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Ugdymo meistrai 

„Kaip pasiruošti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų 
integracijai?“



Seminare aptarsime: 

• Kaip vyksta įtraukiojo ugdymo procesas pagal įstatymą, kas keičiasi, 
kas dar keisis?

• Kaip reaguojame į pokytį? 

• Kas svarbu, kai pokytis vyksta (sąmoningumas,  asmeninė ir
kolektyvinė atsakomybė, drąsa keistis ir palaikymas, refleksija –
vertinimas, integracija į esamą patirtį) 

• Kas yra struktūruotas ugdymas ir kaip jį taikyti mokykloje;

• Kaip pritaikyti mokymosi aplinką, priemones ir ugdymo procesą 
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui;



Pagrindinės žinutės/idėjos:

• Akla tolerancija ar saugios ribos? Kiek įmanoma sąmoningas
suvokimas apie save, aplinką, poreikius savo ir kito. Pastangos ir
pasiruošimas iš abiejų pusių. 

• Akcentai ne tik į turinį, bet ir procesą (patirtis svarbiau nei turinys) . 
Ne tik ko mokyti/s, bet ir kaip mokyti/s? 

• Suderinti procesai su įstaigos komanda, tėvais, pagalba iš šalies. 

• Atramų naudojimas sau ir mokiniams. 



https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/itraukusis-
ugdymas/

• Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija (2006), Europos Tarybos numatyti strateginiai teisingumo 
švietime įgyvendinimo uždaviniai skatina visose šalyse diegti inkliuzinio švietimo politiką. Europos 
specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra, kaip pagrindinė Europos Sąjungos organizacija, 
siekianti tobulinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių švietimo politiką bei ugdymo 
praktiką, rekomenduoja, kad tarptautinės politikos direktyvoms diegti reikia sistemingo duomenų 
rinkimo ir jų analizės, įrodymų, kuriais būtų vadovaujamasi įgyvendinant atitinkamas 
įtraukiojo ugdymo plėtros nuostatas ir uždavinius.

• Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra siūlo inkliuzinio ugdymo kokybės skatinimo 
principus, kurie labiau pritaikomi mokyklos lygmeniui:

• Pagarba mokinių nuomonei. Mokinių, jų tėvų ir artimųjų, organizacijų, besirūpinančių neįgaliųjų 
asmenų teisėmis, nuomonių turėtų būti paisoma, ypač priimant sprendimus.

• Aktyvus mokinių dalyvavimas. Visiems mokiniams sudaryta galimybė aktyviai dalyvauti mokyklos ir 
vietos bendruomenės gyvenime.

• Teigiamos mokytojų nuostatos. Visi mokytojai turėtų turėti teigiamą požiūrį į visus mokinius ir norą 
bendradarbiauti su kolegomis.

• Mokytojų įgūdžiai. Visi mokytojai turėtų išsiugdyti įgūdžių, reikalingų veiksmingam visų mokinių 
ugdymui, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius.

• Lyderystė mokykloje. Mokyklų vadovai turėtų teigiamai vertinti darbuotojų ir mokinių skirtybes, 
skatinti kolegialumą ir inovacijas.

• Įvairių žinybų paslaugų dermė.



Kokia realybė?

• Nuostatos, nerealūs lūkesčiai.
• Neigiamas požiūris į „kitokius“ vaikus darželiuose, mokyklose.
• Neigiamos bendruomenės, visuomenės nuostatos į specialiųjų poreikių 

vaikus.
• Kompetencijų trūkumas (mokytojai, mokytojo padėjėjai, administracija).
• Nepamatuoti tėvų lūkesčiai arba problemų neigimas.
• Specialiųjų poreikių turinčių vaikų diskriminacija, vaikų rūšiavimas.
• Prestižinių mokyklų sindromas (mokyklų reitingavimas, mokinių atranka 

pagal akademinius gebėjimus).

https://www.svietimonaujienos.lt/itraukusis-ugdymas-galimybes-ir-realybe/



Kaip vyksta
pokytis?

• Jutimai/poreikis

• Suvokimas/įsisąmoninimas

• Mobilizacija

• Veikla

• Kontaktas

• Užbaigimas/išėjimas/asimilia
cija



Kai vyksta 
pokytis, 
normalu: 

• Nežinojimas: yra dalykų, kurie nauji, kurių dar 
negalėjome suvokti ar pažinti. 

• Nepakankama parama/nepakankami resursai: 
kartais neturime pakankamai resursų, todėl kai 
kurie dalykai tampa pernelyg rizikingi ar 
neįveikiami

• Nenorime veikti “aklai”. Trūkumas adekvataus ryšio 
tarp stebimo/patiriamo fenomeno ir suvokimo.

• Sveikas pasipriešinimas/opozicija: gali būti adekvati 
reakcija į aplinkos neadekvačius veiksmus 
individo/sistemos atžvilgiu. 



Kokie 
pasipriešinimai 
kliudo pokyčiui 
įvykti?

• Nusijautrinimas (neadekvatus suvokimas)

• Introjekcijos (viską priimame nesvarstę), 
projekcijos (nuostatos) 

• Retrofleksija (sulaikome tai ką jaučiame, galvojame 
ir kas nukreipta į aplinką)

• Defleksija (vengiame tiesaus/ stipraus kontakto, 
nepriimame kas ateina iš aplinkos)

• Konfluentiškumas (kontakto ribų sumažinimas, 
nenoras išsiskirti)

• Egotizmas (Baimė prarasti savikontrolę, tik savo 
poreikių tenkinimas, baimė kaip atrodys kitiems).



Kas svarbu 
kai vyksta 
pokytis?

• Sąmoningai suvokti kas vyksta. Suprasti save, 
aplinką. Ne viskas iškart.

• Matyti savo, aplinkos galimybes, resursus, jais 
pasinaudoti (tėvai, pedagogai, aplinka ir pan.)

• Įvertinti ir pasinaudoti tuo ką turiu čia ir dabar. 

• Suprasti kas svarbu, kokios mano, mūsų vertybės, 
nuostatos. 

• Nuoseklūs, vieningi, tačiau gyvi, lankstūs procesai. 

• Mokytis iš saves ir kitų.

• Reflektuoti ir tęsti vėl.



• Nuoseklios taisyklės, susitarimai, procesai. 
Pradžioje pačioje mokykloje, su visais mokytojais. 
(pavyzdys) 

• Svarbu : nuoseklumas, aiškumas, pavyzdys, 
lankstumas ir pritaikymas, bendravimas, ieškojimas 
sprendimų kartu. 

BŪTI ATIDIEMS SAU, KOLEGAI, VAIKUI, APLINKAI. 



Struktūruotas 
ugdymas

Tai sistema mokanti organizuoti aplinką, plėtoti 
atitinkamą veiklą ir padedanti vaikui suprasti, ko iš 
jo tikimasi, susidedanti iš aplinkos, dienotvarkės, 
veiklos organizavimo ir vaizdumo. 

• Labiau orientuojamasi ne tik į tai ko mokoma, o tai 
kaip mokomasi.

• Aiškūs simboliai, veiklos, jų eiliškumas, trukmė, 
vieta,  procesai.

• Atramos (laiko matavimo priemonės, vaizdinės 
priemonės, aiški pagalbos galimybė). 

• Nuoseklumas 



Rekomendacijos 
(pvz.)

• Aiškios, trumpos,  nuoseklios taisyklės.

• Remtis laikrodžiu, kalendoriumi, vaizdine informacija (pvz. taisyklės 
užrašytos, tyliai dirbam 5 min. –ir parodom laikrodyje iki kada).

• Susitarimai: dabar- paskui, jei-tai. Priminti, kad buvom susitarę. 

• Skatinti užduotis pabaigti iki galo. Jei reikia sutrumpinti. Tinka susitarimai 
„dabar“ –„paskui“, motyvuojantys žaidimai, magnetukai, šypsenėlės ir 
pan. po užduočių atlikimo. 

• Prašyti pagalbos, pasitelkti į veiklas, leisti būti naudingam, padėti, 
įsitraukti, būti atsakingam (pvz. už žaidimus, už drausmę, tvarką ir pan.). 

• Išnaudoti stipriąsias vaiko puses- leisti paaiškinti kitiems užduotį ar 
žaidimo taisykles ir pan. 

• Iškart įvardinti nemalonų elgesį ir savo jausmą: pvz. tu per arti, man 
nemalonu. Šauki per garsiai, man sunku kalbėti. Ir pan.  

• Kalbėtis apie priežastį-pasekmę. Klausti, kaip tu manai? Kaip jautiesi? 
Kaip galvoji? 

• Paskatinti įsitraukti į veiklas su kitais vaikais, kad lengviau susidraugautų, 
kartu patirtų gerų emocijų

• Naudoti kodus: gestai, žodžiai (pvz. kalbam vidaus balsu ir pan. ) 



Pagrindiniai klausimai?

• Kur konkrečiai problema?

• Ką darėt iki tol?

• Kas pavyko?

• Kas nepasiteisino?

• Ką galiu daryti toliau?

• Koks pirmas žingsnis?



Kas padėtų Jums?

• Savirefleksija.

• Supratimas, kada pagalbos jau reikia.

• Atvirumas.

• Vadovo, komandos palaikymas.

• Bendradarbiavimas. 



Vaizdinės „atramos“



Sensorinės priemonės



Sensorinės priemonės 



Pasunkintos priemonės



Nusiraminimo kampeliai



Įtraukusis skaitmeninis turinys nuotoliniame 
ugdyme:

• Book creator - interaktyvių skaitmeninių knygų kūrimo programa.

• Eclipse corssword - interaktyvaus kryžiažodžio kūrimas

• EdrawMax- virtualaus minčių žemėlapio kūrimas

• Quizlet mokymų platforma

• Learning apps mokymų platforma

• EdPuzzle  vaizdo pamokų ruošimo platforma

• Quizziz mokymų platforma

• wordwall.net

• Šarangė Varangė - pagalbos mokiniui specialisto puslapis (facebook)



Sekmės keičiant pasaulį ☺

VšĮ Ankstyvosios Intervencijos Centras 
“Gandriukas

“https://www.facebook.com/vaikoraidosspecialiste.lt


