelekto, regos, klausos, judesio ir padėties, įvairiapusių raidos 
sutrikimų (autizmo spektro sutrikimo), emocijų ir elgesio sutrikimų ugdymą bendrojo ugdymo mokyklose. Bet 
tai nereiškia, kad tėvams nuo 2024 m. rugsėjo 1d.  nebeliks galimybės rinktis ugdymo įstaigą: specialiosios 
paskirties ar bendrojo ugdymo. 

Visi  turime ruoštis įtrauktis principo įgyvendinimui, tačiau jos eigą ir sėkmę ugdymo įstaigoje nulems 
daugelis veiksnių. Be aukščiau paminėtų nuostatų keitimo, svarbus dėmesys turėtų būti kreipiamas į mokyklos 



bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, bendrų sprendimų priėmimą, nuolatinį ugdymo procesų 
analizavimą ir tobulinimą, materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių įtraukčiai įgyvendinti užtikrinimą bei įtraukios 
kultūros kūrimą. Svarbi ir visų mokyklos bendruomenės narių emocinė gerovė, kur vyrauja pozityvios nuostatos, 
savanoriškas dalyvavimas, pagarbūs komandos narių santykiai, bendri tikslai, motyvuoti ir nuolat savo 
kompetencijas tobulinantys pedagogai, kurie pažįsta ir priima mokinių įvairovę, geba ugdyti įvairių ugdymosi 
poreikių turinčius mokinius atsižvelgiant į mokinių galias ir ugdymosi poreikius, numato galimas mokinių 
mokymo(si) kliūtis, jas šalina pritaikant ugdymo aplinkas, lanksčiai planuoja ugdymo turinį, taikant įvairius 
mokymo būdus ir metodus, parenkant tinkamas mokymo(si) priemones, pritaikant mokymo(si) medžiagą,  
suteikiant mokytojams, mokiniams reikiamą švietimo pagalbą. Ugdymo įstaigoje reikiamą, savalaikę švietimo 
pagalbą teikia specialistai, mokytojų padėjėjai, gestų vertėjai, jų pakanka ir jie teikia kokybišką pagalbą 
numatytam skaičiui mokinių.  Pagarbiai, palaikant, pastiprinant vieni kitus, bendradarbiaujama tarpusavyje, su 
mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokiniais, pasiskirstoma atsakomybėmis ir pan.  Siekiant 
sėkmingos įtraukties principo įgyvendinimo, turėtų būti stiprinamas ir ugdymo įstaigų bendradarbiavimas  su 
kitomis įstaigomis: savivaldybės pedagogine psichologine tarnyba, psichikos sveikatos centrais, nacionaliniais ir 
regioniniais ugdymo centrais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt., turėtų būti dalijamąsi reflektyvia 
patirtimi. Tik visi drauge, keisdami savo nuostatos, aktyviai dalyvaudami, ieškodami sprendimų ir priimdami 
bendrus susitarimus bei veikdami, nuolat mokydamiesi galime pasiekti visiems mokiniams įtraukios, atviros, 
prieinamos ugdymo įstaigos įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kur svarbus kiekvieno asmens 
dalyvavimas, atliepiama mokinių ugdymosi poreikių įvairovė ir sukuriamos lygios galimybės visiems 
besimokantiesiems ugdytis drauge.  

Suprasdami, kad įtraukties principo nuostatų įgyvendinimas ugdymo įstaigose yra nuolatinis ir 

nesibaigiantis procesas, kuris jau vyksta ir nesibaigs 2024 m. rugsėjo 1 d. , kiekviena ugdymo įstaiga, 

atsižvelgdama į esamą ir būsimą situaciją savo įstaigoje, savivaldybėje, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, 

mokyklų pasirengtomis tvarkomis, bendruomenės susitarimais, analizuodama ir planuodama savo veiklą, 

ugdymo procesą, sieks kuo sėkmingiau pasiruošti būsimiems pokyčiams.  Drauge visi ir toliau mokysimės, 

įgysime naujų patirčių, galbūt klysime, galbūt džiaugsimės, aptarsime sėkmes ir nesėkmes, dalinsimės idėjomis, 

patirtimis, ieškosime visiems geriausių sprendimų. 
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