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SANTRAUKA 
 
Projektas Inkliuzinis ugdymas ir veikla klas je vidurin je 
mokykloje – yra t sinys vykdyto analogi ko projekto, skirto 
pradinio ugdymo pakopai. Tyrimo strukt ra, tikslai bei metodai 
i lieka tie patys. Remiantis tarptautiniais literat ros ap valgos 
straipsniais, keturiolikoje Europos ali  atliktais socialiniais 
tyrimais, ekspert  vizitais penkiose alyse bei vairiomis 
ekspert  ir Europos Agent ros ali  koordinatori  diskusijomis 
buvo i skirta nema ai veiksni , lemian i  inkliuzini  klasi  
pl tr  vidurin se mokyklose. ie duomenys gali b ti traktuojami 
kaip inkliuzinio ugdymo vystymo strategijos. Kai kurias i  i  
strategij  dar i samiau apib dina vairiose alyse vykdyt  
socialini  tyrim  prane imai bei main  programos dalyvi  
prane imai. 
 
Tyrimo apie pradin  ugym  i vadose teigiama, kad tai, kas 
tinka mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymo 
poreikius (SUP), tinka ir visiems mokiniams. 
 

Socialinis tyrimas, Jungtin  Karalyst : Mokykla 
buvo pripa inta ypa  s kmingai dirban ia: 
pasiekiami auk ti rezultatai GCSE egzaminuose 
(valstybiniai 16+ egzaminai), puik s vis  dalyk  
mokytojai (…), suteiktos galimyb s mokytis 
psichi kai ne galiems arba turintiems dideli  
mokymosi sunkum  vaikams (…). Tai dar vienas 
rodymas, kad inkliuzin s mokyklos yra efektyvios ir 
patenkina vis  mokini  poreikius. 

 
Tyrimo objektas – vidurin s mokyklos mokiniai, t.y. 11-14 met  
moksleiviai. Ankstesniajame projekte buvo tiriami pradin s 
mokyklos 7-11 met  am iaus moksleiviai. 
 
Tyrimo duomenys i skiria septynias efektyvi  inkliuzinio 
ugdymo faktori  grupes: 
 
Mokymas bendradarbiaujant 

Mokytojams reikia palaikymo ir bendradarbiavimo su 
kitais mokyklos mokytojais bei vietimo srities 
profesionalais. 
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Mokymasis bendradarbiaujant 
Pa intinio bei socialinio-emocinio aspekt  at vilgiu labai 
efektyvios draug  (to paties am iaus vaik ) 
konsultacijos. Vienas kitam padedantys mokiniai, o ypa  
jei jie yra grupuojami lanks ia ir gerai apgalvota sistema, 
daug laimi mokydamiesi kartu. 
 

Problem  sprendimas drauge 
Mokytojams, kuriems sunku  pamokin  veikl  traukti 
mokinius, turin ius elgesio problem , efektyvi priemon  
tampos ir triuk mo pamok  metu suma inimui b t  
sistemingas nepageidaujamo elgesio problem  
sprendimas. Su visais mokiniais aptartos ai kios klas s 
taisykl s ir tam tikri paskatinimai yra i ties efektyv s. 
 

Heterogeninis grupavimas 
Heterogeninis mokini  grupavimas ir diferencijuotas 
po i ris  ugdym  yra b tini ir efektyv s esant mokini  
vairovei klas je. 
 

Efektyvus mokymas 
Anks iau min ti faktoriai tur t  apimti vis  mokymo 
proces , kuriame ugdymas yra paremtas vertinimu, 
vertinimu bei dideliais l kes iais. Vis  mokini , tarp j  ir 
turin i  speciali j  ugdymosi poreiki  (SUP), mokymosi 
rezultatai ger ja, kai j  darbas yra sistemingai 
kontroliuojamas, vertinamas, planuojamas ir vertinamas. 
Mokymosi programa gali b ti pritaikyta individualiems 
poreikiams, papildoma pagalba suteikiama pagal 
Individualaus ugdymo plan  (IUP). IUP tur t  b ti 
vykdomas prastos mokymo programos ribose. 
 

Nam  aplinkos sistema 
Kai kuriose mokyklose mokymo programos vykdymo 
organizavimas yra i  esm s pakeistas: mokiniai mokosi 
vienoje erdv je, suskirstytoje  dvi ar tris klases, ir joje 
vyksta beveik visas ugdymo procesas. Tokioje nam  
aplinkos sistemoje u  ugdym  yra atsakinga grup  
mokytoj . 
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Alternatyv s mokymo b dai 
Pastaraisiais metais yra sukurta keletas inkliuzinio 
ugdymo modeli , kurie pabr ia mokini , turin i  
speciali j  ugdymosi poreiki , mokymosi strategij  
svarb . i  modeli  (program ) tikslas – i mokyti 
moksleivius mokytis ir spr sti ugdymo procese 
i kylan ias problemas. Be to, yra teigiama, jog 
atsakomyb s u  mokymosi rezultatus suteikimas 
moksleiviams yra dar vienas svarbus faktorius, lemiantis 
inkliuzinio ugdymo s km  vidurin se mokyklose. 
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1 VADAS 
 
Mokini , turin i  speciali j  ugdymosi poreiki , ugdymas 
vidurin je mokykloje yra sud tinga tema. vair s prane imai ( r. 
Europos agent ros tyrimus apie special j  ugdym  Europoje, 
pvz.:1998, 2003 m.) teigia, kad inkliuzinis ugdymas da niausiai 
s kmingai vykdomas pradin je mokykloje, ta iau vidurin je 
mokykloje kelia problem . Mokymosi dalyk  padaug jimas bei 
skirtingos mokymo organizavimo strategijos sukelia rimt  
sunkum  moksleivi  integracijai vidurin je mokykloje. Taip 
atsitinka dar ir d l to, kad atotr kis tarp SUP turin i  vaik  ir j  
bendraam i  su am iumi did ja – juolab, kad daugelyje ali  
vidurinio mokymo lygyje da nai taikomas diferencijuoto 
mokymo modelis, kai mokiniai yra grupuojami (suskirstomi  
klases) pagal j  pasiekim  lyg . 

 

Literat ros ap valga, vedija: Mokykloje vyresni 
moksleiviai susiduria su gerokai daugiau kli i  nei 
jaunesni (…). Problemos da niausiai susijusios su 
ugdymo organizavimu ir mokykline veikla, o ne su 
mokini  diagnoz mis ar mobilumu. 
 
Literat ros ap valga, veicarija: Per jimas i  
integralaus mokymo pradiniame mokymosi etape  
gana segreguot  mokym  vidurin je mokykloje 
da nai tampa lemiamu veiksniu mokiniams renkantis 
savo profesij  ateityje. Per jimas i  integruoto 
mokymo formos  vidurin  mokym , kai mokiniai 
i skirstomi  klases pagal savo pasiekimus, palieka 
ym  visam likusiam mokytis mokykloje laikui. 

Juolab, kad mokiniai su SUP negali lengvai atsiriboti 
nuo pradin je mokykloje prasto mokymo 
organizavimo ir  savo g d i  “baga ” atsine a  
grie tai segreguota forma organizuot  mokymo 
etap . 

 
Kita sud tinga problema, ypa  aktuali vidurinio ugdymo 
programoje, yra per didelis d mesys mokymosi rezultatams. 
Spaudimas siekti auk t  mokymosi rezultat  taip pat gali b ti 

velgiamas kaip mokini  nukreipimo  speciali sias mokyklas ar 
klases prie astis. 
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Literat ros ap valga, Ispanija: Faktas, kad 
vidurinis mokymas yra da nai hiperbolizuotai 
apib dinamas kaip mokymo programos 
organizavimas vienod  gabum  vaik  grupei, dar 
labiau apsunkina adaptavimosi proces  skirtingus 
gabumus turintiems vaikams. 
 

inoma, nenuostabu, kad visuomen  da nai reikalauja, jog 
daugiau d mesio b t  skiriama investicij   moksl  atsipirkimui. 
D l to ugdyme atsiranda terminas “rinkos m stymas” ir t vai 
pradeda elgtis kaip “klientai”. Mokyklos yra priverstos atsakyti 
u  mokini  rezultatus ir vis labiau sigali tendencija spr sti apie 
mokyklas pagal j  mokymo rezultatus. Reikia pabr ti, kad toks 
pokytis tampa ypa  pavojingu silpniems mokiniams. Kitaip 
tariant, mokyklos noras siekti auk tesni  rezultat  bei noras 
integruoti mokinius SUP turin ius mokinius yra tarpusavyje 
nesuderinami. Ir vis d lto tyrimas rod , kad galimas ir kitoks 
mokymo organizavimo b das: 
 

Socialiniai tyrimai, Jungtin  Karalyst : Mokyklos 
direktorius pakomentavo, kaip keit si mokykla nuo to 
laiko, kai buvo prad tas vykdyti inkliuzinis ugdymas. 
Keit si specialiojo ugdymo reikalavimai, kuriuos 
mokykla paj g  gyvendinti, taip pat keit si ir po i ris 
 bendruosius mokymosi pasiekimus. Iki tyrimo likus 
10 m nesi , mokykl  aplank  Ugdymo standart  
tarnybos, vykdan ios valstybin  mokykl  kontrol s 
program  visose Anglijos mokyklose, inspektoriai. 
Ataskaita buvo ypa  palanki, ir mokykla buvo gerai 
vertinta. Ugdymo standart  tarnybos ataskaitoje 
konstatuojama: “Mokykla pelnytai did iuojasi savo 
inkliuziniu ir daugiakult riniu etosu. ia pasiekiami 
auk ti mokymosi standartai ir puosel jama 
tarpusavio globos atmosfera. Santykiai tarp 
mokyklos vadovyb s, darbuotoj  bei mokini  yra 
labai geri, mokykla vadovaujasi lojalumo ir vienyb s 
principu. Tai rodo, kad i leistos l os atsiperka su 
kaupu”. 

 
Ankstesni Europos agent ros tyrimai rodo, jog dauguma ali  
pritaria, kad inkliuzinis ugdymas viduriniajame mokymo etape 
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yra labai aktuali tema. Nepakankama mokytoj  kvalifikacija ir j  
ne visai teigiamas po i ris yra labai svarbios problemos. B tent 
mokytoj  po i ris yra vienas i  lemtingiausi  veiksni  
gyvendinant inkliuzin  ugdym , o po i ris da niausiai priklauso 
nuo mokytoj  patirties (ypa  dirbant su SUP turin iais 
mokiniais), kvalifikacijos, jiems suteikiamos paramos ir kit  
s lyg , pvz. klas s dyd io ir darbo kr vio. 
 

Literat ros ap valga, Austrija: (…) buvo ai kiai 
nustatyta, jog teigiamas mokytoj  bei mokyklos 
bendruomen s po i ris  inkliuzin  mokym  yra itin 
svarbi varomoji j ga s kmingam inkliuziniam 
ugdymui, nepaisant to, koks mokymo modelis 
pasirinktas. Tokie mokykl  skatinami inovatori ki 
impulsai netgi gali veikti kai kuriuos tr kumus (pvz.: 
nepakankamas valand  skai ius, skirtas 
monitoringui, prastai rengtos klas s, per didelis 
mokytoj  skai ius grupel je ir kt). 

 
Vidurinio mokymo pakopoje mokytojai vis d lto yra ma iau link  
integruoti  savo klases moksleivius su SUP. Darbas su tokiais 
vaikais i  ties  reikalauja pasiaukojimo bei jautrumo, mokytojai 
privalo atsi velgti  mokini  poreikius. 
 

Socialiniai tyrimai, Olandija: (Apie 12 met  
berniuk , turint  Asperger sindrom ). Kart  viena i  
berniuko mokytoj  nusprend , jog jis neatliko vis  
nam  darb  u duo i . Pasiteiravusi berniuko ji 
su inojo, kad is neu baig  nam  darb  u duoties, 
nes taup  viet  savo s siuvinyje, o viso nam  darbo 
vienoje s siuvinio eilut je sutalpinti negal jo.  kitas 
eilutes vaikas atsisak  ra yti manydamas, kad jos 
bus reikalingos kitiems mokymosi dalykams. Taip pat 
pamok  metu jis nei taisydavo vis  savo klaid , nes, 
anot jo, s siuvinyje tam neu teko vietos. Mokytoja 
pasi l  pamokos med iag  ra yti de in je s siuvinio 
pus je, o pastabas apie klaidas pasi ym ti kair je. 
Kadangi toks sprendimas s siuvinyje nesukelt  
netvarkos, mokinys sutiko ir problema buvo 
i spr sta. Berniukui tai buvo labai svarbu. 
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iame tyrime bus aptariamos ios bei kitos su inkliuziniu 
ugdymu vidurin je mokykloje susijusios problemos. 
Susidom jusieji dokumentais, kuriais remiantis buvo parengta 
i ataskaita, gali juos rasti Europos specialiojo ugdymo pl tros 

agent ros elektronin s svetain s www.european-agency.org 
puslapyje apie inkliuzin  ugdym  ir veikl  klas je: 
 

1. Tarptautin  literat ros ap valga apie veikl  klas je: 
Inkliuzinis ugdymas ir efektyvi veikla klas je vidurin je 
mokykloje. 

2. Penkiose alyse vykdytos main  programos dalyvi  
prane imai. 

3. Keturiolikoje ali  atlikt  socialini  tyrim  prane imai. 
 

ioje svetain je taip pat yra visa informacija apie projekt , 
vykdyt  pradin je mokykloje. 
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2 STRUKT RA, TIKSLAI IR METODAI 
 
Strukt ra 
Bendroji projekto vidurin je mokykloje strukt ra buvo pana i  
pradin je mokykloje atlikto projekto strukt r . Tyrimo d mesio 
centre buvo efektyvi veikla klas je, taikant inkliuzin  ugdym . 
Buvo manoma, jog inkliuzinis ugdymas priklauso nuo mokytoj  
veiklos klas je. Ta iau mokytoj  veikla klas je priklauso nuo 
mokytoj  kvalifikacijos, patirties, sitikinim  ir po i rio, taip pat 
nuo situacijos klas je, mokykloje ir kit  i orini  veiksni  
(vietin s ir regionin s paramos, veiklos krypties, finansavimo ir 
k.t.). 
 

Literat ros ap valga, Ispanija: Akivaizdu, jog 
mokini  mokymosi problemos atsiranda ne vien d l 
mokymosi sunkum , bet ir d l mokymo organizavimo 
b d  mokyklose. Tai turi didel s takos ugdymo 
procesui klas se (pvz., atsiranda mokymosi 
problem ). 
 
Literat ros ap valga, Jungtin  Karalyst : Nors 
vairiose alyse atlikti socialiniai tyrimai parod , kad 
inkliuzinis ugdymas, tik tini rezultatai ir pats 
procesas gali b ti traktuojami vairiai, ta iau bet 
kuriuo atveju inkliuzinis ugdymas reikalauja 
mokyklos reformos, termino “atsiliekan i  vaik  
mokymas” atsisakymo bei mokymo/si programos 
patobulinimo turinio ir jo pateikimo at vilgiu. 

 
Palyginus su ankstesniuoju tyrimu, kurio d mesio centre buvo 
pradinis ugdymo lygis, vidurin je mokykloje is i bandymas yra 
ymiai sunkesnis, kadangi daugelio ali  mokymo/si programa 

yra orientuota  atskirus mokymo/si dalykus ir d l to mokiniai turi 
nuolat migruoti i  vienos klas s  kit . 
 

Literat ros ap valga, Austrija: Klas s 
suskirstymas rei kia klas s, kaip vieneto, 
suskaidym , nes vaikai yra atskiriami nuo savo 
pagrindin s grup s ir migruoja i  vienos klas s  kit , 
prisijungdami prie paralelini  klasi  mokini . 
Daugeliu atvej  paai k jo, kad tai yra labai 
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nepalanku mokini  su SUP integracijai, kadangi n ra 
u tikrinamas socialinis t stinumas. 

 
Vidurinis mokymas daugelyje ali  da niausiai yra organizuotas 
taip, jog mokiniams, turintiems SUP, mokymasis tampa sunkiu 
i bandymu. Tod l ypa  svarbu i skirti kelet  strategij , kuri  

m si mokyklos, m ginusios veikti i  problem . 
 
Mokytojai ir mokyklos organizuoja inkliuzin  ugdym  klas se 
vairiomis formomis. Pagrindinis io tyrimo tikslas buvo apra yti 
tuos vairius inkliuzinio ugdymo b dus ir pateikti apie tai 
daugiau informacijos. 
 
Tikslui pasiekti tyrime buvo i kelta eil  klausim . Pagrindinis 
klausimas: kaip klas je dirbti su skirtingais vaikais? Greta buvo 
apsvarstytas ir kitas pirmin s svarbos klausimas: koki  s lyg  
reikia klas je dirbant su skirtingais vaikais? 
 
Tyrimo d mesio centre buvo mokytoj  darbas. Ta iau 
paai k jo, jog mokytojai da niausiai mokosi ir gyja praktikos i  
greta esan i  jiems svarbi  ir taking  moni : mokyklos 
direktoriaus, koleg  mokytoj  ir kit  ugdymo specialist , 
dirban i  toje mokykloje ar kitur. Visi ie specialistai ir tapo 
pagrindiniu tiriamuoju io projekto objektu. 
 
Tikslai 
Pagrindinis tyrimo u davinys buvo supa indinti mokytojus su 
galimomis darbo su skirtingais vaikais klas je bei mokykloje 
strategijomis ir informuoti juos apie b tinas s lygas ioms 
strategijoms gyvendinti. Projektas tur jo atsakyti  pagrindinius 
klausimus apie inkliuzin  ugdym . Teigiama, jog pirmiausia 
reikia suprasti, kas yra efektyvu inkliuzin je aplinkoje. Antra, 
reikia gilesnio supratimo, kaip vyksta inkliuzinis ugdymas. 
Tre ia, labai svarbu inoti, kod l toks ugdymas vyksta (kas j  
s lygoja). 
 
Metodai 
Buvo imtasi vairios veiklos, kuri pad t  atsakyti  i kilusius 
klausimus. Pirmasis tyrimo ingsnis buvo literat ra paremti 
ap valginiai skirting  inkliuzinio ugdymo modeli  ir s lyg , 
b tin  tiems modeliams gyvendinti, apra ymai. Metodai ir 
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literat ros ap valgos duomenys yra pateikti leidinyje “Inkliuzinis 
ugdymas ir efektyvi veikla klas je vidurin je mokykloje”, kuris 
yra i leistas kaip elektronin  knyga (Middelfart, 2004: 
www.european-agency.org). Literat ros ap valgos duomenys 
buvo reikalingi tam, kad atskleist , kas yra efektyvu inkliuzin je 
aplinkoje. 
 
Antroji tyrimo stadija – skirtingose alyse atlikti socialiniai 
tyrimai – sprend  klausimus, kaip inkliuzinis ugdymas vyksta ir 
ko reikia, kad jis vykt . Europos agent ros nar s i studijavo 
savo alyse vykusius gero/pavyzdinio ugdymo pavyzd ius. J  
buvo papra yta sutelkti d mes   veikl  klas je ir pateikti 
ugdymo programos charakteristik . Be to, buvo kreipiamas 
d mesys ir  vyraujant  kontekst  bei s lygas; ypa  tas s lygas 
bei konteksto kait , kurie buvo b tini diegiant ir toliau vystant 
i  program . Tokios s lygos ir konteksto kaita yra svarb s 

keliais lygmenimis: mokytojo ( g d iai, inios, po i ris ir 
motyvacija); klas s; mokyklos ir mokyklos komandos; paramos 
tarnyb ; finansavimo; veiklos krypties ir t.t. 
 
Galiausiai ekspert  main  programoje buvo i analizuoti ir 
vertinti principai, atskleid iantys svarbiausius efektyvaus 
inkliuzinio ugdymo veiklos ypatumus. Apsilankymas skirtingose 
vietose, kur buvo praktikuojamas inkliuzinis ugdymas, bei 
diskusijos su ekspertais leido kokybi kiau ir pla iau suprasti, 
kaip ir kod l inkliuzinis ugdymas gali b ti organizuojamas arba 
neorganizuojamas. Ekspert  main  programos dalyviai 
apsilank  Liuksemburge, Ispanijoje, vedijoje ir Jungtin je 
Karalyst je (Anglijoje). Ekspert  mainai vyko 2003-i j  met  
vasar . 
 

iame prane ime pateikti duomenys remiasi vairiais 
informacijos altiniais: pirmiausia literat ros ap valgini  
straipsni  i vadomis (vietini  bei tarptautini ). Antra, socialini  
tyrim , atlikt  keturiolikoje ali , apra ymais. Ir galiausiai - 
ekspert  main  veiklos rezultatais. Taigi, veikla klas je buvo 
tyrin ta holistiniu po i riu, remiantis tyrimais bei informacija 
apie kasdien  veikl  klas je. 
 
Kitame skyriuje pateikiama bendra informacija apie veiklos 
klas je inkliuzin se vidurin se mokyklose ypatumus. 
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Inkliuziniam ugdymui b tinos s lygos yra i vardintos 
paskutiniajame skyriuje. 
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3 EFEKTYVI VEIKLA KLAS JE 
 
Darbas su skirtingais mokiniais tampa vienu i  did iausi  
i ki  Europos mokyklose ir j  klas se. Inkliuzinis ugdymas 
gali b ti oganizuojamas keliais b dais ir skirtingais lygiais, bet i  
esm s daugiausia darbo tenka mokytoj  komandai, kuri turi 
reaguoti  augan ius mokini  poreikius mokykloje bei klas je ir 
pritaikyti arba paruo ti mokymo program  taip, kad ji atitikt  
vis  mokini  – turin i  ir neturin i  SUP - poreikius. 
 

Literat ros ap valga, Ispanija: Taigi, jeigu 
mokyklos nusprend ia skirti daugiau d mesio 
heterogenin ms moksleivi  ypatyb ms, turi b ti 
apgalvoti mokymo organizavimo ir veiklos aspektai, 
mokytoj  darbas turi b ti suderintas bei paremtas 
bendradarbiavimu su visa ugdymo bendruomene, 
turi b ti remiamasi vairiais altiniais ir ugdymo 
praktika. 

 
Tyrimo eigoje buvo i skirtos septynios efektyvi  inkliuzinio 
ugdymo veiksni  grup s. Nat ralu, jog kai kurios i  j  jau buvo 
minimos m s  tyrime apie pradin  ugdym : Mokymas 
bendradarbiaujant, Mokymasis bendradarbiaujant, Problem  
sprendimas drauge, Heterogeninis mokini  grupavimas, 
Efektyv s mokymo b dai. Vidurin je mokykloje ypa  aktual s 
dar du veiksniai: Nam  aplinkos sistema ir Alternatyvios 
mokymosi strategijos. 
 

emiau yra pateikti visi septyni veiksniai. Kiekvienas i  j  yra 
apib dintas pla iau ir iliustruotas citatomis i  ali  tarpusavio 
main  vizit  prane im , skirting  ali  socialini  tyrim  bei 
literat ros ap valgos. 
 
(i) Mokymas bendradarbiaujant 
 

 
Mokytojams svarbu bendradarbiauti ir gauti praktin s 
bei lanks ios paramos i  koleg . Kartais mokiniams su 
SUP reikia pagalbos, kurios mokytojas negali suteikti 
kasdieni  pamok  metu. Tokiu atveju  pagalb  gali 
ateiti kiti mokytojai ir padedantis personalas, sunkias 
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situacijas veikdami lankstumu, kokybi ku planavimu, 
bandradarbiavimu ir komandiniu darbu. 
 

 
Tyrimas rodo, jog inkliuzinis ugdymas yra stiprinamas keleto 
veiksni  pagalba, kurie bendrai gali b ti vadinami mokymu 
bendradarbiaujant. Mokymas bendradarbiaujant apima 
vairiausio pob d io bendradarbiavimo formas tarp klas s 
mokytojo ir mokytojo pad j jo, koleg  mokytoj  ir kit  srities 
profesional . Vienas i  mokymo bendradarbiaujant bruo  yra 
tas, jog mokiniai su SUP yra neatskiriami nuo klas s. Parama 
jiems suteikiama klas je. Tai sukelia priklausymo klasei jausm , 
skatina savigarb , kas ypa  palengvina mokym si. 
 
Antrasis mokymo bendradarbiaujant bruo as yra tas, jog toks 
mokymo organizavimas tampa mokytoj  atsiskyrimo problemos 
sprendimu. Mokytojai vienas i  kito gali pasimokyti ir pasidalinti 
patirtimi. D l to bendradarbiavimas yra efektyvus ne tik 
pa intiniam bei emociniam mokini  su SUP vystymuisi, bet ir 
mokytoj  poreiki  patenkinimui. ali  socialiniuose tyrimuose 
da nai minima, jog mokytojai labai noriai mokosi i  koleg , 
su ino apie naujus metodus.  
 

Socialiniai tyrimai, Airija: Mokykloje veikia 
Mokyklos paramos taryba, kurios nariai yra mokyklos 
direktorius, direktoriaus pavaduotojas, mokytojai 
instruktoriai, mokytojai asistentai, u klasin s veiklos 
organizatoriai ir mokytojai, atsakingi u  ry i  tarp 
nam (t v )/mokyklos/bendruomen s palaikym . i 
taryba renkasi kiekvien  savait  ir aptaria 
moksleivi , turin i  elgesio ar mokymosi sunkum , 
poreikius bei planuoja, kaip tuos poreikius patenkinti. 
 
Socialiniai tyrimai, Austrija: Darbas grup je 
reikalauja ypa  didel s bendravimo ir konflikt  
sprendimo kompetencijos skiriant u duotis bei 
konsultuojant jas atliekan ius. i darbo dalis u ima 
ypa  daug laiko. Poreikis glaud iau dirbti i vien nei 
dirba “ prasti vidurin s mokyklos mokytojai” buvo 
esminis motyvacinis faktorius imantis ios u duoties. 
Darbas drauge ir dalijimasis patirtimi ypa  praturtina. 
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Ekspert  mainai, Liuksemburgas: Mokytojai 
sura ydavo savo pasteb jimus  s siuvin , kuris buvo 
prieinamas kiekvienam mokytojui, vedan iam 
pamokas toje klas je. Tai tarsi vidinis bendravimas 
tarp mokytoj , besidalinan i  informacija apie 
moksleivi  elgesio ir mokymosi sunkumus. 

 
(ii) Mokymasis bendradarbiaujant 
 

 
Mokiniai, kurie vienas kitam padeda, ypa  jei mokini  
grupavimas yra lankstus ir gerai apgalvotas, daug laimi 
mokydamiesi kartu. 
 

 
Tyrimas parod , kad pagalba bendraam iams arba mokymasis 
bendradarbiaujant yra efektyvus veiksnys moksleivio mokymuisi 
bei pa intiniam ir socialiniam-emociniam vystymuisi. Be to, n ra 
joki  po ymi , kad gabesni moksleiviai tokiose situacijose 
nukent t  d l sunkesni  u duo i  ar galimybi  tr kumo. 
 
Ugdymo metodai, kai mokiniai dirba kartu, vardijami vairiais 
terminais: bendraam i  mokymas, mokymasis 
bendradarbiaujant ar bendraam i  instruktavimas. Taikant 
iuos metodus, mokytojas suformuoja heterogenines poras 

(kartais - 3 moksleivi  grupeles), kurios pasidalija moksleivio ir 
jam padedan io mokytojo vaidmenis (tre iasis tampa 
steb toju). V liau apsikei iama vaidmenimis: ma iau gabiems 
moksleiviams taip pat tenka tapti mokytojais. 
 

is metodas ypa  efektyvus keliant moksleivi  pasitik jim  
savimi. Tuo pa iu metu jis skatina socialin  bendraam i  
bendravim . Mokymasis bendradarbiaujant yra naudingas 
visiems moksleiviams: mokinys, kuris padeda savo draugui, 
geriau ir ilgiau i laiko atmintyje informacij , o jo draugo poreikiai 
yra lengviau patenkinami, kai med iag  paai kina bendraam is, 
kurio supratimas yra tik iek tiek geresnis nei jo paties. 
 
Tyrimas parod , kad mokymosi bendradarbiaujant metodai ne 
tik duoda teigiam  rezultat , bet ir yra palyginti lengvai 
realizuojami. 
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Ekspert  mainai, vedija: Mes steb jome, kaip 
moksleiviai tarpusavyje ai kinosi u duotis ne tik 
pamok  metu, bet ir per pertraukas. 
Bendradarbiavimas su mokyklos draugais, turin iais 
speciali j  poreiki , nat raliai ugdo empatij . 
B dami kartu, klausydamiesi vienas kito nuomoni , 
mokiniai sijau ia vieni  kitus. 

 
Tarptautin  literat ros ap valga: Vaik  
mokytojavimo veikla buvo suplanuota du kartus per 
savait  po penkiolika minu i . Mokytoj  buvo 
papra yta suformuoti grupeles po tris skirtingo 
mokymosi lygio moksleivius. Veiklos metu 
moksleiviai atlikdavo konsultanto, mokinio ir 
steb tojo vaidmenis. Konsultantas parinkdavo 
klausim  ar u duot , kuri  mokinys tur davo atlikti. 
Steb tojas sustiprindavo socialin  io proceso 
aspekt . Mokytojas atlikdavo pad j jo darb . 

 
(iii) Problem  sprendimas drauge 
 

 
Problem  sprendimas drauge - tai sistemingas 
nepageidaujamo elgesio klas je nagrin jimas. Drauge 
su mokiniais yra sukuriamos ai kios klas s taisykl s ir 
atitinkami paskatinimai ar nuobaudos u  tam tikr  
elges . 
 

 
Socialini  tyrim  prane im  i vadose bei tarptautin s literat ros 
ap valginiuose straipsniuose teigiama, jog problem  sprendimo 
drauge metod  panaudojimas suma ina tamp  bei trukd ius 
pamokose. 
 
Reikia pabr ti, kad efektyvi  klas s taisykli  k rimas yra 
aptariamas su visa klase ir kad tos taisykl s yra ai kiai 
matomoje vietoje klas je. Kai kuriuose socialiniuose tyrimuose 
tokios klas s taisykl s buvo ra omos  sutartis, kurias reik jo 
pasira yti moksleiviams. Yra keletas b d  tokioms taisykl ms 
sukurti, ta iau socialiniai tyrimai pabr ia, jog ypa  svarbu 
mokslo met  prad ioje tuo tikslu surengti susirinkim . Taip pat 
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svarbu, kad klas s taisykl s, paskatinimai bei nuobaudos u  
elges  b t  aptartos su t vais. 
 

Ekspert  mainai, Liuksemburgas: Klas s sutarties 
sudarymas: mokiniai ir mokytojai aptaria ir sutaria d l 
de imties taisykli . Tai rei kia, jog kiekvienas turi 
taisykli  laikytis ir elgtis pagal jas. io metodo tikslas 
– situacij  bei problem  sprendimas drauge. 
 
Ekspert  mainai, Jungtin  Karalyst : Buvo 
pasirinkta lygi  galimybi  politika ir klas je ant sien  
buvo i kabintos taisykl s. Taip pat buvo nustatytos 
elgesio normos ir pravestos pamokomosios 
pamokos joms tvirtinti. Mokykloje buvo 
organizuojami susirinkimai, kuriuose buvo pateikiami 
atsiliepimai apie mokini  elges . Buvo kreiptasi  
t vus, kad jie taip pat paremt  savo vaik  motyvacij  
laikytis elgesio norm . Jie tur jo pasira yti sutart , 
patvirtinan i   sipareigojim . Tokios sutartys su 
t vais ir mokiniais buvo pasira omos kiekvienais 
metais. 
 
Socialiniai tyrimai, Vokietija: Savait s pabaigoje 
vyksta vadinamieji “penktadieniniai susib gimai” 
arba klas s susirinkimai. ia aptariami savait s 
vykiai, diskutuojama, kartu sprend iamos 
problemos. Mokytojai ir mokiniai i rei kia kriti k  
pastab  ir pasidalija d iuginan ia, s kminga savait s 
patirtimi. 
 

(iv) Heterogeninis grupavimas 
 

 
Heterogeninis mokini  grupavimas - tai ugdymo 
aplinkos suformavimas, kai SUP turintys vaikai mokosi 
vienoje klas je su kitais bendraam iais. Skirting  
geb jim  klas s id jos pagrindas yra atrankos 
vengimas ir pagarba nat raliai skirting  geb jim  vaik  
variacijai klas se. 
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Heterogeninis grupavimas ir labiau diferencijuotas po i ris  
ugdym  yra b tini ir efektyv s dirbant klas je su vairiais 
mokiniais. Tai pabr ia princip , kad visi mokiniai yra lyg s, o 
mokini  suskirstymas  vidurini  mokykl  klases pagal j  
gabumus reik t  mokini , turin i  SUP, atst mim . io 
organizacinio metodo prana umai yra akivaizd s pa intiniu, 
emociniu ir socialiniu po i riu. Toks metodas padeda suma inti 
did jant  atotr k  tarp mokini  su SUP ir j  bendraam i . Be to, 
jis skatina mokini  ir mokytoj  teigiam  po i r   mokinius su 
SUP. 
 
Visose alyse heterogeninis grupavimas buvo labai svarbus 
atradimas dirbant su skirtingais mokiniais klas je. Be to, toks 
grupavimas yra b tina s lyga taikant mokymosi 
bendradarbiaujant princip . 

 
Ekspert  mainai, Norvegija: Mokiniai yra 
grupuojami daugybe b d  d l vairiausi  prie as i , 
atsi velgiant  tai, kas vyksta mokykloje, arba  
tikslus, kuriuos mokykla siekia gyvendinti. 
Pirmiausia visi mokiniai pagal am i  sugrupuojami  
klases, kurios yra suformuojamos po dvi vienam 
am iaus tarpsniui ir kurios labai glaud iai 
bendradarbiauja tarpusavyje. Pamok  metu mokiniai 
yra skirstomi  vairi  dyd i  mokymosi grupeles – 
pradedant grupavimu poromis, baigiant bendru 
darbu visoje klas je. 
 
Socialiniai tyrimai, Austrija: Tre dalis pamok  
vaikams vyksta pagal individualius savaitinius 
planus. Tokie mokymo/si dalykai kaip biologija ar 
geografija yra organizuojami projekt  forma, da nai 
pritaikant tarpkult rin  aspekt . Kasdien da niausiai 
dirbama porose ir grup se. Vokietijoje per 
matematikos ir angl  kalbos pamokas vaikai 
neskirstomi  tris geb jim  lygius (kai dirbama 
trijuose skirtinguose kabinetuose), kaip yra prasta 
kitur. Did i j  laiko dal  jie mokosi viename kabinete, 
kartu analizuoja bendr  tem , kaip kiekvienas 
sugeba. 
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(v) Efektyvus mokymas 
 

 
Efektyvus mokymas remiasi monitoringu (darbo 
steb jimu), vertinimu ir dideliais l kes iais. Labai 
svarbu visiems mokiniams taikyti standartin  
mokymo/si program . Kita vertus, j  da nai reikia iek 
tiek pakeisti, adaptuoti ne tik mokini , turin i  SUP, bet 
ir vis  mokini  poreikiams. Toks mokymo 
organizavimas yra nustatytas dirbant su mokiniais, 
turin iais SUP, ir i d stytas Individualaus ugdymo 
plano (IUP) strukt roje. 
 

 
Socialiniai tyrimai pabr ia iuos efektyvaus ugdymo aspektus: 
monitoring , vertinim , vertinim  ir didelius l kes ius. Tai 
duoda naudos visiems mokiniams, bet ypa  svarbu mokiniams 
su SUP. Efektyvaus mokymo b dai taip pat padeda ma inti 
atotr k  tarp mokini  su SUP ir j  bendraam i . Svarbi 
aplinkyb , pabr ta skirting  ali  socialiniuose tyrimuose, yra 
tai, jog IUP turi tilpti  prastos mokymo/si programos r mus. 
 

Socialiniai tyrimai, Ispanija: Mes naudojame 
prastin  mokymo/si program  kaip pagrind , greta 
vesdami tam tikr  modifikacij , ta iau leisdami 
moksleiviams kiek galima daugiau dalyvauti bendroje 
mokymosi veikloje, kad jie jaust si integruoti  
mokyklos veikl . Labai svarbu, kad mokiniai b t  
visi kai integruoti j  prastoje klas je. Norint 
garantuoti integracij , turi b ti skatinamas j  
dalyvavimas klas s veikloje, jie turi kartu su klas s 
draugais mokytis ma iausiai 3 mokymo/si dalyk , 
lankyti j  aukl tojo pamokas ir pasirenkamuosius 
dalykus. 
 
Socialiniai tyrimai, Islandija: Nors moksleiv  
daugiausia laiko praleid ia dalyvaudama bendroje 
klas s veikloje, didel  dalis mokymo/si organizavimo 
klas je vyksta individualaus mokymo/si forma. Per 
gimtosios kalbos, u sienio kalb , men  bei 
matematikos pamokas ji da niausiai mokosi 
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gaudama atskiras u duotis ar vykdydama atskirus 
projektus. Tiek kalb , tiek matematikos pamokose 
u uotys bei darbas klas je yra diferencijuojamas. 
Mokymosi med iaga yra adaptuota ir pritaikyta jos 
poreikiams. 
 

(vi) Nam  aplinkos sistema 
 

 
Nam  aplinkos sistemoje mokymo/si programos 
vykdymo organizavimas kei iasi i  esm s. Beveik 
visas mokymas vyksta bendroje erdv je, suskirstytoje 
 dvi ar tris klases. U  ugdym  nam  aplinkoje yra 
atsakinga grupel  mokytoj . 
 

 
Kaip min ta anks iau, did jantis mokymo/si dalyk  skai ius ir 
tam tikra mokymo organizavimo forma vidurin je mokykloje 
sukelia rimt  sunkum  mokiniams su SUP. Socialiniai tyrimai 
rod , kad yra tinkamesni  b d  iai problemai spr sti. Nam  
aplinkos sistema yra vienas i  toki  modeli : mokiniai lieka toje 
pa ioje aplinkoje, kuri suskirstoma  kelias klases ir grupel  
mokytoj  d sto beveik visus mokymo/si dalykus. Mokiniams, o 
ypa  tiems, kurie turi SUP, tai patenkina j  poreik  jaustis 
“priklausantiems”. Tai taip pat padeda gyvendinti nor  suteikti 
mokiniams stabili  ir nekintan i  aplink , patenkina poreik  
organizuoti ugdym  neskirstant mokini  pagal j  geb jimus. 
Galiausiai tai skatina mokytoj  bendradarbiavim  ir jiems 
suteikia neformalaus kvalifikacijos k limo galimybes. 
 

Socialiniai tyrimai, vedija: Mokykloje dirba 55 
mokytojai. Jie yra sugrupuoti  penkias komandas, 
kurias sudaro po 10-12 mokytoj . Kiekviena 
komanda yra atsakinga u  4-5 klases, ekonominiu 
po i riu sukurta savivalda, komandos turi atskiras 
praktines ugdymo programas ir konkre ius mokyklos 
vizijos suk rimo planus. Tai rei kia, jog lankstus 
darbo pob dis ir tvarkara tis (…) bei mokytoj  
kvalifikacijos k limas penkiose mokytoj  komandose 
ir tarp mokini  gali b ti traktuojami skirtingai. 
Mokiniai mokosi skirtingo am iaus grup se, ir 
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did i j  dal  teorini  pamok  veda du mokytojai. 
Nors mokytoj  specializacijos apima tik vien  ar kelis 
mokymosi dalykus, pagal  model  jie gali vesti ir kit  
dalyk  pamokas. Mokyklos direktorius teigia, jog 
prie astis keisti mokytoj  skai i  klas je buvo siekis 
“atsikratyti temptos atmosferos ir konflikt  tarp 
moksleivi  bei tarp mokytoj  ir moksleivi . Jaut me, 
jog turi b ti kitoki  mokymo organizavimo b d , kurie 
leist  mokiniams jaustis saugiai. Mes paman me, 
kad mokykla atrodyt  saugesn  aplinka, jei su klase 
kiek galima daugiau dirbt  tas pats mokytojas”. Tai 
reik t , kad mokykloje kai kurie mokytojai d sto 
mokymo/si dalykus tam netur dami oficialios 
kvalifikacijos. Bet, anot direktoriaus, toks mokymas 
yra efektyvus: “Pirma, tie mokymo/si dalykai 
mokytojams kelia didel  susidom jim . Antra, 
mokytojai gauna paramos i  to dalyko srities 
ekspert ”. 
 
Ekspert  mainai, Norvegija: Mokykla pabr ia, jog 
kiekviena klas  turi sudaryti visum  fizine, socialine 
ir akademine prasme, kur visi mokiniai yra tampriai 
susij  su klase. Kiekvien  klas s mokytoj  komand  
sudaro du-trys klas s mokytojai, ugdymo 
specialistas, u klasin s veiklos ir mokymo/si dalyko 
mokytojas, socialinio ugdymo specialistas ir/arba 
asistentas. Mokytoj  komanda turi bendr  kabinet , 
pa sta visus vaikus ir priima bendr  atsakomyb  u  
klas s mokymosi lyg . Kiekvienos komandos nariai 
vienas kitam padeda, kartu planuoja darb , 
bendradarbiauja su t vais. 
 
Socialiniai tyrimai, Liuksemburgas: Jei manoma, 
klas je bent trejus metus tur t  likti tie patys 
mokiniai. Kiekvienai klasei skiriamas ribotas 
mokytoj  skai ius, kiekvienas i  j  d sto po kelis 
dalykus. Mokytoj  skai ius yra suma intas iki 
minimumo tam, kad b t  u tikrinta gera atmosfera. 
Ta pati mokytoj  komanda veda pamokas trejus 
metus. Taip sustiprinama klas s vienyb , 
u mezgami geresni santykiai tarp mokini  ir 
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mokytoj , klas je tvyro suasmeninta atmosfera, kuri 
raminan iai veikia mokinius. 
 
Ekspert  mainai, vedija: Mokykloje naudojamas 
dviej  mokytoj  mokytojavimo modelis – kiekvienoje 
klas je dirba dviej  mokytoj  komanda, mokytojai 
did i j  laiko dal  d sto kartu. Jie veda beveik vis  
dalyk  pamokas, nors ir neturi tam kvalifikacijos. 
Greta prast  mokytojo pareig , jie stebi mokinius, jei 
reikia - juos vertina ir pasi lo speciali  param  juos 
ugdant. Tokio ugdymo proceso organizavimo 
rezultatas – mokytojas visuomet turi partner , su 
kuriuo planuoja ugdymo proces  ir veikl , gauna 
gri tam j  ry , turi kompetenting  partner  stebint, 
vertinant ir vertinant mokinius. 
 
Literat ros ap valga, Austrija: S kmingam 
bendradarbiavimui reikia ma , lengvai valdom  
mokytoj  komand . Net jei kai kurie dalykai yra 
d stomi neturint oficialios kvalifikacijos, svarbiausia - 
noras ir sugeb jimas bendradarbiauti su kartu 
dirban iu mokytoju. 
 
Literat ros ap valga, Norvegija: Taip pat labai 
svarbu, kad toks mokymo organizavimas u tikrina 
ger  santyki  tarp mokini  palaikym , mokiniai 
patiria priklausymo jausm , tarpusavio 
bendradarbiavim  ir tak , turi geras s lygas dirbti 
kartu dalyvaudami klas s veikloje. 

 
(vii) Alternatyvios mokymosi strategijos 
 

 
Alternatyvi  mokymosi strategij  taikymo tikslas - 
i mokyti mokinius mokytis ir spr sti problemas. Be to, 
mokyklos suteikia moksleiviams didesn  atsakomyb  
u  j  pa i  mokym si. 
 

 
Mokini  su specialiaisiais poreikiais integracijai paremti per 
pastaruosius metus buvo suformuoti keli modeliai, kuri  
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d mesio centre yra mokymosi strategijos. Tokiose programose 
mokiniai ne tik susipa sta su strategijomis, bet ir su ino, kaip ir 
kokiu metu taikyti reikiam  strategij . Teigiama, jog didesn s 
atsakomyb s suteikimas mokiniams u  j  pa i  mokym si 
prisideda prie inkliuzinio ugdymo vidurin se mokyklose s km s. 
Pagal ali  dalyvi  suteikt  informacij , didesn s atsakomyb s 
u  mokym si suteikimas mokiniams yra vyk s mokymo/si 
organizavimo b das. 
 

Ekspert  mainai, vedija: Mokiniai yra j  pa i  
mokymosi proceso vadovai. Jie planuoja savo darbo 
laik , u sibr ia tikslus, nusistato lygius ir b dus, 
kaip tuos tikslus gyvendinti (…). Kitas atsakomyb s 
ugdymo pavyzdys yra tvarkara tis. N ra grie tai 
nustatyta, kada prad ti rytines pamokas, ta iau yra 
pusvaland io trukm s pertrauka, ir mokiniai gali 
pasirinkti – i  ryto ateiti v liau ir pasilikti po pamokos. 
 
Socialiniai tyrimai, Islandija: Mokykla pabr ia 
mokymosi aplinkos bei vairi  mokymo metod  
naudojimo svarb . Mokyklos personalui labai svarbu 
su mokiniais palaikyti teigiamus santykius. Jie taip 
pat r pinasi, kad mokiniai b t  savaranki ki ir 
atsakingi u  savo mokym si. 
 
Socialiniai tyrimai, vedija: Did iausia problema 
mokiniams buvo klausti ir pra yti pagalbos. 
Ankstesn je mokykloje jie to nebuvo i mok . Taikant 
model , kai atsakomyb  u  mokym si labiau 
priklauso patiems moksleiviams, klausim  
u davin jimas yra labai svarbus. Viena mokytoja 
teigia: “Mokiniai prad jo suprasti, kad jie ia yra tam, 
kad i mokt , o mokytojai yra tam, kad pad t  jiems 
mokytis, ir tod l jie privalo pra yti pagalbos”.  

 
ioje ir ankstesn se dalyse buvo apibr ta nema ai efektyvi  

ugdymo vidurin je mokykloje metod . Visi ie ugdymo metodai 
padeda realizuoti inkliuzin  ugdym , kurio esm  – kiekvienam 
suteikti galimyb  sisavinti mokymo/si program . B tina 
pa ym ti, kad yra keletas b d , kaip pasiekti  tiksl , ta iau, 
kaip parod  socialiniai tyrimai skirtingose alyse, ypa  
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efektyvios yra i  mokymo metod  kombinacijos. Kitoje dalyje 
apib dinamos s lygos, b tinos i  ugdymo metod  
realizavimui. 
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4 S LYGOS INKLIUZINIAM UGDYMUI 
 

io tyrimo tikslas - i skirti mokymo metodus, kurie b t  
efektyv s dirbant inkliuzin se klas se. Ta iau inkliuziniam 
ugdymui yra daug b tin  s lyg . I nagrin ta tyrimo literat ra 
(med iaga), atskir  socialini  tyrim  prane imai, ekspert  
diskusijos atskleid ia, kad inkliuziniam ugdymui reikia tam tikr  
s lyg . ia pateikiama i  s lyg  ap valga. 
 
Mokytojai 
Formuoja teigiam  mokytoj  po i r : 
 

Literat ros ap valga, Ispanija: (…) atrodo, kad kai 
kurie mokytojai yra link  per greitai segreguoti 
mokinius, nuspr sti, kad su tokiais mokiniais turi 
dirbti padedantysis mokytojas (…), kad ie mokiniai 
yra tie “ypatingieji”, u  kuriuos tur t  b ti atsakingi 
kiti specialistai. 
 

Sukuria “priklausomumo” jausm : 
 

Ekspert  mainai, Liuksemburgas:  mokinius su 
SUP buvo i rima kaip  asmenybes, turin ias savo 
specifines ir unikalias istorijas. Mokytojai steng si, 
kad mokiniai jaust si kaip eimos ir benduomen s 
nariai, tokiu b du keldami mokini  savigarb . 
Pozityviu bendravimu tarp klas s nari  ( skaitant ir 
mokytojus) buvo dedamos nuolatin s pastangos 
mokini  pasitik jimui savimi kelti. 
 
Literat ros ap valga, veicarija: Klas je yra 
akcentuojamas bendruomen s jausmas, kuris 
skatina mokini  socialin  integravim si. Be to, turi 
b ti sukurta pakankamai situacij , kuri  metu 
mokiniai gal t  dirbti, semtis patirties ir mokytis 
kartu. Kai klas je mokiniai da nai i skirstomi, 
bendruomen s jausmo nebelieka. 

 
Pasitelkia tinkamus pedagoginius g d ius ir skiria laiko 
refleksijai: 
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Socialiniai tyrimai, Norvegija: Nors daugiausia 
d mesio skiriama moksleivi  akademini  ir socialini  
g d i  formavimui, tuo pa iu metu turime suteikti 
galimyb  ir mokytojams vystyti j  pa i  g d ius. 
Tod l mes jiems pasi l me lankyti kvalifikacijos 
k limo kursus (…) u kirsdami keli  skaitymo ir 
ra ymo sunkumams. Be to, mes ketiname jiems 
i d styti paskait  cikl  apie mokini  elgesio 
problemas – mokytojai turi inoti, kaip elgtis i kilus 
tokiems sunkumams. 
 
Literat ros ap valga, Pranc zija: Mokytoj  
kvalifikacijos k limas ir naujos informacijos 
suteikimas yra b tinos s kmingo mokini  
integravimo klas je prielaidos. Visi atlikti 
eksperimentai rodo, kad mokytoj  kvalifikacijos 
k limas bei bendradarbiavimas tarp mokytoj , 
ugdytoj  ir terapeut  komand , t v  ir mokini  yra 
labai svarb s planuojant ir gyvendinant integracij  
(…). inant sunkumus, kurie atsiranda vykstant 
mokini  integracijai, informacija apie negalios 
specifi kum , jos poveik  mokymuisi yra be galo 
svarbi norint pa alinti abejones, kai grup je 
atsiranda vienas ar daugiau paaugli  su SUP. Tokia 
informacija padeda sukurti dinamin  mokymo/si 
proces , teikiant pirmenyb  kiekvieno vaiko 
asmeniniam dalyvavimui tame procese. 

 
Mokykla 

Taiko visos mokyklos dalyvavimo ugdymo procese metod : 
 

Socialiniai tyrimai, Jungtin  Karalyst : Jei 
mokymo organizavimo b das pradin se mokyklose 
daugeliu atveju leid ia vienam mokytojui dirbti su 
klase, kurioje keletas mokini  gali b ti pa eid iami 
mokymo programos at vilgiu, tai yra ne manoma 
vidurin se mokyklose, kur yra vairi  dalyk  
specializacijos ir mokiniai migruoja i  vienos klas s  
kit , dirbdami su skirtingais mokytojais. Kiekvieno 
moksleivio skirtingi poreikiai nebus patenkinti, jei visi 
mokytojai nesistengs efektyviai t  poreiki  patenkinti. 
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Literat ros ap valga, Ispanija: Kuo stipresnis 
bendros atsakomyb s u  moksleivius vidurin je 
mokykloje jausmas, tuo skland iau vyksta ugdymo 
procesas. Bendras inojimas apie kai kuri  mokini  
problemas yra efektyvesnis nei asmeninis daugelio 
mokytoj  susir pinimas ir noras pad ti tam tikroje 
situacijoje. 

 
Suteikia lanks i  paramos sistem : 

 
Literat ros ap valga, veicarija: Mokymo forma, 
kai vyksta komandinis mokytoj  ir ugdymo 
specialist  darbas, turi daug prana um . Mokiniai 
lieka savo klas je, d l speciali  ugdymo poreiki  
jiems klas s palikti nereikia. Kiti vaikai taip pat turi 
naudos bendraudami su specialaus ugdymo 
mokytoju. Abu mokytojai profesi kai vienas i  kito 
taip pat mokosi, vienas kitam padeda sunkiose 
situacijose ir i  to turi asmenin s naudos. 
 
Socialiniai tyrimai, Graikija: Bendradarbiavimas 
tarp klas s mokytojo ir mokytojo pad j jo palaipsniui 
augo. Klas s dinamika po truput  keit si ir mokiniai  
tai reagavo teigiamai. Klas s mokytojas dirbo nebe 
vienas ir min i  pasidalijimas bei metod  refleksija 
pagelb jo modifikuojant ir konceptualizuojant 
strategijas, atsi velgiant  mokini  poreikius. 
 

Formuoja mokyklos vadovyb s po i r : 
 
Ekspert  mainai, Jungtin  Karalyst : Mokyklos 
direktorius yra profesionalus, kvalifikuotas ir turintis 
ai ki  ateities vizij  vadovas. Jo d ka mokykloje 
vyrauja gera atmosfera. Jis mokykloje dirba jau 
seniai, tod l apie mokyklos reikalus puikiai 
nusimano. Jis ilgai dirbo klas s mokytoju, tod l jam 
r pi mokytoj  darbo s lygos ir moksleivi  mokymosi 
aplinka. 
 
Socialiniai tyrimai, Portugalija: Mokyklos 
vykdomoji taryba tur jo didel  autoritet , kur  
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pripa ino visi. Visos mokyklos vidin s taisykl s, 
skirtos mokyklos darbui tobulinti, buvo nustatytos 
mokyklos pedagog  taryboje ir trauktos  vidaus 
taisykli  akt , kurio buvo grie tai laikomasi. 

 
I orin s s lygos 
Ai kios alies strategijos diegimas: 
 

Socialiniai tyrimai, Islandija: Reikjaviko ugdymo 
tarnyba (RUT) suk r  nauj  specialiojo ugdymo 
strategij . Strategija remiasi inkliuzinio mokyklinio 
lavinimo teorijomis ir praktika, pagal kuri  kiekvienoje 
mokykloje gali mokytis vaikai su negalia ir be jos. 
Tam, kad b t  patenkinti mokini  poreikiai 
bendrosiose klas se, RUT rekomenduoja, kad 
mokykloje b t  taikomi alternatyv s mokymo b dai ir 
mokymas bendradarbiaujant, kad mokymas b t  
diferencijuotas, skiriamos keli  lygi  u duotys ir 
projektai bei sukurta individuali mokymo programa 
mokiniams su specialiaisiais poreikiais. 
 
Socialiniai tyrimai, Airija: Viena po kitos dirbusios 
Airijos vyriausyb s nutar , kad mokymas baigus 
pradin  mokykl  turi b ti visapusi kas, o ne dvilypis, 
kaip prasta kitose Europos alyse. Tokia strategija 
skatina vis  mokini  pri mim   antros pakopos 
mokyklas ir siekia gyvendinti pla i  mokymo 
program , kuri atitikt  vis  moksleivi  sugeb jimus ir 
pom gius. 
 

Lanks ios finansavimo sistemos, kuri palengvint  inkliuzin  
ugdym , suk rimas: 

 
Ekspert  mainai, Jungtin  Karalyst : Mokykla turi 
teis  pati spr sti, kaip paskirstyti gaunamas l as. 
Pinigai skirstomi atkreipiant d mes   neatid liotinas 
reikmes. Pavyzd iui, papildomas mokytoj  
darbinimas yra svarbiau nei mokyklos prie i ra, 
remontas ar naujovi  diegimas. 
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Ai ki  strategij  turin ios vald ios formavimas: 
 

Ekspert  mainai, Norvegija: Teigiam  tak  
mokyklinei veiklai turi ios s lygos: ai ki  ateities 
vizij  turinti mokyklos vadovyb , savivaldyb  ir j  
bendra vizija bei po i ris  mokinius su SUP. Labai 
svarbi yra alies ir vietin  vadov  parama.  
 
Socialiniai tyrimai, Danija: Savivaldyb  patvirtino 
parengt  inkliuzinio ugdymo program , paremt  
vaik  vystymusi ir gerov s suteikimu. Pagrindinis 
tikslas yra i laikyti kiek manoma daugiau vaik  ir 
jaunimo prastuose dienos vaik  prie i ros centruose 
ir prastose mokymo staigose bei sukurti atitinkam  
mokymo strukt r  j  vystymui ir gerovei. 
 

Regioninio bendradarbiavimo svarbos pabr imas: 
 

Socialiniai tyrimai, Portugalija: Specialiojo ugdymo 
paramos tarnyb  sudaro specialiojo ugdymo 
mokytojai, Psichologin s pagalbos ir konsultacij  
tarnyba bei Socialinio ugdymo paramos tarnyba. Visi 
ten dirbantys specialistai tarpusavyje glaud iai 
bendradarbiauja (pvz. ruo ia mokini  per jim  i  
pradin s  vidurin  mokykl , diskutuoja apie atskirus 
atvejus, padeda formuoti IUP bei vertina mokykl  
veikl ). 
 
Socialiniai tyrimai, Airija: Nesunku velgti, kad 
Valstybin  ugdymo psichologin  tarnyba vaidins 
svarbiausi  vaidmen  formuojant visapusi k  
sistem , kurios tikslas - pad ti visiems mokiniams, 
turintiems mokymosi sunkum  ar negali , ir 
sutapatinti juos su kitais. Labai svarbus VUPT 
principas yra glaud i  ry i  palaikymas su 
psichologin mis ir kitomis tarnybomis, 
finansuojamomis Regionin s sveikatos komisijos. 
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5 I VADOS 
 
Literat ros ap valgos, socialini  tyrim , atlikt  keturiolikoje 
Europos ali , ekspert  main  penkiose alyse bei diskusijose 
dalyvavusi  ekspert  ir Europos agent ros ali  koordinatori  
pagalba mes atlikome i sam  tyrim  apie inkliuzin  ugdym  
vidurin je mokykloje. io tyrimo tikslas buvo apra yti, 
i analizuoti ir skleisti informacij  apie efektyvi  inkliuzinio 
ugdymo veikl  klas je. 
 
Tyrimas parod , kad daugelis metod , kurie buvo efektyv s 
pradin je mokykloje, taip pat buvo svarb s efektyviai 
integracijai vidurin je mokykloje: tai mokymas 
bendradarbiaujant, mokymasis bendradarbiaujant, problem  
sprendimas drauge, heterogeninis grupavimas ir efektyvus 
mokymas. Be to, tyrimas parod , kad vidurin je mokyloje ypa  
svarbu diegti nam  aplinkos sistem  ir restrukt rizuoti 
mokymo/si proces . 
 
Skirtingose alyse atlikti socialiniai tyrimai patvirtino kiekvieno 
veiksnio svarb . Ta iau b tina akcentuoti, kad kai kurie 
socialiniai tyrimai pademonstravo, jog efektyviausia veikla 
klas je vyksta iuos metodus derinant.  
 
Ypa  “nam  aplinkos sistema” – kai erdv  suskirstyta  dvi ar 
tris klases ir kai (ma a) grupel  mokytoj  veda vis  dalyk  
pamokas toje pa ioje aplinkoje – pasirod  es s labai svarbus ir 
efektyvus veiksnys. 
 
Tyrimas taip pat parod , kad inkliuzinis ugdymas vidurin je 
mokykloje yra manomas: daugelio ali  prane imuose 
teigiama, kad mokiniai su mokymosi sunkumais ir kitokiais 
specialiaisiais poreikiais gauna daug naudos i  metod , 
taikom  prastose vidurin se mokyklose. 
 

Socialiniai tyrimai, Vokietija: Stiprios t v  valios ir 
entuziazmo d ka mergait  N gal jo mokytis prastoje 
mokykloje. Jei ji b t  likusi mokytis psichi kai 
ne gali  vaik  mokykloje, ten skiriamos u duotys 
mergaitei b t  per lengvos, o tai pa emint  jos ini  
lyg . 
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Literat ros ap valga, Ispanija: Patirtis rodo, kad 
integracija prastin se klas se, teikiant tam tikr  
param  mokini  specialiesiems poreikiams, tur jo 
teigiam  tak  j  mokymosi procesui, savigarbai, 
sav s suvokimui ir tuo pa iu metu pagerino 
santykius su draugais. 
 

Galiausiai turime pamin ti vidurin s mokyklos sektoriaus 
vadovavimo pakeitim . Dauguma socialini  tyrim  ir main  
programos dalyvi  apra yt  mokykl  per daugel  met  keit si. 
Kai kuriose mokyklose vyk  poky io procesai buvo i samiai 
apra yti ir tokie protokolai tapo svarbiu informacijos altiniu 
kiekvienai mokyklai, kuri planuoja toliau vystyti inkliuzin  
ugdym . 
 

Socialiniai tyrimai, Jungtin  karalyst : Mokykla 
yra unikali tuo, kad duomenys apie pirmuosius 
ingsnius integracijos link, kurie buvo prad ti engti 

kaip atsakas  1981 m. Ugdymo Akt , buvo sud ti  
knyg , kuri  i leido mokyklos direktorius ir Mokymosi 
paramos vadovas, dirb  mokykloje 1980-aisiais 
(Gilbert and Hart, 1990).  
 

io Europos agent ros tyrimo tikslas buvo suteikti informacijos 
ir i kelti problemas, kurios yra vertos diskusij  valstybiniu, 
regioniniu ar mokyklos lygiu. Tyrimas parod , kad integracija 
yra manoma vidurin s mokyklos lygmenyje, ir kad yra daug 
b d  engti pirmuosius ingsnius efektyvaus inkliuzinio ugdymo 
diegimo vidurin je mokykloje link. Tikimasi, jog is prane imas 
pateik  kelet  id j , kaip ir kur ie ingsniai gal t  b ti 
engiami, kad jie b t  tikrai veiksmingi ir efektyv s mokiniams 

su specialiaisiais ugdymo poreikiais. 
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