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REGLAMENTAVIMAS



INKLIUZINIO MOKYTOJO PROFILIS
Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Profile-of-Inclusive-Teachers-LT.pdf

https://www.european-agency.org/sites/default/files/Profile-of-Inclusive-Teachers-LT.pdf


GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJOJE
ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

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
European Agency 

for Development in 
Special Needs Education

2012

- kokybiškas ugdymas kiekvienam 
mokiniui. Įtraukųjį ugdymą tikslinga 
sieti su personalizuotu kiekvieno 
mokinio ugdymu, atitinkančiu  
kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir 
poreikius.

Įtraukusis ugdymas apima ugdymo 
turinio, mokytojų rengimo, pagalbos 
mokiniui, mokytojui, mokyklai, 
vertinimo, ugdymo organizavimo 
sritis.
2015



DARNAUS
VYSTYMOSI TIKSLAI IKI 
2030

JT Generalinė asamblėja ( 2015). 
Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi 
darbotvarkė iki 2030 metų .



ĮTRAUKUSIS UGDYMAS 
VISOS ŠVIETIMO SISTEMOS 
PAMATINIS PRINCIPAS IR 
FILOSOFIJA

4 tikslas: KOKYBIŠKAS ŠVIETIMAS
Užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką 
švietimą bei skatinti visą gyvenimą trunkantį 
mokymąsi (oficialus vertimas). 
Ensure inclusive and equitable quality 
education and promote lifelong learning 
opportunities for all(SDG 4). 

Užtikrinti  į t r a u k ų j į  (inkliuzinį) 
ir l y g i a v e r t į  kokybišką 
švietimą bei skatinti kiekvieno 
mokymąsi visą gyvenimą. 



ĮTRAUKTIES ŠVIETIME TEISINIS 
REGLAMENTAVIMAS 
NACIONALINIAME 
LYGMENYJE 





PASIRENGIMO ĮGYVENDINTI 
ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 5, 14, 
21, 29, 30, 34 IR 36 STRAIPSNIŲ 
PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 
45¹ STRAIPSNIU NUOSTATAS 
2021–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANAS 
HTTPS://E-
SEIMAS.LRS.LT/PORTAL/LEGALACT/LT/TAD/94373A542D2511EC99B
BC1B08701C7F8?JFWID=159QEE7JR1

https://www.youtube.com/
watch?v=j5VwFf5YwXU

PASIRENGIMAS ĮTRAUKIAJAM UGDYMUI
ŠVIETIMO SISTEMOS NACIONALINIAME LYGMENYJE

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94373a542d2511ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=159qee7jr1
https://www.youtube.com/watch?v=j5VwFf5YwXU


STRUKTŪRINIAI ŠVIETIMO 
PAGALBOS SISTEMOS POKYČIAI 
DEPARTAMENTĄ SUDARO:
• Mokyklų veiklos plėtros skyrius;
• Vaiko emocinės gerovės 

skyrius;
• Įtraukties plėtros skyrius.

https://www.nsa.smm.lt/

https://www.nsa.smm.lt/


Įtraukties plėtros skyrius Vaiko emocinės gerovės skyrius

Mokyklų veiklos plėtros skyrius



ŠVIETIMO PAGALBOS 
DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI:

 dalyvauja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kokybės užtikrinimo procesuose;

 rengia ir vykdo švietimo įstaigų vadovų, pedagogų karjeros planavimo ir kompetencijų tobulinimo 
priemones, programas, projektus, inicijuoja šios srities inovacijas;

 rengia ir (ar) įgyvendina švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas, nagrinėja 
Agentūros vykdomų kvalifikacijų renginių kokybę, koordinuoja parengtų kvalifikacijos tobulinimo programų 
vertinimą;

 organizuojamo ugdymo ir švietimo vadybos naujovių gerosios praktikos diegimą bei metodinės pagalbos 
švietimo įstaigų vadovams, pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams teikimą;

 dalyvauja vykdant pagalbos mokiniui specialistų praktinės veiklos vertinimą ir (ar) atestaciją; organizuoja 
psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestaciją;

 organizuoja ir vykdo priemones, skirtas švietimo įstaigų vadovų rezervų asmenų kompetencijų tobulinimui;

 koordinuoja ir () vykdo projektus, skirtus švietimo įstaigų, kitų švietimo paslaugų teikėjų veiklos kokybei 
gerinti;

 organizuoja mokinio pažinimo ir individualių jo ugdymosi poreikių nustatymo metodikų ir instrumentų 
rengimą, teikia metodinę konsultaciją mokykloms ir švietimo pagalbos įstaigoms;

 nagrinėja mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo apeliacija;

 koordinuoja saugios ugdymo aplinkos kūrimui skirtų priemonių diegimą, inicijuoja naujas paieškas ir 
kūrimą, vykdo šios srities stebėseną;

 dalyvauja įgyvendinant minimalios ir vidutinės priežiūros priemones, kaupia ir analizuoja duomenis apie 
vaiko minimalios ir vidutinės vaiko priežiūros vykdymą, teikiant metodinę konsultaciją savivaldybės 
administracijos vaiko gerovės komisijos, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vykdytojams;

 teikia informacinę, ekspertinę, konsultacinę, metodinę pagalbą švietimo veiklą organizuoja 
organizuojantiems ir įgyvendinantiems švietimo subjektams, susijusiems su departamento veikla;

 organizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pritaikytų vadovėlių ir specialiųjų mokymo 
priemonių turinio vertinimą, konsultuoja šių priemonių rengėjus ir leidėjus;

 inicijuoja ir vykdo specialiųjų poreikių asmenų aprūpinimo specialiosiomis mokymo priemonėmis 
stebėseną ir sklaidą;

 dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su departamento kuruojamomis sritimis, projektais;

 rengia, vykdo ir administruoja tarptautinius ir nacionalinius bei Europos Sąjungos remiamus projektus;

 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliojus, pagal kompetenciją atstovauja jai tarptautinėse 
organizacijose ar pats dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, kaupia ir dalijasi informacija apie 
pasaulio diegiamas pažangias švietimo inovacijas ir jų taikymo praktikas;

 pagal kompetenciją užtikrinančios institucijos Agentūros atstovavimą valstybėse ir įstaigose;

 vykdo leidybinę veiklą, rengia ir leidžia periodinius bei vienkartinius informacinius leidinius, tarp jų ir 
elektroninius;

 teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotosioms institucijoms ir visuomenei;

 pagal priskirtą kompetenciją atlieka kitos teisės nustatytas ar Agentūros direktoriaus pareigas, susijusias su 
departamento veikla.

• rengti ir (ar) vykdyti priemones, skirtas 
švietimo įstaigų darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo sistemų 
plėtrai ir švietimo įstaigų darbuotojų 
kompetencijų tobulinimui;

• skatinti švietimo įstaigų veiklos kokybės 
gerinimą ir jų įsivertinimo kultūros 
pažangą švietimo kokybė ir įtraukties
švietimo nuostatų įgyvendinimo 
aspektais;

• koordinuoti saugios ugdymo aplinkos 
kūrimui skirtų prevencinių priemonių 
diegimą, vykdyti šios srities stebėseną;

• teikti metodinę konsultacinę pagalbą 
mokykloms, švietimo pagalbos 
įstaigoms (pedagoginėms 
psichologinėms, švietimo pagalbos 
tarnyboms, švietimo centrams) dėl 
švietimo pagalbos teikimo, prevencinių 
priemonių vykdymo, įtrauktų švietimo 
nuostatų įgyvendinimo.



ĮTRAUKIOJO UGDYMO SAMPRATA IR 
MOKYKLŲ KAITOS (SSGG)
GRĖSMĖS IR GALIMYBĖS

Plačioji įtraukties samprata: universalus dizainas mokymuisi
https://www.youtube.com/watch?v=P2nVE_4xwIE

https://www.youtube.com/watch?v=P2nVE_4xwIE


UNIVERSALUS DIZAINAS – SIEKIS GYVENTI BE KLIŪČIŲ

UNIVERSALUS DIZAINAS MOKYMUISI



UNIVERSALUS 
DIZAINAS
MOKYMUISI
(UNIVERSAL DESIGN 
FOR LEARNING)

UDL - tai neuropsichologijos mokslo pagrįsta mokymo organizavimo 
sistema, kuria užtikrinamas kiekvieno besimokančiojo įsitraukimas ir 
mokymasis.
Neuropsichologijos mokslininkai teigia, kad sėkmingo mokymosi 
procese dalyvauja trys galvos smegenų dalys, kurios yra viena su kita 
susijusios:
1) atsakinga už susidomėjimą ir motyvaciją;

2)atsakinga už pažinimą ir žinių sistemos formavimąsi;

3)atsakinga už strategijas ir įgūdžius.
David Rose, Anne Meyer, 2018



ĮSITRAUKIMAS PRASIDEDA KAI ATSIRANDA 
SUSIDOMĖJIMAS, PASTANGOS, PRIORITETAI, 
ATKAKLUMAS, SAVIREGULIACIJA, KRYPTINGUMAS 
MOTYVUOTUMAS

Įsitraukimas į mokymąsi, 
atsiranda, kai:
 padedama nusimatyti tikslus
 skatinami individualūs pasirinkimai ir 

autonomiškumas
 leidžiama daryti klaidas ir iš jų mokytis
 akcentuojamas kontekstualumas, 

pritaikomumas ir vertė
 suteikiamas tobulėti skatinantis grįžtamasis 

ryšys – keliami aukšti tikslai ir standartai
 išsakomi aiškūs lūkesčiai ir tikėjimas mokiniu
 skatinama bendrystė ir bendradarbiavimas 

mokymosi procese
 įsivertinimas ir refleksija

Kodėl mokausi ?



ŽINIOS, SUPRATIMAS IR SUVOKIMAS ATSIRANDA KAI NAUDOJAMI 
ĮTRAUKŪS INFORMACIJOS GAVIMO ŠALTINIAI IR BŪDAI

Mokomoji medžiaga geriausiai 
suvokiama ir atgaminama, kai 
naudojami įvairūs informacijos 
pateikimo ir apdorojimo būdai:
 Aktyvuojamos jau turimos žinios

 Mokymosi medžiaga prieinama įvairiomis formomis 
(tekstine, garsine, žodine, vaizdine, taktiline, ...)

 Paaiškinamos sąvokos, simboliai, struktūros

 Pateikiamos iliustracijos, pavyzdžiai

 Padedama atsirinkti, analizuoti informaciją

 Naudojami įvairūs šaltiniai 

 Naudojamas įvairus vaizdavimas ir technologijos

 Padedama susisteminti medžiagą

 Išryškinamos esminės vietos, raktiniai žodžiai, sąvokos

 Apibendrinama

Ko mokausi ?



ĮSITRAUKIMAS Į MOKYMĄSI IŠLAIKOMAS, KAI SIŪLOMOS 
POREIKIUS ATITINKANČIOS MOKYMOSI STRATEGIJOS, 
SUSIFORMUOJA BAZINIAI GEBĖJIMAI IR ĮGŪDŽIAI, 
ATSIRANDA SAVIRAIŠKOS GALIOS IR VEIKLOS SĖKMĖS

Įsitraukimas į mokymąsi, stiprėja  siūlant 
tinkamiausius  mokymosi ir išmokimo būdus:

 Numatyta aiški pagalbos sistema susidūrus su sunkumais
 Siūloma daugybė galimybių ir formų parodyti savo 

išmokimą ir pasiekimus
 Leidžiama mokytis įvairiais būdais (individualiai, porose, 

grupėse, naudojant technologijas, vaidinant ir kt.)
 Užtikrinamas prieinamumas prie reikalingų mokymosi 

priemonių, resursų
 Padedama strategiškai planuoti, pasirinkti tinkamus 

šaltinius, priemones
 Naudojamos įvairios komunikacijos su mokiniais priemonės 

(konsultacijos, socialiniai tinklai, intranetas ir kt.)
 Užtikrinama mokinio individualios pažangos stebėsena

Kaip mokausi?



ĮTRAUKTIS DIEGIANT ATNAUJINTAS  BP
HTTPS://WWW.MOKYKLA2030.LT/INFOGRAFIKAI/

Kaip kurti įtraukiojo ugdymo politiką, 
kultūrą ir praktiką bei padidinti 
mokymosi turinio prieinamumą 
kiekvienam besimokančiajam 
nepriklausomai nuo jo gabumų ir 
individualių poreikių?

https://www.mokykla2030.lt/infografikai/


P O K Y T I S    
Perėjimas į kitokią būseną, pakitimas, pasikeitimas;
Naujas patyrimas, įvairumas;
Vieno dalyko pakeitimas kitu.

Oxford

žodynas, 1993

Riba tarp „praeities“, „dabarties” ir „ateities“



POKYTIS - TA TARPINĖ BŪSENA, KURI 
KELIA NERIMĄ.
TAI LYG BUVIMAS ANT LYNO, KAI NĖRA 
UŽ KO LAIKYTIS

Nėra taip, jog labai 
vengtume paties 
pokyčio arba 
būtume be galo 
prisirišę prie praeities.



ADKAR POKYČIO MODELIS (JEFF HIATT)

• POKYČIO POREIKIO SUVOKIMAS (AWARENESS)
• NORAS PALAIKYTI POKYTĮ (DESIRE)
• ŽINOJIMAS KAIP KEISTIS (KNOWLEDGE)
• GEBĖJIMAS TAIKYTI NAUJUS ĮGŪDŽIUS IR ELGSENĄ 
(ABILITY)
• POKYČIO ĮTVIRTINIMAS/SUSTIPRINIMAS 
(REINFORCEMENT)



ĮTRAUKTIES POKYTIS ĮVYKS, JEI...
Nepasitenkinimas esama situacija x Vizija ką norima įgyvendinti x Žingsniai link vizijos įgyvendinimo >  Pasipriešinimas

N x V x Ž  >  P
N – nepasitenkinimas esama situacija
V – vizija, ką norime įgyvendinti
Ž – žingsniai link vizijos įgyvendinimo 
P – pasipriešinimas 
(D.Gleicher)



POKYČIO 
GRĖSMĖS ?



KAS NORI, IEŠKO 
GALIMYBIŲ, KAS NENORI -
IEŠKO PRIEŽASČIŲ.
SOKRATAS
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