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ĮVADAS 
Nuo 2024 m. rengiamasi įgyvendinti Švietimo įstatymo pakeitimus, siekiant ugdymo įstaigose įtvirtinti įtraukųjį ugdymą. Įtraukusis ugdymas ‒ 

tai nenutrūkstantis procesas, kurio pagrindinis tikslas ‒ užtikrinti kokybišką ugdymąsi visiems bendruomenės nariams, pripažinti ir gerbti įvairovę, 

atsižvelgti į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios diskriminacijos (UNESCO, 2009). Šioje sampratoje įtraukusis ugdymas 

yra orientuotas į kiekvieną besimokantįjį ir siejamas su ugdymo kokybe. Kaip teigia Nacionalinė švietimo agentūra, įtraukųjį ugdymą galima laikyti 

procesu, kuriame atsižvelgiama į socialinę, kultūrinę, ir mokymosi įvairovę ir remiasi veiksniais, padedančiais numatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir 

dalyvavimui švietime (Nacionalinė švietimo agentūra [NŠA], 2022). Geriausiu atveju įtraukusis ugdymas kiekvienam mokiniui suteikia lygias teises į 

kokybišką išsilavinimą, mokymosi pagalbą ir saugią mokymosi aplinką. Įtraukusis ugdymas yra įprasto mokymo plėtojimas, klasės ir mokyklos 

bendruomenės ugdyme įtraukiant pedagoginius metodus, kurie naudingi visiems mokiniams kasdieniniame gyvenime (Kukka K., 2022). Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos parengtame 2021–2024 m. veiksmų plane nurodoma: šalinti fizines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką 

švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius 

atliepiančią pagalbą.  

 Besiruošiant permainoms, tikėtina, jog ugdymo įstaigos jau susiduria su vis didesniais iššūkiais nei iki šiol. Švietimo skyrius 2022 inicijavo 

apklausą ir sudarė „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) pažangos plano rengimo darbo grupę, kuri vykdė apklausą, siekiant įsivertinti esamą situaciją 4 

srityse: „Lyderystė veikiant”; „Įtraukusis ugdymas”; „Kultūrinis ugdymas”, „STEAM ugdymas”. Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė 

tarnyba apdorojo apklausos duomenis srityje - „Įtraukusis ugdymas“. Taip buvo siekiama apžvelgti esamą situaciją bendrojo ugdymo įstaigose, atkreipiant 

dėmesį į stipriąsias ir tobulintinas ugdymo įstaigų sritis, įtraukiojo ugdymo kontekste.  

Apklausos organizavimas: 

Apklausos imties charakteristika: apklausoje dalyvavo 13 Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų. 

Apklausos sudarymo principai: remiantis tikslingumu ir sistemingumu, parengta anketinė apklausa, kurią sudaro 11 klausimų. 

Klausimų struktūra – nestruktūruoti/atviri klausimai, pateikti žvalgomojo tyrimo tikslais, siekiant identifikuoti respondentų požiūrį į esamą situaciją 

įtraukiojo ugdymo kontekste, individualiai įsivertini stipriąsias ir tobulintinas įtraukiojo ugdymo puses. 

Pagrindinis apklausos tikslas ‒ apžvelgti esamos situacijos savianalizę bendrojo ugdymo įstaigose, atkreipiant dėmesį į stipriąsias ir tobulintinas ugdymo 

įstaigų sritis, įtraukiojo ugdymo kontekste. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/12f3fd202cb711ecad73e69048767e8c
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2. BENDRŲJŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PASIRENGIMO ĮTRAUKIAJAM UGDYMUI APKLAUSOS DUOMENŲ KIEKYBINĖ ANALIZĖ 

2.1. VADOVO, MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS IR KITŲ SPECIALISTŲ TURIMOS KOMPETENCIJOS PRITAIKYTI UGDYMĄ ĮVAIRIŲ POREIKIŲ MOKINIAMS ĮSIVERTINIMAS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,Sukurta darbo su įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniais sistema, sėkmingai 
identifikuojami atskiriems dalykams gabūs mokiniai, tikslingai ir kryptingai dirbama 
mokinius ruošiant ateities karjerai (karjeros savaitė, įdomiosios paskaitos, tėvų darbo 

vietų pristatymas ir šešėliavimas). Saugi socialinė emocinė aplinka gimnazijoje 
(tyrimai rodo, žemas patyčių lygis, tolerantiška aplinka, prevencijos renginiai ir 

akcijos, sėkminga naujų mokinių integracija). Bet stinga visais lygmenimis 
kompetencijų pritaikyti ugdymą įvairių poreikių mokiniams, ypač užtikrinant įtraukiojo 

ugdymo viziją."

,,NŠA 2022 m. kovo 28-30 d. gimnazijoje atliko teminį 
išorinį vertinimą. Išorinio vertinimo tikslas – įvertinti 

įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumą 
mokykloje. Vadovaujantis Lietuvos pažangos strategija 

,,Lietuva 2030“, Marijampolės savivaldybės 
pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo 

Marijampolės savivaldybėje 2022-2024 metais planu 
parengtas Gimnazijos pasirengimo įtraukčiai veiksmų 
planas 2022 – 2024 m. Visi gimnazijos pedagoginiai 

darbuotojai išklausę specialiosios pedagogikos ir 
specialiosios psichologijos kursus (60 val.), pravestas 

seminaras ,,Šiuolaikinė pamoka įtraukiojo ugdymo 
kontekste“

(40 val.), VDU lektorė Asta Lapėnienė."

,,Visi gimnazijos 
pedagogai dalyvavo 

specialiosios 
pedagogikos ir 
specialiosios 
psichologijos 
kvalifikacijos 

tobulinimo 
kursuose."

,,Visi dalyvavę 
Specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios 
psichologijos 60 val. 

trukmės kursuose.
Nuolat tobulina 
kompetencijas 

dalyvaudami mokymuose, 
seminaruose."

,,Tik dalis mokytojų 
turi pakankamai 

kompetencijų ugdant 
skirtingų poreikių 

mokinius. Švietimo 
pagalbos specialistai 
yra pasirengę padėti 

mokymo procese, turi 
pakankamai 

kompetencijų, žinių 
ugdant skirtingų 

poreikių mokinius."

,,Ugdymą pritaikyti 
įvairių poreikių 

mokiniams vadovo, 
mokytojų, švietimo 

pagalbos ir kitų 
specialistų turimos 
kompetencijos yra 

tobulintinos."

,,Kompetencijų trūksta, bet motyvacija ir poreikis jas įgyti arba 
gilinti yra. Nepakankamas mokytojų  pasirengimas dirbti su didelių 

ir labai didelių ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais (ypač su 
turinčiais emocijų, elgesio, kompleksinių negalių). Mokytojai 
neatpažįsta mokinių ugdymosi poreikių arba dėl to, kad neturi 
kompetencijos jų patenkinti vieni dirbdami bendroje klasėje."

,,Mokyklos vadovai, mokytojai ir švietimo 
pagalbos specialistai nuolat kelia kvalifikaciją 

dalyvaudami seminaruose, ilgalaikėse programose, 
kursuose apie personalizuotą, individualizuotą ir 
diferencijuotą mokymą. 2022 m. spalio mėnesį 

mokyklos vadovai, mokytojai ir švietimo pagalbos 
specialistai dalyvavo seminare „Elgesio 

modeliavimo ir korekcijos galimybės raidos 
sutrikimų turinčių vaikų ugdyme. Kritinių situacijų 

valdymas“ (Pozityvaus elgesio palaikymo 
strategijos dirbant su autizmo spektro bei emocijų 
ir elgesio sutrikimą turinčiais vaikais). Mokykloje 
glaudus švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų 

bendradarbiavimas."

,,Vadovai, 
mokytojai, 
pagalbos 
mokiniui 

specialistai turi 
įdirbį pritaikant 
ugdymą įvairių 

poreikių 
mokiniams."

,,Kasmet tiriamas 
kvalifikacijos kėlimo 

poreikis (mokytojų anketinė 
apklausa). Remiantis 
mokytojų atsakymais, 

kompetencijų tobulinimas 
darbui su įvairių poreikių 

mokiniais buvo išskirta kaip 
prioritetinė kvalifikacijos 

tobulinimo sritis."

,,Vadovas, 
mokytojai, švietimo 

pagalbos ir kiti 
specialistai yra įgiję 

specialiosios 
pedagogikos ir 

psichologijos žinių, 
taip pat nuolat 

tobulina ir plečia 
savo turimas 

kompetencijas apie 
įvairių poreikių 

mokinių ugdymą 
seminaruose, 
paskaitose, 
kursuose."

,,Vidutinės."
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2.1. Vadovo, mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų turimos kompetencijos pritaikyti ugdymą įvairių poreikių mokiniams įsivertinimas 

 

Įsivertinant kokios vadovo, mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų turimos kompetencijos pritaikyti ugdymą įvairių poreikių mokiniams, 

mažiau nei pusė (5 mokyklos) bendrųjų ugdymo įstaigų atstovų nurodė, kad pedagogams labiausiai trūksta kompetencijų (nepakankamas mokytojų 

pasirengimas), kaip pritaikyti ugdymą įvairių poreikių mokiniams užtikrinant įtraukiojo ugdymo viziją, sunku atpažinti tikriuosius mokinių ugdymosi 

poreikius. Visgi didžioji dalis (8 mokyklos) bendrojo ugdymo įstaigų atstovų nurodė, kad vadovas, mokytojos, švietimo pagalbos ir kiti specialistai kelia 

kvalifikaciją, tobulina žinias ir kompetencijas įvairiuose seminaruose, paskaitose, mokymuose, pasirengimo įtraukiajam ugdymui tema. Vienos mokyklos 

atstovai nurodė, kad jų įstaigoje yra sukurta darbo su įvairiais mokinių gebėjimais ir poreikiais sistema. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

,,Direktorius dirba Įtraukties veiksmų įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje 2022–2024 metais plano parengimo darbo grupėje. Direktoriaus 
pavaduotojos ugdymui kvalifikacijos kėlimas 2021-2022 m.m. „Įtraukusis ugdymas“ 40 val. „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas“ 48 val. Projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas" mokymai „Atnaujintų 
Bendrųjų programų pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“ 60 akad. val.; „Emocijų sutrikimų turintys vaikai: pradinių 

klasių mokytojo veiksmai?“ 3 val. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai 2022-2023 m. m. dalyvauja tęstiniuose mokymuose: „ĮTRAUKUSIS 
UGDYMAS: Kaip ugdyti mokinius turinčius matematikos mokymosi, rašymo ar skaitymo sutrikimus? Kaip elgtis, kad elgesio sutrikimų turintis 

mokinys būtų įsitraukęs? Dėmesio ir/ar aktyvumo sutrikimų turintis mokinys ir pradinių klasių mokytojo veiksmai. Emocijų sutrikimą turintis 
mokinys ir pradinių klasių mokytojo veiksmai. „Ilgalaikės programos „Žaidimo taikymo praktika ir veiksmingumas įtraukiojo ugdymo kontekste 

ugdant vaikų, turinčių ASS, kompetencijas ir įgūdžius“ mokytoja dalyvė."
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2.2. BENDRADARBIAVIMO IR SUSITARIMŲ KULTŪROS BEI KOMANDINIO DARBO PRINCIPŲ (MOKYTOJAS, MOKINYS, TĖVAI (KITI ATSTOVAI PAGAL ĮSTATYMĄ), 
SPECIALISTAI) ĮSIVERTINIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

"Visi klausimai, susiję su specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymu, aptariami Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, kuriuose dalyvauja 
mokinys (- ė), tėvai (globėjai, rūpintojai)."

"Iš 2021 m. NŠA teminio išorės vertinimo 
ataskaitos:

1. Kryptinga bendradarbiavimo kultūra kuriant 
mokyklą kiekvienam (1.4.1. – 4 lygis); 

2. Įtrauktį paremianti išskirtinė gimnazijos 
tinklaveika (1.6. – 4 lygis); 

3. Tinkamas įsipareigojimas susitarimams leidžia 
nuosekliai siekti įtraukties kiekvienam (1.2.2. – 3 

lygis); 
4. Veiksmingas išteklių paskirstymas didina 

mokinių galias (1.1.5. – 4 lygis); 
5. Potencialus veiklos kryptingumas veda į 

įtrauktį (1.1.2. – 3 lygis).
6. Reikia tobulinti: 1. Sąlygų sudarymas 

kiekvienam mokiniui įsitraukti į mokymosi 
procesą (2.2.1. – 2 lygis); 

7. Grįžtamoji informacija (dialogas) siekiant 
optimalios kiekvieno mokinio sėkmės pamokoje 

(2.3.2. – 2 lygis)."

"Mokinių, jų tėvų ( ar globėjų), mokytojų ir gimnazijos 
vadovų bendradarbiavimo kultūra pagrįsta geranoriškumu, 
pagalba, pasitikėjimu. Tinkamas ir pozityvus VGK narių 
darbas; bendradarbiavimo gimnazijoje kompetencija yra 

tinkama, padedanti siekti įtraukiojo ugdymo kokybės. Su NŠA 
apklausos teiginiu: ,,Mokykla deda daug pastangų, kad joje 

visiems būtų gera“, sutinka 89,4 proc. 2-4 kl. ir 94,2 proc. 5-8 
kl. ir I-IV g. k. mokinių tėvų"

,,Laikomasi bendrai 
priimtų susitarimų, 
kurie yra priimtini 

bendruomenei."

"Gimnazijos Vaiko gerovės 
komisijoje priimami 

susitarimai dėl mokinių, 
turinčių skirtingų poreikių 
ugdymo, pagalbos teikimo 

formų, bendradarbiavimo su 
šeima. Organizuojami trišaliai 

susitikimai mokytojai –
mokinys – tėvai."

"Gimnazijoje laikomasi 
susitarimo, kad kiekvienas 
vaikas yra vertybė. Klasėje 
dirbantys mokytojai sudaro 

komandą ir bendradarbiauja. 
Pagalbos mokiniui klausimai 

sprendžiami VGK."

"Švietimo pagalbos 
specialistų kaita (specialiojo 

pedagogo ir logopedo) ir
trūkumas (socialinio

pedagogo ir psichologo) 
trukdo laikytis priimtų 
susitarimų, pagalbos 

algoritmų."
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2.2. Bendradarbiavimo ir susitarimų kultūros bei komandinio darbo principų (mokytojas, mokinys, tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą), specialistai) 
įsivertinimas 

 

 

Įsivertinant kokios bendradarbiavimo ir susitarimų kultūros bei komandinio darbo principai vyrauja bendro ugdymo įstaigose beveik pusė (6 

mokyklos) bendrojo ugdymo įstaigų atstovų nurodė, kad iškylantys klausimai ar situacijos dėl mokinių skirtingų ugdymosi poreikių bei pagalbos teikimo 

yra sprendžiami Vaiko gerovės komisijų pasitarimų metu. Beveik visų (11 mokyklų) bendrųjų ugdymo įstaigų atstovai ypatingai išskyrė 

bendradarbiavimo kultūrą, t. y. bendradarbiavimas tarp įstaigos pedagogų, tėvų, mokinio, švietimo pagalbos specialistų bei tarpusavio pagalba. Dviejų 

mokyklų atstovai nurodė, kad rengiami pagalbos mokiniui planai, o viena bendrojo ugdymo įstaiga išskyrė, jog jų įstaigoje yra laikomasi susitarimo, kad 

kiekvienas vaikas yra vertybė. Keletas bendrojo ugdymo įstaigų atstovų nurodė ir kliūtis, kurios, jų subjektyviu vertinimu, trukdo bendradarbiavimo ir 

susitarimų kultūros bei komandinio darbo principų plėtojimui. Viena įstaiga kaip galimą kliūtį nurodė, švietimo pagalbos specialistų kaitą ir trūkumą, jų 

"Mokykloje susitarta, kad vaiko gerovei pasiekti dirbama komandoje – vaikui skiepijamas pasitikėjimas suaugusiaisiais, kurie geranoriškai padeda 
suprasti save, į(si)vertinti elgesį, rasti būdus išgyventi įvairias emocijas, jausmus ir iš to kylančias pasekmes. Vaiko tėvai pateikia informaciją apie 
sėkmes ir nesėkmes mokytojui, mokytojas kylančias problemas mokykloje aptaria ir sprendžia su tėvais, konsultuoja juos siūlydamas sprendimus, 

kreipiasi į specialistus, jei nepavyksta dėl specialiosios pagalbos teikimo. Specialistai bendrauja su tėvais, ieškodami  sprendimų, siūlydami 
alternatyvius būdus, teikia pagalbą. Prireikus pagalbos kreipiamasi į Marijampolės pedagoginę psichologinę tarnybą."

"Progimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija. Esant sudėtingiems atvejams, kreipiamasi dėl 
bendradarbiavimo ir/ar pagalbos į kitas institucijas/ specialistus. Kiekvienam SUP mokiniui 
sudaromi individualūs ugdymo planai. Nuolat bendraujama/bendradarbiaujama su šeimomis, 
teikiama informacija apie vaiko pasiekimus, kylančius sunkumus, aptariama bendra ugdymosi 

situacija. Dalijamasi gerąja patirtimi bei priemonėmis, metodine literatūra tarp specialistų."

"Susitarimai dėl elgesio taisyklių pamokoje ir 
iškilusių problemų sprendimo procedūrų. 

Trūksta laiko planavimui, bendradarbiavimui 
ir jo rezultatams pritaikyti – daugelis 

mokytojų nurodo, kad jie yra labai užsiėmę 
tiesioginiame darbe."

"Geri tarpusavio santykiai, vaidmenų 
pasiskirstymas tarp komandos narių pagal turimas 

kompetencijas. Rengiami pagalbos mokiniui 
planai, įtraukiant mokančius pedagogus, mokinį ir 

jo tėvus, esant reikalui – švietimo pagalbos 
specialistus ir/ar kitus bendruomenės narius."

"Mokykloje svarbus bendradarbiavimas, 
tarpusavio pagalba, stengiamasi į problemų 

sprendimą įtraukti mokinių tėvus, aktyvi Vaiko 
gerovės komisijos veikla, vaidmenų 

pasiskirstymas pagal turimas komisijos. 
Mokiniams rengiami švietimo pagalbos planai"

"Bendradarbiavimo ir susitarimų kultūra bei 
komandinio darbo principai (mokytojas, 
mokinys, tėvai (kiti vaiko atstovai pagal 

įstatymą), specialistai) mokykloje 
pakankami"
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manymu, tai trukdo laikytis priimtų susitarimų, pagalbos algoritmų. Kita įstaiga teigia, jog „trūksta laiko planavimui, bendradarbiavimui ir jo rezultatams 

pritaikyti – daugelis mokytojų nurodo, kad jie yra labai užsiėmę tiesioginiame darbe." 

2.3. ŠIUOLAIKINIŲ MOKYMO METODIKŲ IR INSTRUMENTŲ ĮVAIROVĖS VALDYMO PRAKTIKOS MOKYKLOJE, DIRBANT SU ĮVAIRIŲ POREIKIŲ TURINČIAIS 
MOKINIAIS ĮSIVERTINIMAIS 

 

"1.Pamokose bandome įtraukti mokinius į tikslų ir lūkesčių formulavimą – taikyti universaliojo dizaino mokymuisi (UDM) strategiją pamokoje 
(kodėl, ko ir kaip mokysimės). 2.Naudojame interneto galimybes, kuo įvairesnes mokomąsias programėles, vizualinę medžiagą, aktyviuosius metodus, 
pvz.: atvirkščios pamokos metodo taikymas prieš temą; mini projektinis darbas kiekviename skyriuje grupėse; individualus mokinio darbo pristatymas 

pasirinkta tema / temomis (pasirinktos temos aktualizavimas, faktai / informacija, auditorijos įtraukimas); probleminio mokymo taikymas, aktyvus 
mokymasis už mokyklos ribų ir kt. 3. Leidžiame rinktis atsiskaitymo formą: tų mokomųjų dalykų, kur mokinys gali rinktis, atsiskaitymas žodžiu ar 

raštu; prieš klasę, kartu su bendraklasiais ar individualiai.4.Mokytojai veda netradicines / atviras / integruotas / kolegialias pamokas ir dalijasi patirtimi 
(bent 1 pamoką per pusmetį pagal TEAMS „Kolega-kolegai“ laikaraštį).  5.Specialiųjų poreikių mokinių ir jų tėvų apklausa, analizė ir jauki apskritojo 
stalo diskusija su tėvais (VGK). 6.Spec. poreikių mokinių darbų parodos. 7.Pamokos už gimnazijos sienų: Steam laboratorijos, KTU mokomoji bazė, 

ISM auditorijos, bibliotekos, muziejai ir kt."

"Atsižvelgdami į šiuolaikines aktualijas, mokytojai metodinėse grupėse 
aptaria šiuolaikinės pamokos sampratą, ugdymo proceso organizavimo, 
stiprinant kiekvieno mokinio gebėjimų ugdymą, ypatumus, Daugumos 
mokytojų kompetencija pasireiškia per mokinių įtraukimą į projektines, 

integruotas veiklas, pilietiškumo, bendrųjų kompetencijų ugdymą 
edukacinėse išvykose. Pamokose vyrauja tradicinio mokymo paradigma, bet 

apie 45 proc. pamokų vedamos šiuolaikiškai, atsižvelgiant į visų mokinių 
mokymosi skirtumus, poreikius ir galimybes. Mokytojai pamokose naudoja 

skaitmenines mokymo priemones (apie 75 proc. pamokų), projektai, 
kūrybiniai, eksperimentiniai mokinių darbai yra įprasta mokinių mokymosi 
veikla apie 54 proc. pamokų, rengiamos skirtingo lygio užduotys ruošiantis 

pamokoms (82,8 proc.). Mokytojai dažnai renkasi netradicines erdves 
pamokų vedimui (biblioteka, gamta, muziejai, įmonės ir kiti). Darbą 

pamokose lengvina įvairių priemonių suasmenintam mokymui organizuoti 
naudojimas."

"Atsižvelgti į kiekvieno 
mokinio poreikius ir 

gebėjimus, dalis mokytojų 
naudoja skaitmenines aplinkas 

(EMA, Liveworsheets), 
diagnuozuoja mokinių 

gebėjimus"

"Gimnazijoje tik dalis mokytojų naudoja 
skaitmeninį turinį ( Eduka, Ema, 

Mozabook), įrankius (Kahoot,Padlet, 
Quizlet ir kt.) , kurie leidžia diagnozuoti 

ugdymosi poreikius, diferencijuoti 
ugdymą, vertinimą, individualios 

pažangos stebėjimą."

"Pedagogai, dirbdami su SUP turinčiais mokiniais, pamokose naudoja 
įvairius mokymo (si) metodus: klasikinius mokymo (si) metodus 

derina su mokymosi bendrauti, įvairias veiklas jungiančiais, 
šiuolaikiniais metodais, į pagalbą pasitelkiamos sensorinės priemonės. 
Studijuojama naujausia teorija apie įtraukųjį mokymą, ieškoma būdų, 

kad vaikas galėtų emociškai ir fiziškai saugioje aplinkoje ugdytis 
pagal jo situacijai palankiausius metodus. Stengiamės kurti atvirą, 
bendradarbiavimą skatinančią mokymo (si) aplinką, nuoširdžius 

mokinių santykius, kurie turi svarbią reikšmę mokymui ir mokymuisi 
inkliuzinėje aplinkoje, spartina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 
mokinių individualų pažintinį vystymąsi, ugdo socialinius gebėjimus."

"Darbui su įvairių poreikių 
turinčiais mokiniais naudojami 
šiuolaikiniai mokymo metodai: 

patyriminis bei kritinio mąstymo 
ugdymas, eksperimentai, diskusijos, 
debatai, projektinė veikla, išvykos 

bei pamokos netradicinėje aplinkoje 
ir tt."

"Dažniausiai naudojami 
klasikiniai metodai (aktyvūs, 

komandinio darbo, individualūs). 
Dviejuose kabinetuose yra 

išmanieji ekranai su mozabook 
programomis, dviejuose –

išmaniosios lentos."
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2.3. Šiuolaikinių mokymo metodikų ir instrumentų įvairovės valdymo praktikos mokykloje, dirbant su įvairių poreikių turinčiais mokiniais 
įsivertinimais

 

Remiantis mokyklų pateikta informacija, apie šiuolaikinių mokymo metodikų ir instrumentų įvairovės valdymo praktiką, dirbant su įvairių 

poreikių turinčiais mokiniais, išryškėjo gan skirtingi atsakymai: vyksta dalijimasis gerąja patirtimi (4 mokyklos), kuriamos atviros, bendradarbiavimą 

skatinančių mokymo(si) aplinkos (4 mokyklos). Įstaigose vykdomos projektinės veiklos bei vedamos pamokos netradicinėje aplinkoje (3 mokyklos). 

Klasikiniai mokymo metodai derinami su šiuolaikiniais (4 mokyklos); pasitelkiamos skaitmeninės mokymosi priemonės (5mokyklos): išmanieji ekranai, 

skaitmeninės lentos, skaitmeninės aplinkos (EMA, Liveworsheet, EDUKA ir kt. (2 mokyklos)), skaitmeniniai įrankiai (Kahoot, Padlet, Quizlet ir kt. (1 

mokykla)). Skatinamas mokinių įtraukimas į tikslų ir lūkesčių formulavimą taikant mokymosi (UDM) strategiją pamokose (1 mokykla). Dirbant su SUP 

mokiniais taikomos apskritojo stalo diskusijas su tėvais (VGK) (1 mokykla), vadovaujamasi PPT išvadose pateiktomis rekomendacijomis (2 mokyklos). 

Gauti duomenys taip pat parodė, jog taikant šiuolaikines mokymo metodikas ir instrumentus, mokyklos susiduria su finansinių ir žmogiškųjų išteklių 

stygiumi (1 mokykla). Trūksta praktikos nustatant ir/ar ugdant gabiuosius mokinius (1 mokykla). 

 

 

 

"Su įvairių poreikių mokiniais dirbama pagal PPT išvadose pateiktas rekomendacijas bei esamus progimnazijos finansinius ir žmogiškuosius išteklius. 
Trūksta praktikos nustatant ir/ar ugdant gabiuosius mokinius. Švietimo pagalbos specialistai mokymų metu įgytas žinias ir/ar metodikas pristato 

bendruomenėje įvairiose metodinėse grupėse, instrumentus diegia ir taiko tiesioginiame savo darbe bei esant poreikiui padeda įvaldyti kolegoms."

"Pedagogai, švietimo pagalbos ir kiti specialistai stengiasi pažinti kiekvieną savo mokinį, dalijasi 
informacija, pasiteisinusių metodų ar suveikusių instrumentų pavyzdžiais, bendradarbiauja ir 
pažindami savo ugdytinius, ir parinkdami jiems tinkamas mokymo (ugdymo) metodikas bei 

instrumentus."

"Vadovaujamasi Pedagoginės psichologinės 
tarnybos rekomendacijomis. Alternatyvūs 
ugdymosi metodai ir būdai derinami su 

įprastiniais."

"Dirbant su įvairių poreikių turinčiais 
mokiniais mokykloje vyrauja šiuolaikinių 

mokymo metodikų ir instrumentų įvairovė"

"Trūksta metodikų ir instrumentų darbui su 
mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi 

poreikiais."

"Prisijungimai prie „Eduka“ SUP mokiniams, 
išmaniosios lentos, parengta asmeninės 
mokinio pažangos ir asmenybės ūgties 
stebėjimo sistema, ji įgyvendinama."
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2. 4. VYRAUJANČIŲ MOKYKLOS BENDRUOMENĖS (DARBUOTOJŲ, PEDAGOGŲ, MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ)) NUOSTATŲ PRIIMTI POREIKIŲ 

ĮVAIROVĘ IR PAGALBĄ ĮSIVERTINIMA

 

"Dalies mokytojų nuomone, tėvai nepakankamai aktyviai dalyvauja ugdant vaikus, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas ne visuomet yra rezultatyvus ir skatina vaiko 
pažangą. Tačiau pastebime, kad daugėja tėvų, kurie aktyviai ir geranoriškai bendradarbiauja su mokytojais dėl vaiko ugdymosi, kylančių kliūčių įveikimo, dalyvauja 
tobulinant mokyklą ir įsitraukia į vaikų ugdymą(si) įvairiomis formomis, plėsdami jų kultūrinį akiratį, skatindami įsitraukti į pažintines veiklas. Stengiamės stiprinti 

šią sritį ir vis dažniau kviečiame tėvus ir mokytojus į bendras veiklas, kartu švenčiame, gražiname ir pritaikome mokyklos aplinką. Kaip stiprų rodiklį galime 
įvardinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą tvarkantis su iškilusiomis problemomis. Nors neretai susiduriame su dideliais iššūkiais, tačiau 

vadovaujamės žmogiškumo nuostata, kad kiekvienas nepriklausomai nuo jo gebėjimų patirtų sėkmę, jaustųsi saugus ir visavertis bendruomenėje."

"Nuostatos teigiamos. 2023 m. numatytas tyrimas, kurio metu išsiaiškinsime pedagogų, švietimo 
pagalbos specialistų ir tėvų požiūrį ir lūkesčius, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turintį vaiką 

įtraukiojo ugdymo kontekste."

"Daugumos 
nuostatos yra 
pozityvios."

"Nuostatos 
teigiamos"

"Mokyklos bendruomenės (darbuotojų, 
pedagogų, mokinių, jų tėvų (globėjų, 
rūpintojų)) nuostatos priimti poreikių 

įvairovę ir pagalbą pakankamai pozityvios"

"Kuriama įtrauki kultūra: draugiška aplinka fizinę 
negalią turintiems asmenims."

"Nuostata – bendradarbiaujant visiems ugdymo 
dalyviams, palaikyti ir stiprinti mokinio mokymosi 

motyvaciją - taikant įvairius metodus, technologijas, 
didaktinius ir pažintinius žaidimus, kas palengvina ir 

išplečia ugdymo proceso galimybes."

"Iš pokalbio su mokinių tarybos atstovais paaiškėjo, kad gimnazijoje sprendimai yra pagrįsti, priimami lanksčiai, stiprinamas bendruomenės požiūris į 
įtrauktį, skatinamas įtraukiojo ugdymo vertybių puoselėjimas“ (NŠA išorės vertinimo ataskaita 2022 m.)."

"Gimnazijoje visais lygmenimis netoleruojamas smurtas patyčios, diskriminacija, sukurta 
aiški tvarkymosi su šiomis problemomis sistema. Vykdoma patyčių prevencijos Olweus 
programa. Mokyklos bendruomenė tolerantiškai priima skirting poreikių vaikus, teikia 

jiems pagalbą."

"Teigiamos. 71 proc. apklaustų mokytojų yra 
nusiteikę priimti poreikių įvairovę, mokytis ir  

tobulėti .Visa bendruomenė tolerantiška mokinių 
įvairovei. Kita vertus, beveik 30 proc. jaučia įtampą 

dėl būsimų pokyčių įgyvendinimo."

"Bendruomenė yra atvira ir 
priimanti įvairių poreikių 

mokinius bei teikianti pagalbą 
jiems ir kitiems bendruomenės 

nariams."

"Gimnazijos bendruomenėje galioja nuostata, kad 
kiekvienas vaikas yra vertybė. Mokytojai stengiasi 

organizuoti veiklas leidžiančias kiekvienam mokiniui 
patirti sėkmę."

"Dauguma pedagogų priima tai, kaip reikalingą 
dalyką ir nuostatą, kad reikia keisti požiūrį ir darbo 

metodus, mokinių nuostata gan teigiama, tėvų –
mažiausiai motyvuota (bent jau tų, kurių vaikai 

neturi SUP)."
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Remiantis apklausos duomenimis priimant poreikių įvairovę ir pagalbą mokyklų bendruomenėse vyrauja pozityvios (13 mokyklų), įvairiomis 

vertybėmis paremtos nuostatos: siekiama palaikyti ir stiprinti vaikų motyvaciją (2 mokyklos), kuriama įtrauki kultūra (8 mokyklos): stiprinamas teigiamas 

bendruomenės požiūris į įtraukųjį ugdymą. Mokytojai yra nusiteikę priimti poreikių įvairovę ir tobulėti, priima pokyčius su nuostata, kad reikia keisti 

požiūrį ir darbo metodus. Vykdoma patyčių prevencijos programa, sukurta sistema prieš smurtą, diskriminaciją ir patyčias, siekiama, kad kiekvienas 

bendruomenės narys jaustųsi visavertis, vykdomas efektyvus bendradarbiavimas tarp mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų.   

Gauti duomenys parodė, jog priimant poreikių įvairovę ir pagalbą mokyklų bendruomenėse susiduriama ir su mažiau optimizuojančiomis 

nuostatomis, kurios galimai kelia nerimą: viena įstaiga pažymi, kad dalies mokytojų nuomone, tėvai nepakankamai aktyviai dalyvauja ugdant vaikus (1 

mokykla), mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas ne visuomet yra rezultatyvus ir skatina vaiko pažangą (1 mokykla). Kitoje įstaigoje įžvelgiama nepalanki 

nuostata, kad mažiausiai motyvuoti priimant pokyčius yra “tėvai (bent jau tų, kurių vaikai neturi SUP)” (1 mokykla). Viena iš apklaustųjų bendrojo 

ugdymo įstaigų teigia, jog 30 proc. jų apklaustų mokytojų jaučia įtampą dėl būsimų pokyčių įgyvendinimo (1 mokykla). 

Iš gautų apklausos rezultatų galima teigti, jog didžioji dalis apklausoje dalyvavusių Marijampolės savivaldybės mokyklų priimant poreikių 

įvairovę ir pagalbą remiasi pozityviomis ir teigiamomis nuostatomis. Mažiau nei trečdalis pažymi, kad egzistuoja nuostatų, kurios galimai kelia nerimą 

dėl pokyčių.
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2.5. BENDRAS ĮSTAIGOS MOKINIŲ SKAIČIUS, MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKAIČIUS IR PROCENTINĖ DALIS NUO BENDROJO SKAIČIAUS 
 

1 lentelė. Bendras įstaigos mokinių skaičius, mokinių, turinčių                                    
specialiųjų ugdymosi poreikių.                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė.  Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičiaus procentinė 
išraiška įstaigoje 

   

 

 

 

Iš apklausos duomenų matyti, jog mažiausia specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokosi Sūduvos ir Rygiškių Jono gimnazijose 

(mažiau nei 3 proc.). Didžiausia dalis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tarp apklaustųjų išryškėjo Petro Armino progimnazijoje (18,9 

proc.), Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijoje (19,9 proc.) ir Želsvos progimnazijoje (21proc.). 

 

Moklykos 

Vaikų 
skaičius 
įstaigoje 

Vaikų 
turinčių 

SUP 
skaičius 

Sūduvos gimnazija 624 15 

P. Armino progimnazija 265 50  

Mokolų progimnazija 208 35 

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija 237 47 

K. Borutos gimnazija 304 29 

Rygiškių Jono gimnazija 813 2 

Rimanto Stankevičiaus progimnazija 649 39 

Sasnavos pagrindinė mokykla 86 13 

Saulės pradinė mokykla 216 27 

Ryto pagrindinė mokykla 722 63 

Šaltinio pagrindinė mokykla 518 80 

Želsvos progimnazija 91 19 

Jono Totoraičio progimnazija 800 66 
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2.6. SUKURTŲ IR/AR NAUDOJAMŲ ATVEJŲ SPRENDIMO, MOKINIŲ GABUMŲ IR TALENTŲ UGDYMO ALGORITMŲ BEI UGDYMO PAGALBOS SISTEMŲ MOKYKLOS 
BENDRUOMENĖJE ĮSIVERTINIMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Atvejų sprendimui turime: problemų, kylančių mokiniams dėl mokymo(si), identifikavimo ir pagalbos teikimo algoritmą; krizių valdymo veiksmų 
planą; Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos algoritmą; Mokinio pamokų nelankymo problemos sprendimo veiksmų planą; Pagalbos mokinio 
savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašą ir kt. Gabumų ugdymui bei pagalbos 

teikimui: Pagalbos teikimo mokiniui trišalę sutartį; Pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašą bei individualios pažangos stebėjimo sistemą; Gerai 
besimokančiųjų mokinių skatinimo sistemą; Priemonių planą ugdymo kokybei gerinti; Konsultacinį centrą- pagalbos mokiniui mokyklą; Atnaujinto 

ugdymo turinio komandą ir planą, gimnazisto garbės kodeksą ir kt."

"Gimnazijoje sudarytos sąlygos bendruomenės nariams veikti drauge. Priimti gimnazijai 
svarbūs sprendimai: susitarta dėl asmeninės mokinio pažangos stebėjimo ir fiksavimo, 

vertinimo, namų darbų krūvio reguliavimo. Vyksta ,,apskrito stalo“ diskusijos (mokinys, 
mokytojas, tėvai (ar rūpintojai) dėl mokinių mokymosi pažangos, elgesio problemų. Du 
kartus per metus vyksta atvirų durų dienos tėvams, kai mokytojai laukia tėvų ir vaikų 

pokalbiui apie mokymąsi ir problemų sprendimą."

"Pastebėjus gebėjimus mokiniai yra 
skatinami dalyvauti konkursuose, 

olimpiadose, projektuose."

"Atvejo koordinavimo tvarka, ugdant specialiųjų 
poreikių turintį vaiką ir netinkamai besielgiantį.

Ukrainiečių vaikų ugdymo tvarka progimnazijoje."

"Gimnazijoje laikomasi šių tvarkų: „Mokinių 
lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos 
tvarkos aprašas“, „Švietimo pagalbos teikimo 

mokiniui tvarkos aprašas“,„Asmeninės mokinio 
pažangos ir asmenybės ūgties stebėjimo, fiksavimo 

ir pagalbos kiekvieno mokinio pažangai teikimo 
tvarkos aprašas“. Dalykų mokytojams skirtos 
konsultacinės pamokos, mokytojai taiko DMP 

turinčių mokinių atpažinimo metodiką. Gimnazija 
pripažinta OLWEUS mokykla."

"Gimnazijoje parengta ir patvirtinta švietimo 
pagalbos teikimo tvarka."
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2.6. Sukurtų ir/ar naudojamų atvejų sprendimo, mokinių gabumų ir talentų ugdymo algoritmų bei ugdymo pagalbos sistemų mokyklos bendruomenėje 
įsivertinimas 

Įsivertinus kokius įstaigos turi sukūrusios ir ar naudoja atvejų sprendimo, mokinių gabumų ir talentų ugdymo algoritmus bei ugdymo pagalbos 

sistemą mokyklos bendruomenėje, respondentai dažniausia nurodė, kad remiasi valstybinių institucijų teisės aktų pagrindais ar įstaigos viduje parengtais 

"Žiniukų akademija – pradinių klasių gabių mokinių ugdymui. Dalyko konsultacijos ir moduliai (ugdymo plane). Paskutiniaisiais metais pastebėta, kad 
populiariausi mokinių pasirinkti moduliai - lietuvių k. ir literatūra, matematika. Identifikuojant matematikai gabius mokinius, ruošiant konkursams ir 

olimpiadoms, 6 ir 8 klasių matematikai gabiems mokiniams buvo vedamos papildomos nestandartinių uždavinių sprendimo konsultacijos. Mokant nuotoliniu 
būdu matematikai gabūs mokiniai pakviesti į modulio pamokas. Jiems skirtos diferencijuotos, sudėtingesnės, nei nurodytos Bendrosiose programose, užduotys. 

Iššūkiai ugdant gabius mokinius susiję su standartizuotų instrumentų, kurių pagalba būtų galima atpažinti didelį mokymosi potencialą turinčius mokinius 
trūkumu bei konkrečių rekomendacijų ir priemonių, kaip tokius mokinius ugdyti trūkumu. Individualūs ugdymo planai – iš užsienio grįžusiems mokiniams. 

Kasmet didėja iš užsienio grįžtančių mokinių skaičius - 2-4 mokiniai kasmet. Progimnazija lanksčiai bendraudama ir bendradarbiaudama su atvykusių iš užsienio 
mokinio tėvais (globėjais) numato atvykusio mokytis mokinio tolesnio mokymosi perspektyvą, aptaria švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą laiko dalį 

intensyviai mokytis lietuvių kalbos. Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasės vadovas, mokytojai padeda atvykusiam mokiniui sklandžiai 
įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis, sudaro mokinio mokymosi individualų planą."

"Glaudus bendravimas identifikuojant problemą, neuždelsiant jos sprendimo įvairiais lygmenimis. 
Taikomi įvairūs ugdymo metodai pamokose, įtraukiama į neformalųjį ugdymą atsižvelgiant į 

asmenybės poreikius, išlaikant fizinės, psichinės, emocinės būsenos balansą (pavyzdžiui, aktyvinant 
ar raminant pagal poreikį). Specialistų komanda ir mokytojai bendrauja ir bendradarbiauja į 

procesąaktyviai įtraukdami tėvus. "

"Priklausomai nuo esamo atvejo, rengiami 
pagalbos mokiniui planai, įtraukiant 

mokančius pedagogus, mokinį ir jo tėvus, 
esant reikalui – švietimo pagalbos specialistus 

ir/ar kitus bendruomenės narius. Ugdant 
mokinių gabumus ir talentus bei teikiant 

ugdymo pagalbą skiriamos dalyko 
konsultacijos, papildomos pamokos, 

mokytojo pagalba ruošiantis konkursams, 
olimpiadoms."

"Kiekvienam specialiųjų 
ugdymosi poreikių 
turinčiam mokiniui 

sudaromas individualus 
ugdymo planas ir švietimo 
pagalbos planas. Ugdant 

mokinių gabumus, 
skiriamos dalykų 

konsultacijos, mokytojų 
pagalba ruošiantis 

olimpiadoms, 
konkursams."

"Ugdymo pagalbą 
mokykloje 

reglamentuoja 
valstybinių 

institucijų teisės 
aktų pagrindu 

parengti mokyklos 
aprašai ir tvarkos"

"Įgyvendinti patyčių mažinimo 
prevenciniai projektai „Suprask ir atrask“, 
„Sveikatos šaltinėlis“, „Gerbk ir saugok 

mane“. Progimnazija yra OLWEUS vardo 
mokykla, tad kryptingai jau nuo 2015 m. 
dirbama pagal šios programos nuostatus. 

Veikla orientuota į saugumo kūrimą ir 
palaikymą, naudojant tuos pačius įrankius, 
4-ias poveikio priemones. Pagalbos planų 

SUP įgyvendinimo sistema. Šeimos 
konsultuojamos pagal sertifikuotą tėvystės 

programą „Vesk savo vaiką į sėkmę“."

"Vyksta bendradarbiavimas tarp dalyko 
mokytojo, klasės vadovo, specialistų, tėvų, 
administracijos. Rengiami mokinio elgesio 
koregavimo planai. Skiriamos konsultacijos 

mokinių poreikių tenkinimui (spragų 
šalinimui ir gabių mokinių ugdymui), 
mokytojams skiriamos bendruomenės 

valandos mokinių ruošimui olimpiadoms, 
konkursams."



14 

ir patvirtintais aprašai bei tvarkomis, taip pat rengiami individualūs planai mokiniui (9 mokyklos), daugumoje iš apklaustų įstaigų veikia skatinimo 

sistema: sudaromos sąlygos vaikams gauti individualias konsultacijas, papildomas pamokas, dalyvauti konkursuose, olimpiadose (7 mokyklos). Kai 

kurios įstaigos nurodo, kad stengiamasi į procesą įtraukti tėvus (5 mokyklos), yra taikoma asmeninės mokinio pažangos stebėjimo sistema (3 mokyklos), 

sudaromos sąlygos neformaliajam švietimui (2 mokyklos). Dvi bendrojo ugdymo įstaigos nurodo, jog dirba pagal OLWEUS programos nuostatus, 

vienoje - taikoma DMP turinčių mokinių atpažinimo metodika. Analizuojant apklausos rezultatus viena ugdymo įstaiga nurodė, jog ugdant gabius 

mokinius, susiduria su standartizuotų instrumentų, kurių pagalba būtų galima atpažinti didelį mokymosi potencialą turinčius mokinius trūkumu bei 

konkrečių rekomendacijų ir priemonių, kaip tokius mokinius ugdyti trūkumu. 
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2.7. KITŲ SPECIALISTŲ Į(SI)TRAUKIMO Į UGDYMO PROCESĄ IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMĄ UŽTIKRINIMO ĮSIVERTINIMAS 

 

Įsivertinant kaip bendrojo ugdymo įstaigos užtikrina kitų specialistų į(si)traukimą į ugdymo procesą ir švietimo pagalbos teikimą, bendrojo ugdymo 

įstaigų atstovų atsakymai labai įvairūs: daugiau nei pusė (8 mokyklos) mokyklų atstovų nurodė, kad švietimo specialistai bendradarbiauja tarpusavyje ir 

su mokytojais, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, teikia rekomendacijas dėl ugdymo pritaikymo rengiant individualius pagalbos planus, 

teikia ne tik individualias konsultacijas ir/ar pratybas, bet ir stebi bei dalyvauja pamokose. Viena mokykla nurodė, kad siekia teikti logopedo ir specialiojo 

,,Švietimo pagalba progimnazijos mokiniams teikiama konsultuojant 
(individualios ir grupinės), darbas su atveju, specialiosios pamokos ir 
pratybos, specialistų nuolatinis kvalifikacijos kėlimas ir naujų žinių 

pritaikymas darbe su ugdytiniais bei jų šeimomis, dalyvavimas pedagogų 
perkvalifikavimo studijose „Specialiosios pedagogikos modulio studijos“ 

(1 pedagogas). Visi pedagogai išklausė Specialiosios pedagogikos ir 
specialiosios psichologijos kvalifikacijos kursus."

,,Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas organizuoja mokymus, 
paskaitas, pratybas. Karjeros ugdymo grupės nariai mokinius nukreipia 

tinkama linkme renkantis profesiją, vyksta išvykos į darbo vietas, į 
gimnaziją atvyksta mokinių tėveliai, kurie supažindina mokinius su savo 

specialybe. Dirba specialusis bei socialinis pedagogai, logopedas, 
mokytojų padėjėjai, laukiama psichologo."

,,Specialistai stebi 
pamokas, 

identifikuoja 
problemas, ieško 

sprendimų. 
Klasėse dirba 
mokytojai ir 

padėjėjai. Vyksta 
dalijimasis gerąja 

patirtimi, 
naujausia 

informacija, 
dalyvaujama 
mokymuose."

,,Specialistų 
į(si)traukimą į 

ugdymo procesą 
ir švietimo 

pagalbos teikimą 
užtikriname 

nepakankamai-
mokykloje dėl 

specialistų 
trūkumo nėra 
logopedo ir 
psichologo."

,,Specialistų 
įsitraukimą į 

ugdymo 
procesą ir 
švietimo 
pagalbos 
teikimą 

reglamentuoja 
gimnazijoje 
parengtos ir 
naudojamos 

tvarkos."

,,Pakviečiant 
dalyvauti 

posėdžiuose, kartu 
planuojant veiklas, 
bendradarbiaujant."

,,Pagalbos specialistai bendradarbiauja tarpusavyje ir dalykų 
mokytojais rengiant programas SUP mokiniams, teikia 

rekomendacijas rengiant ugdymo ir veiklos planus."

,,Jungianti 
grandis- vaiko 

gerovės komisija, 
kurios posėdžiai, 

pasitarimai vyksta 
1-2 kartus per 
mėnesį arba 

dažniau pagal 
poreikį."

,,Sveikatos 
priežiūros 

specialistas veda 
paskaitas 

klasėse, teikia 
informaciją 

tėvams."

"Mokykloje svarbus susitarimų laikymasis , 
mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų 

bendradarbiavimas. Specialistai pagal poreikį  
dalyvauja komisijų posėdžiuose, pamokose ir kt."

,,Švietimo 
pagalbos 

specialistai 
bendradarbiauja 

su mokytojais, 
teikia 

rekomendacijas 
dėl ugdymo 
pritaikymo 
mokiniams, 
konsultuoja 

rengiant 
individualius 

ugdymo planus ir  
programas, teikia 
tikslinę pagalbą 

ugdymo procese."

,, Specialiojo 
pedagogo ir 

logopedo pagalba 
pamokoje, o ne 

„išimant“ mokinį 
iš klasės. 

Individualios 
specialistų 

konsultacijos ir 
specialiosios 

pratybos. 
Mokytojo 
padėjėjai."

,,Ugdymo 
proceso 

klausimai 
sprendžiami ir 

švietimo 
pagalbos 
teikimas 

organizuojamas 
kartu rengiant 
individualius 

ugdymo planus, 
atvejai aptariami 
Vaiko gerovės 

komisijos 
posėdžiuose."
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pedagogo pagalbą pamokoje, tačiau ir toliau rengiant individualias specialistų konsultacijas ir specialiąsias pratybas. Nurodoma, kad ne visose bendrojo 

ugdymo įstaigose pavyksta užtikrinti specialistų į(si)traukimą į ugdymo procesą ir švietimo pagalbos teikimą dėl specialistų trūkumo (2 mokyklos).  

2.8. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ VAIKŲ ĮTRAUKIMO Į KLASĖS IR MOKYKLOS VEIKLAS ĮSIVERTINIMAS  

,,Specialiųjų poreikių mokiniai neišskiriami, kartus su visais 
mokiniais dalyvauja įvairiose veiklose, renginiuose. Ugdomas 

mokinių gebėjimas dirbti komandoje, tarpusavio pagalba vienas 
kitam. Esant poreikiui  pamokose, renginių metu specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pagalbą teikia mokytojo 
padėjėjai.'' 

,,Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys 
vaikai klasėse atskirties nejaučia -

dalyvauja veiklose, pasiūlomos veiklos, 
kurias gali atlikti, jaučiasi gerai.''

,,Specialiųjų 
ugdymosi poreikių 
turintys ugdytiniai 

kartu su visais 
mokiniais dalyvauja 

neformaliame 
ugdyme, klasės 

kolektyvo 
gyvenime, 

renginiuose, 
konkursuose, 

atstovauja 
mokyklą."

,,Specialiųjų 
poreikių mokiniai 
yra lygiaverčiai 
bendruomenės 

nariai, 
dalyvaujantys 

bendrose 
veiklose, 

atsižvelgiant į jų 
poreikius ir 
galimybes. "

,,Gimnazijoje 
formaliam 

ugdymui parengtos 
SUP mokiniams 

pritaikytos 
bendrosios 

programos. Šie 
mokiniai 

neformalaus 
švietimo veiklose  
dalyvauja pagal 
savo poreikius."

,,Visos veiklos vyksta 
bendraamžių 

grupėje."

,,Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai – lygiaverčiai gimnazijos 
bendruomenės nariai. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai 

dalyvauja gimnazijos neformaliojo švietimo veiklose: choro būrelis, 
ansamblis, Jaunųjų miško bičiulių ,,Giliukai“ būrelis, tautinių šokių 

kolektyvai. Šie mokiniai yra įvairių konkursų, piešinių parodų, sporto 
švenčių, socialinių – pilietinių akcijų dalyviai."

,,Kiekvienam mokiniui 
sudaromos lygios galimybės 
dalyvauti mokyklos veiklose. 
Mokiniai skatinami dalyvauti 

ir dalyvauja neformaliojo 
vaikų švietimo veiklose, 
konkursuose, išvykose."

,,Visur 
dalyvauja 

kartu su kitais 
savo klasės ir 

mokyklos 
mokiniais, 

pagal turimus 
gebėjimus ir 
galimybes.''

,,Vaikai 
įtraukiami į 

renginių 
organizavimą, 
dalyvavimą, 

pareigų 
paskyrimą."

,,Spec. poreikių bei fizinę negalią turintys 
gimnazistai dalyvauja visose klasės ar gimnazijos 

organizuojamose veiklose: organizuoti naujai 
atvykusių I kl. gimnazistų susitikimai su 

administracija ir specialistais; visi šie vaikai kartu su 
klasės draugais parengė prisistatymus I klasių 

adaptacijos vakaronėje „Kartu šilčiau“; I a. 
vestibiulyje eksponuojama E. B. piešinių paroda; I 

KTU klasės mokiniai (kartu su J. N.) dalyvauja 
pamokose už gimnazijos sienų, vykdo 

eksperimentus KTU universiteto laboratorijose; 
visiems spec. poreikių mokiniams pristatyti 

neformaliojo ugdymo būreliai ir kt. "

,,Mokiniai nėra 
išskiriami, visi 

bendrai 
dalyvauja 

visose veiklose 
pagal savo 

gebėjimus."

,,Visi mokiniai 
yra vienodai 
vertinami, 

įtraukiami į 
bendrą klasės 

veiklą, 
skatinami 

dalyvauti tiek 
formalioje tiek 
neformalioje 

veikloje."
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Įsivertinus kaip bendrojo ugdymo įstaigose specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai yra įtraukiami į klasės ir mokyklos veiklas ugdymo įstaigų 
atstovai nurodė, kad specialiųjų poreikių mokiniai kartu su visais mokiniais dalyvauja įvairiose veiklose, įtraukiami į mokyklų renginių organizavimą, 
skatinami dalyvauti neformaliojo ugdymo veiklose, konkursuose, išvykose bei yra laikomi lygiaverčiais bendruomenės nariais. 

2.9. MOKYKLŲ INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ MOKYMUI(-SI) ĮSIVERTINIMAS (KOKIOS FIZINĖS APLINKOS 
YRA SUKURTOS, KOKIOMIS SPECIALIOSIOMIS MOKYMO(-SI) PRIEMONĖMIS JIE APRŪPINTI) 

 

,,Mokyklos įėjimas pritaikytas įvažiuoti neįgaliojo vežimėliu (įrengtas 
pandusas); Mokykloje kuriama multisensorinė/relaksacijos zona; Poilsio 
ir nusiraminimo erdvė trečiame aukšte; Kai kuriose  klasėse yra įvairaus 

pobūdžio poilsio/ramybės kampeliai; Klasėse nedaug mokinių –
užtikrinamas dėmesys kiekvienam; Mokiniams parenkami, pritaikomi 

gebėjimus ir poreikius atitinkantys vadovėliai ir pratybos."

,,Prie įėjimų į progimnaziją buvo įrengtos nuovažos, pritaikytas 
sanitarinis mazgas. 2017 m. sumontuotas keltuvas neįgaliesiems, o 2018 

m. Marijampolės savivaldybei skyrus finansavimą, įrengtas laiptų 
koptuvas. Taigi, galima teigti, kad progimnazijos aplinka visiškai 
pritaikyta judėjimo negalią turintiems asmenims. Tačiau vaikams, 

turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo, taip pat vaikams su 
emocijų, elgesio sutrikimais šiai dienai progimnazijos aplinka nėra 

pakankami pritaikyta: yra poreikis turėti saugią erdvę – nusiraminimo ar 
sensorinį kambarį, kuriame vaikai galėtų nusiraminti, pailsėti, saugiai 

atsigauti ir po kurio laiko grįžti į sau įprastą aplinką."
,,Įrengti psichologo, specialiojo 
pedagogo, logopedo, socialinio 

pedagogo kabinetai, progimnazijos 
erdvėse yra poilsio vietos su 

minkštais baldais ir stalo žaidimais. 
Kabinetuose dirbama su išmaniomis 

lentomis. Yra galimybė išdidinti 
šriftą regėjimo negalią turintiems 

mokiniams. Paskirta erdvė savirūpai 
(pvz., diabetu, astma ar kitomis 

lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis 
sergantiems vaikams). Yra 

nusiraminimo kambarys, kuriam 
reikalingos priemonės."

,,Įėjimas į mokyklą pritaikytas 
įvažiuoti su neįgaliojo vežimėliu.  

Įrengti švietimo pagalbos 
specialistų kabinetai (lavinamieji 

žaidimai, pratybų sąsiuviniai 
kalbos ir kalbėjimo sutrikimų 
turintiems mokiniams, speciali 
kompiuterio pelė ir klaviatūra 

vaikams su cerebriniu 
paralyžiumi). Šiais mokslo 

metais bus įrengtas 
multisensorinis kabinetas."

,,Pagalbos specialistų kabinetai sukurti, minimaliai juos pritaikant vaikų 
poreikiams, trūksta didesnės erdvės. Reikiamas priemones ugdymuisi 

(kortelės, vadovėliai, kt.) stengiamasi įsigyti pagal poreikį."

,,Pagalbos mokiniui specialistai dirba 
pakankamai patogiuose kabinetuose, kurių 

aprūpinimą geriname pagal mokyklos 
galimybes. Mokiniams su fizine negalia (kol 

kas tokių mokinių mokykloje nėra) 
infrastruktūra kol kas pritaikyta minimaliai, 

tačiau planuojama, kaip tai padaryti. 
Specialistai turi atskiras erdves, kuriose 
dirbama teikiant pagalbą, naudojamos 

sensorinės priemonės – liemenės, ausinukai ir 
pan. (tačiau poreikis yra tenkinamas iš dalies)." 

,,Mokyklos 
infrastruktūra nėra 

pritaikyta specialiųjų 
ugdymosi poreikių 
turinčių mokinių 
mokymui(-si)."

,,Gimnazijoje yra 
įrengtas pandusas ir 
WC  žmonėms su 

negalia." 

,,Progimnazijos įėjimas 
pritaikytas įvažiuoti 

judėjimo negalią 
turinčiam su neįgaliojo 

vežimėliu (įrengtas 
pandusas). Kai 

kuriomis priemonėmis 
švietimo pagalbos 

specialistų kabinetai 
aprūpinti. Suplanuotas 
relaksacijos kambario 

įrengimas. "

,,Infrastruktūra nėra 
pritaikyta fizinę, regos, 

klausos negalią 
turintiems asmenims, 

trūksta specialiųjų 
mokymo/-si priemonių, 

yra pradėtas rengti 
relaksacijos kambarys."
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2.9. Mokyklų infrastruktūros pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymui(-si) įsivertinimas (kokios fizinės aplinkos yra 
sukurtos, kokiomis specialiosiomis mokymo(-si) priemonėmis jie aprūpinti) 

 

Vertinant kaip mokyklų infrastruktūra pritaikyta specialiųjų poreikių turinčių mokinių mokymuisi, įstaigų atstovai atsakė įvairiai. Bendrojo ugdymo 

įstaigos aplinkos/patalpos daugiausiai yra pritaikytos iš dalies: judėjimo negalią turintiems mokiniams įrengti pandusai (~8 mokyklos), pritaikytas 

sanitarinis mazgas (2 mokyklos) įrengtos į judesį reaguojančios automatinės lauko durys ir sumontuotas keltuvas (1 įstaiga), įrengtos specialios erdvės 

savirūpai (1 mokykla), poilsio, nusiraminimo, multisensorinės erdvės (4 mokyklos). Taip pat siekiama patogiai įrengti ir atnaujinti švietimo pagalbos 

specialistų kabinetus (2 mokyklos), užtikrinti specialiųjų mokymosi priemonių naudojimą (vadovėliai, pratybos, liemenės, ausinės, priemonės regėjimo 

negalią turintiems mokiniams, lavinamieji žaidimai, speciali kompiuterinė įranga vaikams su cerebriniu paralyžiumi (5 mokyklos)). Visgi kai kurių 

mokyklų (4 mokyklos) atstovai nurodė, kad jų infrastruktūra pritaikyta minimaliai: reikalingi moduliniai baldai, nėra galimybės fizinę negalią turintiems 

mokiniams patekti į pastato antrą aukštą, neįrengtos arba planuojamos įrengti nusiraminimo, multisensorinės erdvės, nepritaikytas sanitarinės patalpos). 

 

 

 

 

 

,,Gana sėkmingai integruojami mokiniai su fizine negalia (į judesį reaguojančios automatinės lauko durys, keltuvas, asmens higienos patalpa). 
Tačiau trūksta modernaus multifunkcinio centro su biblioteka: įvairiems mokinių poreikiams pritaikytos mobilios ir lanksčios mokymosi erdvės, 

skatinančios bendravimą, bendradarbiavimą, komandinį darbą; nusiraminimo erdvės. Neturime modulinių baldų bent 10–15 kabinetų – mokinių su 
fizine negalia sėkmingai integracijai."

,,Gimnazijoje įrengtas pandusas. Specialiojo pedagogo kabinetas iš 
dalies aprūpintas specialiosiomis mokymosi(si) priemonėmis: 

lavinamieji žaidimai, smėlio staliukas ir kt." 

,,Gimnazijos aplinka tik iš dalies pritaikyta mokiniams, turintiems 
fizinę negalią. Nėra galimybių patekti į pastato antrą aukštą, 

nepritaikytos sanitarinės patalpos. Neįrengta nusiraminimo patalpa, 
sensorinis kambarys."
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2. 10. INDIVIDUALI MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDRŲJŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ SITUACIJOS SAVIANALIZĖ, “ĮTRAUKIOJO UGDYMO” KONTEKSTE 
 

 „Įtraukiojo ugdymo” srities stipriosios pusės  „Įtraukiojo ugdymo” srities silpnosios pusės 

1. Kryptinga bendradarbiavimo kultūra kuriant mokyklą kiekvienam; 
2. Įtrauktį paremianti išskirtinė gimnazijos tinklaveika; 
3. Tinkamas įsipareigojimas susitarimams; 
4. Veiksmingas išteklių paskirstymas; 
5. Potencialus veiklos kryptingumas. 

1. Sąlygų sudarymas kiekvienam mokiniui įsitraukti į mokymosi procesą; 
2. Grįžtamoji informacija (dialogas) siekiant optimalios kiekvieno mokinio 
sėkmės pamokoje; 
3. Išmokimo stebėjimas ir dėmesys mokinių asmeninei pažangai pamokoje; 
4. Infrastruktūros ir priemonių stoka, kad tenkinti įvairius mokinių poreikius. 

Bendruomenės atvirumas, gebėjimas priimti ir teigiamas požiūris į 
įvairių gebėjimų asmenis, prevencinės programos (Zippio draugai, 
Obuolio draugai, Įveikime kartu, Antras žingsnis) 

Infrastruktūros pokyčiai, materialinės bazės turtinimas. 

Suteikiama galimybė pedagogams dalyvauti mokymuose, seminaruose; 
mažoje bendruomenėje geriau atpažįstamas vaikui pagalbos poreikis. 
Progimnazijoje vyrauja tolerantiškas požiūris, teigiamos nuostatos 
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Infrastruktūros, paremtos universalaus dizaino principais, sukūrimas. 

Gimnazijoje dirba kompetentingi švietimo pagalbos specialistai. 
- Kryptinga Vaiko gerovės komisijos veikla, pagalbos mokiniui teikimo 
sistema. 

Aplinka tik iš dalies pritaikyta specialiuosius poreikius turintiems mokiniams. 
- Nėra psichologo. 
- Nepakankamos mokytojų kompetencijos pritaikant ugdymą įvairių poreikių 
mokiniams. 

NŠA išorės vertinimo išvados 2022 m.: Gimnazijos vadovų 
įsipareigojimai bendruomenę telkiant ugdymo pokyčiams (1.2.2.-3 
lygis). Gimnazijoje kuriama paveiki bendradarbiavimo kultūra, 
stiprinanti įtrauktį (1.4.1.-3 lygis). Paveiki gimnazijos tinklaveika 
padeda mokiniams ugdytis įvairias kompetencijas (1.6.-3 lygis). 
Tinkami švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų padėjėjų vaidmenys 
padeda planuojant ir įgyvendinant ugdymo procesą (2.1.6.-3 lygis). 
Pagarbūs ir geranoriški mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai, 
grindžiami pasitikėjimu, rūpinimusi, įsiklausymu ir išklausymu (2.2.4.-3 
lygis) 

NŠA išorės vertinimo išvados 2022 m.: Pamatuojamo pamokos uždavinio ir 
tinkamų ,,pastoliavimo“ sprendimų planavimas / numatymas. Visų mokinių 
motyvuojantis įtraukimas į mokymosi procesą ir sąlygų sudarymas strategiškai 
taikyti ir įvairiais būdais pademonstruoti žinojimą. Vertinimas ugdant ir 
dėmesys asmeninei mokinių pažangai bei rezultatams pamokoje. 
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„Įtraukiojo ugdymo” srities stipriosios pusės „Įtraukiojo ugdymo” srities silpnosios pusės 

Gimnazijoje kiekvienas mokinys gali gauti jam reikalingą pagalbą iš 
pagalbos mokiniui specialistų, netinkamo elgesio prevencija gimnazijoje 
vykdoma remiantis įstaigos vertybėmis ir įrodymais grįstomis 
praktikomis, gimnazijoje vykdomos veiklos skirtos visų mokinių 
akademiniams ir elgesio rezultatams gerinti. 

Gebėti nustatyti mokymosi sunkumus, laiku pradėti teikti švietimo pagalbą, 
palengvinti savirealizacijos galimybes ir mažinti atskirtį. Nepakanka saugių 
erdvių mokiniams su socialiniais- emociniais sutrikimais ir priemonių 
įtraukiajam ugdymui. 

Efektyvi mokytojų ir specialistų teikiama pagalba mokiniams. Geri 
komandinio darbo įgūdžiai. 

Infrastruktūra nepilnai pritaikyta specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, 
nepilna švietimo pagalbos komanda – neturime psichologo. 

• Mokyklos bendruomenėje vyrauja pozityvios nuostatos priimti 
poreikių įvairovę; 
• Įstaigoje parengta pakankama teisinė bazė, reglamentuojanti ugdymo 
pagalbos teikimą. 

• Pedagogų kompetencijų tobulinimas; 
• mokyklos infrastruktūros pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių  
turinčių mokinių mokymui; 
• ugdymą užtikrinančių pagalbos specialistų trūkumas. 

Mokykloje stipriausia sritis – žmogiškieji ištekliai, kadangi darniai dirba 
mokytojų ir specialistų komanda, yra teikiama visapusė pagalba tiek 
mokiniams, tiek tėvams, stipri bendradarbiavimo kultūra. 

Mokyklos aplinka, erdvės nepakankamai pritaikytos 
įtraukiajam ugdymui, trūksta baldų, patalpų pritaikymo, mokymosi priemonių. 

Mokykloje stipri švietimo pagalbos specialistų komanda gebanti plėtoti 
ryšius su mokyklos mokytojais, administracija. Užtikrinama didžioji 
specialistų (psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, mokytojo 
padėjėjo) pagalba. Mokykla sukaupusi didelę patirtį atvykusių/grįžusių 
iš užsienio mokinių ugdyme. 

Mokyklos bendrosios ir ugdymo patalpos nepakankamai pritaikytos 
įtraukiajam ugdymui, nepakanka priemonių įvairių gebėjimų mokinių 
ugdymui. Trūksta švietimo pagalbos specialistų (žmogiškieji ištekliai). Kai 
kuriais atvejais nepakankamas tėvų bendradarbiavimas. Pedagogams 
nepakanka žinių, kaip teikti efektyvią pagalbą dirbant su specialiųjų poreikių 
turinčiais mokiniais. Numatyta tobulinti pagalbos mokiniui sistemą. 

Ugdymo planas tenkina didžiosios dalies mokinių poreikius. Mokytojų 
noras tobulėti. Įdirbis sprendžiant sudėtingus vaiko elgesio atvejus. 
Neformalios veiklos įvairios galimybės: būreliai, SC, MKC, LISPA 
užsiėmimai, NVŠ programos progimnazijoje 

Daliai patalpų reikalingas remontas, pastatui - renovacija. Trūksta priemonių 
mokytojų darbo vietoms modernizuoti, ugdymo procesui 
paįvairinti. Dalies bendruomenės narių negatyvios nuostatos dėl įtraukiojo 
ugdymo. SUP specialistų (logopedų) poreikis. 

Turima specialistų komanda (spec.pedagogas, logopedas, 
soc.pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas), nuolat plečiama ir 
atnaujinama materialinė bazė, teigiamos pedagogų, švietimo pagalbos ir 
kitų specialistų, kitų bendruomenės narių nuostatos. 

Nepilna švietimo pagalbos specialistų komanda (trūksta psichologo), 
nepakankamas visų bendruomenės narių įsitraukimas į ugdymo procesą, 
popamokinius ir kitus renginius. 
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„Įtraukiojo ugdymo” srities stipriosios pusės „Įtraukiojo ugdymo” srities silpnosios pusės 

Įtrauki mokyklos kultūra, padedanti kiekvienam jaustis vertingam, 
reikalingam ir saugiam (Išorinio teminio vertinimo ataskaita). 
Progimnazijos erdvės pritaikytos judėjimo negalią turintiems 
mokiniams. Dirba švietimo pagalbos specialistų komanda (specialusis 
pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas), mokytojo 
padėjėjai. Įgyvendinamos nuoseklios SEU programos 1–8 klasėse.  
Didelis dėmesys skiriamas ugdymo(si) poreikių analizei ir pagalbai 
mokiniui, panaudojant ugdymo plano galimybes (numatytos dalykų 
konsultacijos, pasirenkamieji moduliai, gabių vaikų ugdymui pradinėse 
klasėse veikia „Žiniukų akademija“). 

Progimnazijos aplinka nėra pakankamai pritaikyta vaikams su emocijų, 
elgesio sutrikimais.  Tėvų bendradarbiavimas  su progimnazija ir 
iniciatyvumas planuojant progimnazijos veiklas nėra sistemingas, apsiriboja 
pavienėmis iniciatyvomis, tėvams trūksta didesnio supratimo apie 
individualius vaiko poreikius ir jų tenkinimą. Plėtojamas kolegialus mokytojų 
mokymasis, tačiau ši veikla nėra sisteminga ir nuolatinė. Trūksta priemonių 
darbui su mokiniais, turinčiais SUP: neturint reikiamų priemonių, atitinkančių 
didaktinius, metodinius bei šiuolaikinius saugumo ir universalaus dizaino 
standartus, išlaikyti mokinių dėmesį ir susidomėjimą ypač sunkesnėmis 
mokslo disciplinomis nepavyks. 

 

 

 

 

 

 



22 

2. 10.1 „Įtraukiojo ugdymo“ srities stipriosios pusė 

Dauguma mokyklų kaip savo stipriąją pusę įvardijo bendruomenę, į kurią įeina specialistų komandos turėjimas (minimi spec. Pedagogai, 

logopedai, socialiniai pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, psichologai), kurie bendradarbiauja tarpusavyje, taip pat dalis mokyklų nurodė, jog jų 

stiprioji pusė yra tolerancija, teigiamos darbuotojų nuostatos apie įvairių gebėjimų mokinius, išvystyta tinklaveika. Pavieniai atsakymai, nurodantys 

teigiamas įtraukiojo ugdymo puses: veiksmingas išteklių paskirstymas, galimybė pedagogams dalyvauti mokymuose, praktika grįstos netinkamo elgesio 

prevencijos, teisinė bazė, neformalios veiklos galimybė, atnaujinama materialinė bazė, erdvės, pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims, 

nuoseklios SEU programos ir gabių vaikų ugdymas.  

• Prevencinės priemonės;
• Pedagogų mokymai

Ugdymas

• Bendradarbiavimas
• Atvirumas
• Kompetetingi darbuotojai

Bendruomenė

• Išvystyta tinklaveika
• Bendradarbiavimas

Mokinių 
įsitraukimas

•Patogios erdvės
•Veiksmingas išteklių paskirstymas
•Teisinė bazė
•Visiems pritaikytos erdvės
•Nuoseklios SEU programos

Kita
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2.10.2 „Įtraukiojo ugdymo“ srities tobulintinos pusės 

 

Nors viena mokykla galėjo pasigirti gerai pritaikyta infrastruktūra, tačiau šiuo atveju, didelei daliai mokyklų tai yra tobulintinas aspektas (net 10 

mokyklų pateikė informaciją apie netinkamą infrastruktūrą). Taip pat didelė dalis mokyklų (9 mokyklos) kaip probleminę sritį įvardijo tinkamų priemonių 

neturėjimą: ”atitinkančių didaktinius, metodinius bei šiuolaikinius saugumo ir universalaus dizaino standartus, išlaikyti mokinių dėmesį ir susidomėjimą 

ypač sunkesnėmis mokslo disciplinomis”. Nors nemaža dalis mokyklų gali pasigirti savo turimų specialistų komanda, tačiau netgi šešių mokyklų atstovai 

teigia, jog trūksta specialistų – labiausiai psichologų. Keturios mokyklos pažymi, jog pedagogams nepakanka žinių, kaip suteikti efektyvų ugdymą 

specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, tam trūksta ir reikalingų mokymų.  Dvejos mokyklos pažymi, jog yra problemų ir iš išorės – nepakankamas 

tėvų įsitraukimas, jų nesupratimas apie individualius vaiko poreikius. Taip pat paminėta, jog keliose mokyklose norėtųsi skirti daugiau laiko mokinių 

individualiai pažangai, bei didesnio bendruomenės narių įsitraukimo.  

• Infrastruktūra
• Tinkamų priemonių neturėjimas
• Mokymų trūkumas

Finansai

• Specialistų trūkumas
• Darbuotojų žinių trūkumas
• Tėvų neįsitraukimas

Bendruomenė

• Mokinių individualios pažangos sekimas
• Dialogas

Laiko 
nepakankamumas
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3. APIBENDRINTI TYRIMO KOKYBINĖS ANALIZĖS DUOMENYS 
 

 Apibendrinus bendrojo ugdymo įstaigų apklausos kiekybinius rezultatus, galima teigti, kad bendrojo ugdymo įstaigos įsivertindamos savo vadovų, 

mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų turimas kompetencijas pritaikyti ugdymą įvairių poreikių mokiniams įtraukiojo ugdymo kontekste, mažiau 

nei pusė respondentų nurodė, kad pedagogams nemažai trūksta kompetencijų, kaip pritaikyti ugdymą įvairių poreikių mokiniams, užtikrinant įtraukiojo 

ugdymo viziją. Tačiau tyrimo duomenys atskleidžia, kad visgi didžioji dalis bendrojo ugdymo mokyklų pedagogų, specialistų kelia kvalifikaciją, tobulina 

žinias ir kompetencijas seminaruose ir mokymuose įtraukiojo ugdymo tema, o vienos iš tyrime dalyvavusių mokyklos respondentai nurodė, kad jų 

įstaigoje yra sukurta darbo su įvairiais mokinių gebėjimais ir poreikiais sistema.  

Toliau šio tyrimo duomenų pagrindu, galima daryti įžvalgą, jog nors ir beveik visos bendrojo ugdymo įstaigos ypatingai pabrėžia 

bendradarbiavimo ir susitarimų kultūros svarbą, visigi išskiria ir keletą kliūčių, kurios trukdo šios kultūros visapusiškam veiksmingumui. Pavyzdžiui 

nurodomos, kaip galimos kliūtys yra švietimo pagalbos specialistų kaita ir trūkumas bei laiko planavimo sunkumai, kai daugelis pedagogų yra labai 

užsiėmę tiesioginiame darbe.  

Nors ugdymo įstaigos įsivertindamos šiuolaikinių mokymo metodikų ir instrumentų įvairovės valdymo praktiką dirbant su įvairių poreikių 

turinčiais mokiniais nurodė taikančios labai įvairius ir dinamiškus įrankius (dalinasi gerąja patirtimi, kuria atviras, bendradarbiavimą skatinančias 

mokymo(si) aplinkas, vykdo projektines veiklas, veda pamokas netradicinėje aplinkoje, klasikinius mokymo metodus derina su šiuolaikiniais ar pasitelkia 

skaitmenines mokymosi priemones: išmanieji ekranai, skaitmeninės lentos, skaitmeninės aplinkos, skaitmeniniai įrankiai), visgi taikant šiuolaikines 

mokymo metodikas ir instrumentus, mokyklos susiduria su finansinių ir žmogiškųjų išteklių trūkumu. 

 Bendrojo ugdymo įstaigos nurodo, kad priimant poreikių įvairovę ir pagalbą mokyklų bendruomenėse vyrauja pozityvios, įvairiomis vertybėmis 

paremtos nuostatos: siekiama palaikyti ir stiprinti vaikų motyvaciją, kuriama įtrauki kultūra, mokytojai yra nusiteikę priimti poreikių įvairovę ir tobulėti, 

priima pokyčius su nuostata, kad reikia keisti požiūrį ir darbo metodus, siekia kad kiekvienas bendruomenės narys jaustųsi visavertis, vykdomas efektyvus 

bendradarbiavimas tarp mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų. priimant poreikių įvairovę ir pagalbą. Visgi keletas bendrojo ugdymo įstaigų nurodo, 

kad jų bendruomenėse susiduriama ir su mažiau optimizuojančiomis nuostatomis, kurios galimai kelia nerimą. Viena įstaiga pažymi, kad dalies mokytojų 

nuomone, tėvai nepakankamai aktyviai dalyvauja ugdant vaikus, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas ne visuomet yra rezultatyvus ir skatinantis vaiko 
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pažangą. Kita bendrojo ugdymo įstaiga išskirią nepalankią nuostatą, jog mažiausiai motyvuoti priimant pokyčius yra tėvai, o dar viena iš apklaustųjų 

bendrojo ugdymo įstaigų nurodė, kad 30 proc. jų bendruomenės narių jaučia įtampą dėl būsimų pokyčių įgyvendinimo. 

Įsivertinant bendrojo ugdymo įstaigų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių skaičių ir procentinę dalį, nurodoma, kad mažiausiai 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokosi Sūduvos ir Rygiškių Jono gimnazijose, o didžiausia specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių procentinė dalis (pagal bendrą mokinių skaičių įstaigoje) yra Petro Armino progimnazijoje, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijoje ir Želsvos 

progimnazijoje. 

 Mokyklos įsivertindamos kokius turi sukūrusios ir ar naudoja atvejų sprendimo, mokinių gabumų ir talentų ugdymo algoritmus bei ugdymo 

pagalbos sistemą mokyklos bendruomenėje, dažniausiai nurodė, kad remiasi valstybinių institucijų teisės aktų pagrindais ar įstaigos viduje parengtais ir 

patvirtintais aprašais bei tvarkomis, taip pat rengia individualius mokinio planus. Daugumoje iš apklaustų įstaigų veikia skatinimo sistema (sudaromos 

sąlygos vaikams gauti individualias konsultacijas, papildomas pamokas, dalyvauti konkursuose, olimpiadose), stengiamasi į ugdymo procesą įtraukti 

tėvus, taikoma asmeninės mokinio pažangos stebėjimo sistema, sudaromos sąlygos neformaliajam švietimui. Visgi viena ugdymo įstaiga nurodė, jog 

ugdant gabius mokinius, susiduria su standartizuotų instrumentų, kurių pagalba būtų galima atpažinti didelį mokymosi potencialą turinčius mokinius 

trūkumu bei konkrečių rekomendacijų ir priemonių, kaip tokius mokinius ugdyti trūkumu. 

 Remiantis gautais duomenimis, kaip bendrojo ugdymo įstaigos užtikrina kitų specialistų į(si)traukimą į ugdymo procesą ir švietimo pagalbos 

teikimą daugiau nei pusė mokyklų nurodė, kad švietimo specialistai bendradarbiauja tarpusavyje, su mokytojais, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose, teikia rekomendacijas dėl ugdymo pritaikymo rengiant individualius pagalbos planus, teikia ne tik individualias konsultacijas ir/ar pratybas, 

bet ir stebi bei dalyvauja pamokose. Viena mokykla nurodė, kad siekia teikti logopedo ir specialiojo pedagogo pagalbą pamokoje, tačiau ir toliau rengiant 

individualias specialistų konsultacijas ir specialiąsias pratybas.  

Nors remiantis tyrimo dalyvių pateiktais atsakymais bendrojo ugdymo įstaigos stengiasi visapusiškai užtikrinti specialistų į(si)traukimą į ugdymo 

procesą ir švietimo pagalbos teikimą, tačiau tai pavyksta padaryti ne visose ugdymo įstaigose dėl specialistų trūkumo. 

Beveik visi tyrimo respondentai nurodydami, kaip specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai yra įtraukiami į klasės ir mokyklos veiklas 

pabrėžė, kad specialiųjų poreikių mokiniai kartu su visais mokiniais dalyvauja įvairiose veiklose, įtraukiami į mokyklų renginių organizavimą, skatinami 

dalyvauti neformaliojo ugdymo veiklose, konkursuose, išvykose bei yra laikomi lygiaverčiai bendruomenės nariais. 
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Vertinant kaip mokyklų infrastruktūra pritaikyta specialiųjų poreikių turinčių mokinių mokymuisi, apie pusė bendrojo ugdymo įstaigų 

aplinkos/patalpos daugiausiai yra pritaikytos iš dalies: judėjimo negalią turintiems mokiniams įrengti pandusai daugiau nei pusėje tyrime dalyvavusių 

įstaigų, sanitarinis mazgas pritaikytas tik dviejose įstaigose, keletoje mokyklų jau įkurtos poilsio, nusiraminimo, multisensorinės erdvės. Taip pat 

siekiama patogiai įrengti ir atnaujinti švietimo pagalbos specialistų kabinetus, užtikrinti specialiųjų mokymosi priemonių naudojimą (vadovėliai, 

pratybos, liemenės, ausinės, priemonės regėjimo negalią turintiems mokiniams, lavinamieji žaidimai, speciali kompiuterinė įranga vaikams su cerebriniu 

paralyžiumi). Nors bendrojo ugdymo įstaigų infrastruktūra ir toliau sparčiai gerinama, vis dėlto kai kurių mokyklų infrastruktūra pritaikyta minimaliai. 

4. IŠVADOS 

1. Bendrojo ugdymo įstaigos įsivertindamos savo vadovo, mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų turimas kompetencijas, pritaikyti ugdymą įvairių 

poreikių mokiniams, atkreipia dėmesį, kad labiausiai trūksta kompetencijų pedagogams, dirbant su įvairių ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Tačiau 

beveik visos bendrojo ugdymo įstaigos nurodė, kad vadovas, mokytojos, švietimo pagalbos ir kiti specialistai kelia kvalifikaciją, tobulina žinias ir 

kompetencijas. 

2. Įsivertinant vyraujančius bendradarbiavimo ir susitarimų kultūros bei komandinio darbo principus bendro ugdymo įstaigose didžioji respondentų dalis 

nurodė, kad aktyviai veikia Vaiko gerovės komisija, vyksta bendradarbiavimas tarp įstaigos, tėvų, mokinio, švietimo pagalbos specialistų, rengiami 

pagalbos mokiniui planai. Pavieniai respondentai, kaip galimas kliūtis, kurios trukdo bendradarbiavimo ir susitarimų kultūros bei komandinio darbo 

principų plėtojimui įvardino: švietimo pagalbos specialistų kaitą ir trūkumą, bei laiko trūkumą planavimui, bendradarbiavimui ir jo rezultatų pritaikymui. 

3. Įsivertinant šiuolaikinių mokymo metodikų ir instrumentų įvairovės valdymo praktiką, dirbant su įvairių poreikių turinčiais mokiniais, išryškėjo gan 

skirtingi atsakymai: vyksta dalijimasis gerąja patirtimi, kuriamos atviros, bendradarbiavimą skatinančių mokymo(si) aplinkos, vykdomos projektinės 

veiklos bei vedamos pamokos netradicinėje aplinkoje. Klasikiniai mokymo metodai derinami su šiuolaikiniais, pasitelkiamos skaitmeninės mokymosi 

priemonės. Dirbant su SUP mokiniais taikomos apskritojo stalo diskusijas su tėvais (VGK), vadovaujamasi PPT išvadose pateiktomis rekomendacijomis. 

Taikant šiuolaikines mokymo metodikas ir instrumentus, mokyklos susiduria su finansinių ir žmogiškųjų išteklių stygiumi, trūksta praktikos nustatant 

ir/ar ugdant gabiuosius mokinius. 

4. Priimant poreikių įvairovę ir pagalbą didžioji dalis Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigų remiasi pozityviomis ir teigiamomis nuostatomis pvz.: 

siekia palaikyti ir stiprinti vaikų motyvaciją, kuria įtraukią kultūrą, stiprina teigiamą bendruomenės požiūrį į įtraukųjį ugdymą, mokytojai yra nusiteikę 
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priimti poreikių įvairovę, siekia, kad kiekvienas bendruomenės narys jaustųsi visavertis, vykdo efektyvų bendradarbiavimą tarp mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų. Mažiau nei trečdalis pažymi, kad esama nuostatų, kurios galimai kelia įtampą dėl pokyčių: mažiausiai motyvuoti priimant pokyčius 

yra “tėvai (bent jau tų, kurių vaikai neturi SUP)”, dalis mokytojų jaučia įtampą dėl būsimų pokyčių įgyvendinimo. 

5. Apklausos duomenimis 2022 metais mažiausia specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokėsi Sūduvos ir Rygiškių Jono gimnazijose (mažiau 

nei 3 proc. nuo bendro skaičiaus įstaigoje). Didžiausia specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių procentinė išraiška tarp apklaustųjų išryškėjo 

Petro Armino progimnazijoje (18,9 proc. nuo bendro skaičiaus įstaigoje), Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijoje (19,9 proc. nuo bendro skaičiaus 

įstaigoje) ir Želsvos progimnazijoje (21proc. nuo bendro skaičiaus įstaigoje). 

6. Apklaustų bendrojo ugdymo įstaigų dažniausia nurodomi turimi, sukurti ir/ar naudojami atvejų sprendimo, mokinių gabumų ir talentų ugdymo algoritmai 

bei ugdymo pagalbos sistema mokyklos bendruomenėje: remiamasi valstybinių institucijų teisės aktų pagrindais ar įstaigos viduje parengtais ir 

patvirtintais aprašai bei tvarkomis, taip pat rengiami individualūs planai mokiniui, veikia skatinimo sistema: sudaromos sąlygos vaikams gauti 

individualias konsultacijas, papildomas pamokas, dalyvauti konkursuose olimpiadose, neformaliajame švietime, stengiasi į procesą įtraukti tėvus, keliose 

įstaigose taikoma asmeninės mokinio pažangos stebėjimo sistema. Dvi įstaigos iš apklaustųjų dirba pagal OLWEUS programos nuostatus. Vienoje 

įstaigoje taikoma DMP turinčių mokinių atpažinimo metodika. Ugdant gabius mokinius, susiduriama su standartizuotų instrumentų, kurių pagalba būtų 

galima atpažinti didelį mokymosi potencialą turinčius mokinius trūkumu bei konkrečių rekomendacijų ir priemonių, kaip tokius mokinius ugdyti 

trūkumu. 

7. Įsivertinant kaip bendrojo ugdymo įstaigos užtikrina kitų specialistų į(si)traukimą į ugdymo procesą ir švietimo pagalbos teikimą, didžioji dalis ugdymo 

įstaigų atstovų nurodė, kad švietimo specialistai bendradarbiauja tarpusavyje ir su mokytojais, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, teikia 

rekomendacijas dėl ugdymo pritaikymo rengiant individualius pagalbos planus, teikia ne tik individualias konsultacijas ir/ar pratybas, bet ir stebi bei 

dalyvauja pamokose. Viena mokykla nurodė, kad siekia teikti logopedo ir specialiojo pedagogo pagalbą pamokoje. Nurodoma, kad ne visose bendrojo 

ugdymo įstaigose pavyksta užtikrinti specialistų į(si)traukimą į ugdymo procesą ir švietimo pagalbos teikimą dėl specialistų trūkumo.  

8. Bendrojo ugdymo įstaigose specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai yra laikomi lygiaverčiais bendruomenės nariais: įtraukiami į klasės, 

mokyklos veiklas, renginių organizavimą, skatinami dalyvauti neformaliojo ugdymo veiklose, konkursuose, išvykose, kartu su visais mokiniais dalyvauja 

įvairiose veiklose.  
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9. Bendrojo ugdymo įstaigos aplinkos/patalpos daugiausiai yra pritaikytos iš dalies. Kai kur visdar siekiama užtikrinti specialiųjų mokymosi priemonių 

naudojimą. Visgi kai kurių mokyklų atstovai nurodė, kad jų infrastruktūra pritaikyta minimaliai: reikalingi moduliniai baldai, nėra galimybės fizinę 

negalią turintiems mokiniams patekti į pastato antrą aukštą, neįrengtos arba planuojamos įrengti nusiraminimo, multisensorinės erdvės. 

10. Dauguma mokyklų kaip savo stipriąją pusę įvardijo bendruomenę, į kurią įeina specialistų komandos turėjimas, jų bendradarbiavimas tarpusavyje, 

tolerancija, teigiamos darbuotojų nuostatos apie įvairių gebėjimų mokinius, išvystyta tinklaveika. Rečiau buvo nurodoma: veiksmingas išteklių 

paskirstymas,  galimybė pedagogams dalyvauti mokymuose, praktika grįstos netinkamo elgesio prevencijos, teisinė bazė, neformalios veiklos galimybė, 

atnaujinama materialinė bazė, erdvės, pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims, nuoseklios SEU programos ir gabių vaikų ugdymas.  

11. Didelei daliai mokyklų tobulintinas įtraukiojo ugdymo aspektas yra: nepritaikyta infrastruktūra, tinkamų priemonių neturėjimas, specialistų trūkumas 

– labiausiai psichologų. Pedagogams nepakanka žinių, kaip suteikti efektyvų ugdymą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, tam trūksta ir reikalingų 

mokymų.  Yra problemų ir iš išorės – nepakankamas tėvų įsitraukimas, jų nesupratimas apie individualius vaiko poreikius, norėtųsi skirti daugiau laiko 

mokinių individualiai pažangai, bei didesnio bendruomenės narių įsitraukimo.  
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