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vadas 
 
Europos specialiojo ugdymo pl tros agent ros (toliau – Agent ra) 
nar s sutiko, kad b t  puiku 2007 metais surengti Europos s skryd  
ir pakviesti jaunuolius, turin ius speciali j  ugdymosi poreiki  
pasidalinti savo valgomis ir ateities l kes iais. Ypa  i samiai buvo 
aptarin jama jaun  moni  patirtis, j  po i riai ir si lymai kaip 
reik t  tobulinti vietimo sistemas, pl toti inkliuzinio ugdymo 
paslaugas. 
 
Tai buvo jau antras kartas, kai Agent ra organizavo tok  svarb  
rengin . Pirmojo Europos speciali j  poreiki  jaunuoli  s skryd io 
vieta buvo Europos Parlamentas, Briuselis, ir tai buvo 2003 metais. 
 
Visos Agent ros valstyb s nar s suprato, kad surengti tok  jaunimo 
forum  – tai did iulis i kis, ypa  tikintis, kad renginyje dalyvaus 
delegacijos net i  29 valstybi  (2003 metais dalyviai 22 valstyb s 
delegavo savo jaunimo atstovus). 
 
2007 met  rugs j  s skrydis vyko Lisabonoje. Jis surengtas 
bendradarbiaujant su Portugalijos vietimo ministerija siejant  vyk  
su Portugalijos pirmininkavimu Europos S jungai. 
 
Agent rai buvo labai malonu, o taip pat k l  pasidid iavim  galimyb  
organizuoti Europos jaunimo s skryd  jau antr j  kart . Mes ypatingai 
esame d kingi kiekvienam i  78 jaun j  s skryd io dalyvi , o taip 
pat i  jaunuoli  t vams, mokytojams, pagalb  jiems teikiantiems 
specialistams, vietimo ministerijoms, Europos, tarptautini  
organizacij  atstovams ir Portugalijos vietimo ministerijos, kit  ios 
valstyb s institucij  vadovams u  dalyvavim  ir palaikym . Jei ne 
nuo irdus siekis ir vis  bendros pastangos, tokio renginio neb t  
buv  manoma surengti. 
 
 
 
 
Jørgen Greve     Cor J. W. Meijer 
Pirmininkas      Direktorius 
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anga 
 
2006 metais valstybi  atstovai Agent roje buvo papra yti i rinkti po 
dvi tris vietimo staigas – mokyklas ar klases – dalyvauti s skrydyje 
„Jaunuoli  balsai: Lygi  galimybi  vietime u tikrinimas“. Buvo 
si loma i rinkti kelias vairi  tip  mokyklas: vidurin , profesin  ir 
auk t j . 
 
Deleguotiems jaunuoliams i  i rinkt  mokykl  ar klasi  buvo 
pasi lyta aptarti su savo bendraam iais pirmojo s skryd io, vykusio 
Briuselyje 2003 metais valgas, o taip pat padiskutuoti ir atsakyti  
iuos tris klausimus: 

 
1. Ar gal tum te vardyti, kas pasikeit   ger j  pus  ir nurodyti 

sritis, kurias labiausiai reik t  tobulinti, kad pager t  vietimo 
b kl  j s  alyje ir j s nor tum te iuos klausimus aptarti su j s  
bendraam iais Europos s skryd io metu? Ar turite koki  nors 
si lym  ar rekomendacij  inkliuzinei vietimo sistemai pl toti?  

2. Kas, j s  nuomone, yra inkliuzinis ugdymas? Apie kokius 
pasiekimus ar kli tis nor tum te padiskutuoti? Ar nor tum te k  
nors patarti, pateikti koki  nors rekomendacij ?  

3. Tikriausiai turite l kes i  ir plan  d l savo tolesnio mokymosi, 
darbo, gyvenimo. Ar gal tum te nurodyti pagrindines kli tis, 
kurias, j s  manymu, reik t  pa alinti ar nugal ti, kad j s  
svajon s ir l kes iai i sipildyt ?  

 
Kiekvienai mokyklai arba klasei, kurios buvo atrinktos dalyvauti, buvo 
pasi lyta pa ioms deleguoti mokin  dalyvauti iame renginyje. Dien  
prie  prasidedant s skryd iui, visi jaunuoliai susitiko, pasikeit  savo 
nuomon mis, i sak  savo nuostatas ir l kes ius ir aptar  iuos tris 
klausimus darbo grup se, suformuotose atsi velgiant  mokyklas, 
kuriose mokosi: vidurin se, profesin se ar auk tosiose. Visi 
delegatai buvo gerai pasireng  diskusijoms dar prie  s skryd . 
Diskusij  metu buvo atvirai ir rimtai pateikiami po i riai ir si lymai, o 
taip pat jaut si pagarba kiekvienai pateiktai nuomonei.  
 
Reikia pabr ti, kad delegat  specialieji ugdymosi poreikiai ir 
negal s buvo labai vair s. Ta iau dauguma i  vaikin  ir mergin  
mok si nespecialiosiose vietimo staigose. 
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Pasi lymai, d l kuri  susitar  speciali j  ugdymosi poreiki  turintys 
delegatai, buvo pristatyti Portugalijos parlamento r muose ir tapo 
pagrindu dokumento, vadinamo Lisabonos deklaracija „Jaunuoli  
po i ris  inkliuzin  vietimo sistem “. Visas io dokumento tekstas 
yra pateiktas ios ataskaitos pabaigoje, o taip pat publikuojamas 
kartu su iuo leidiniu kaip atskiras lankstukas. 
 

ioje renginio rezultatus apibendrinan ioje ataskaitoje pateikiamos 
i traukos i  Portugalijos vietimo ministr s ir valstyb s vietimo 
sekretoriaus prane im  bei pasisakym  s skryd io atidarymo ir 
baigiamosios sesijos metu. Portugalijos vietimo ministerijos vardu 
jie patikino, jog priima inkliuzinio vietimo id j  ir teig  visokeriopai 
remsi  jos gyvendinim . 
 
Nors Lisabonos deklaracija ir apibendrina jaunuoli  nuostatas ir 
si lymus, d l kuri  jaunieji delegatai susitar , ioje ataskaitoje 
vardijami esminiai s skryd io delegat  i skirti vietimo tobulinimo 
u daviniai, susij  su vidurinio ugdymo, profesinio rengimo ir studij  
tobulinimu. 
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I trauka i  p. Marijos a de Lurdes Rodrigues, Portugalijos 
vietimo ministr s prane imo 

 
P. Marija de Lurdes Rodrigues sveikindama Europos jaunimo 

s skryd io „Jaunuoli  balsai: Lygi  galimybi  vietime 
u tikrinimas“ dalyvius Portugalijos parlamento r muose, kreip si  
susirinkusiuosius iais od iais:  
 
„Jau iam s pagerbti ir did iuojam s bei d iaugiam s gal dami 
priimti jaunus mones i  29 valstybi , kuri  26 yra Europos S jungos 
nar s, 3 valstyb s nusprend  prisijungti prie m s  iniciatyvos. Jos 
tikslas – skatinti inkliuzin s vietimo sistemos, inkliuzinio ugdymo 
pl tot  kiekvienoje Europos S jungos valstyb s mokykloje. 
D iaugiam s, kad dalyvaujate ir siekiate io tikslo drauge su mumis; 
tai didel  s km  jums ir valstyb ms, kurias j s atstovaujate; o taip 
pat tai s km  ir visai Europai, kuri d l to taps labiau inkliuzin .  
 
Inkliuzinio vis  speciali j  poreiki  vaik  ir jaunuoli  ugdymo 
principai buvo apibr ti 1994 metais Salamankoje. Tai buvo 
ilgame io pasaulio ekspert  darbo ir kar t  diskusij  i dava. 
Inkliuzinio ugdymo nuostat  diegimas – tai kasdienis mokytoj , 
vietimo darbuotoj  ir ekspert  tri sas. JIe turi ne tik pasteb ti ir 

vardinti inkliuzinio ugdymo kelyje i kylan ius sunkumus ir kli tis, 
prietarus, techninius, socialinius ir ekonominius sunkumus, bet taip 
pat ie koti i minting  vietimo sistemos tobulinimo keli  ir 
sprendim . 
 
I  ties  inkliuzinis ugdymas yra nuolatinio ir niekada nesibaigian io 
vystymosi procesas, nes jam keliami tikslai ir u daviniai nuolat kinta. 

is poreikis nuolat tobulinti vietimo sistem  yra ne tik kintan i  
socialini  s lyg , visuomen s poreiki  ir l kes i  rezultatas, bet ir 
nauj  mokslo ini  prieinamumo bei technologij  tobul jimo i dava.  
 
Manau, kad kiekviena Europos S jungos valstyb , nepaisant, kad 
pradiniame etape esama skirting  s lyg  ir galimybi , susiduria su 
pana iais i kiais. Pirmas – tobulinti mokytoj  ir kit  specialist  
pasirengim  ugdyti speciali j  poreiki  asmenis. Antras – gerinti 
mokykl  fizin  ir informacin  aplink , kad jose b t  patogu mokytis 
speciali j  poreiki  mokiniams. Tre ias – rengti ir apr pinti 
mokytojus specialiosiomis mokymo priemon mis, atnaujinti ugdymo 
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turin  ir mokymo priemones bei diegti informacines technologijas 
ugdymo procese.  
 

iandien naudojantis informacin mis technologijomis manomas toks 
informacijos prieinamumas, koks dar neseniai net nebuvo 
sivaizduojamas. Kiekvienos vyriausyb s atsakomyb  sudaryti 
s lygas ios srities potencialui tobul ti ir pl totis.  
 
Iniciatyva, kurios d ka visi ia susirinkome, yra unikali, nes 
jaunuoliai, turintys speciali j  ugdymosi poreiki , patys dalyvauja 
inkliuzinio vietimo k rimo procese; Tai suteikia galimyb  visoms 
suinteresuotoms pus ms vienai kit  i girsti, praple ia diskusijos apie 
inkliuzinio ugdymo pl tros priemones ribas, atsi velgiant  pa i  
jaunuoli  l kes ius ir si lymus.  
 
S skryd io jaun j  delegat  ind lis mums tikrai pad s patobulinti 
Europos speciali j  poreiki  turin io jaunimo mokymosi ir studij  
s lygas. Tod l iniciatyva surengti b tent tok  s skryd  yra i ties 
ypatinga. Dar kart  sveikinu visus atvykusius, d koju u  j s  
pasi ventim  tobulinti vietimo sistem  – u  kiekvieno j s  asmenin  
pavyzd  ir u  j s  pasiekimus. Linkiu ir tikiu j s  s kme ateityje. J s  
s km  yra ir m s  vis  s km , patvirtinanti m s  darbo reikalingum  
ir svarb . A  tikiuosi, kad j s  svajon s taps tikrove. A  taip pat tikiu, 
kad iandien j s k rybingai darbuosit s, o j s  veiklos rezultatas 
pad s mums ateityje geriau vykdyti savo pareigas. Nuo ird iai jums 
a i “.  
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Jaun j  delegat  refleksijos 
 
Plenariniame pos dyje, vykusiame Portugalijos parlamento r muose, 
jaunieji s skryd io dalyviai pristat  savo diskusij , vykusi  dien  
prie   pos d , rezultatus.  
 
Toliau pateikiamas i samesnis tekstas apie vairius vietimo 
lygmenis atstovavusi  speciali j  poreiki  delegat  refleksijas. 
Delegat  pasteb jimai ia pateikiami tokia pa ia tvarka kaip jie buvo 
aptarin jami su delegat  bendramoksliais rengiantis s skryd iui: 
 
- Pagrindiniai patobulinimai ir spr stini u daviniai, susij  su j  
atstovaujama vietimo sritimi; 
- Po i ris  inkliuzin  vietim  ir nuostatos d l tokios vietimo 
sistemos pl tros; 
- Pagrindiniai kliuviniai, kuriuos reik t  pa alinti, norint, kad j  
ateities l kes iai i sipildyt . 
 
B tina pa ym ti, kad visi s skryd io delegatai nusprend , kad 2003 
metais vykusio jaunimo s skryd io metu pateikti si lymai i lieka 
aktual s ir vertingi, nors per laikotarp  nuo paskutiniojo renginio ger  
poky i  tikrai b ta. 
 
Toliau pateikiamos i traukos i  kai kuri  jaunuoli  pasisakym , kurie 
puikiai atspindi tas mintis, kurios kilo grupi  diskusijose.  
 
Vidurini  mokykl  delegat  pasteb jimai  
 
Dauguma vidurinio i silavinimo siekian i  delegat  mokosi bendrojo 
lavinimo mokykl  bendrosiose klas se, taigi jie gerai inojo, kokia yra 
inkliuzin  ugdymo sistema. 
 
Diskutuodami savo grup se vidurini  mokykl  mokiniai visi vieningai 
nusprend , kad i  esm s yra patenkinti mokykla, mokymosi 
organizavimu ir kad yra vyk  daug ger  poky i  per j  mokymosi 
laikotarp .  
 
 
 
 
 



Jaunuoli  balsai: Lygi  galimybi  vietime u tikrinimas 12 

 

 
 
Mokini  nuomone vietimo prieinamumo u tikrinimas pla i ja 
prasme vis dar i lieka vienu i  u davini : b tina ymiai geriau 
pritaikyti ne tik pastatus, fizin  aplink , bet akivaizdu, kad mokymosi 
priemon s toli gra u ne visuomet yra tinkamos speciali j  ugdymosi 
poreiki  turintiesiems, o j  pasi la dar neatliepia vis  tip  speciali j  
poreiki  vairov s. Karina pasteb jo, kad: „net modernios mokyklos 
n ra visi kai pritaikytos vairi  speciali j  poreiki  turintiems 
skirtingas negalias turintiems mokiniams, pavyzd iui, silpnaregiams“. 
 
Anot mokini , technin s pagalbos priemon s (vaizdo kameros, 
mikrofonai, diktofonai ir kt.), o taip pat kompiuteriai ugdymosi 
procese atlieka svarb  vaidmen . Deja, dar pasitaiko, kad arba 
reikiamos rangos i  viso n ra arba ji prastos kokyb s. Kartais 
mokiniai ir j  t vai ne ino,  k  reik t  kreiptis d l apr pinimo. 
 

vietimo prieinamum  padeda u tikrinti pagalbos mokiniui 
specialistai. Pasitaiko, kad i kilus pagalbos poreikiui, bendramoksliai 
yra tie vieninteliai pad j jai. 
 
Delegatai pabr , kad mokytoj  nuostatos vaidina lemiam  
vaidmen . Jie tur t  suprasti visus mokini  specialiuosius poreikius. 
„Jie tur t  suvokti, kad klas je mokosi vair s mon s, turintys 
skirting  poreiki , skirting  mokymosi stili “, pasteb jo Simone. Bet 
tai nerei kia, kad mokytoj  pagalba tur t  virsti globa. Mokytojai 
tur t  b ti parengti taip, kad specialiuosius poreikius i manyt . 
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Apie inkliuzin  ugdym  buvo kalbama kaip apie teigiam  galimyb  
kiekvienam mokiniui. 
 
Svarbus inkliuzinio ugdymo aspektas, vidurini  mokykl  mokini  
po i riu yra tai, kad itokia sistema suteikia galimyb  vairi  
geb jim  ir patirties jaunuolius bendrauti, tod l jie praturtina vieni 
kitus, visi patobulina socialinius g d ius. Inkliuzinis ugdymas i kelia 
daugiau spr stin  u davini  (teigiama prasme), negu mokymasis 
atskirai; Márton pabr , kad „inkliuzin  vietimo sistema yra 
veiksminga d l to, kad tu susiduri su problemomis ir mokaisi jas 
i spr sti“. 
 
Ta iau delegatai vardijo ir kliuvini , kuri  esama tokios sistemos 
k rimo kelyje. Delegatas Aude juos apibendrino itaip: „mokymasis 
inkliuzin je vietimo sistemoje buvo tuo pat metu baisiausias ir 
nuostabiausias dalykas, su kuriuo man teko susidurti”. Nepaisant to, 
kad inkliuzin je vietimo sistemoje yra skatinami socialiniai kontaktai 
u  mokyklos rib , gali kilti sunkum  speciali j  poreiki  ir toki  
poreiki  neturin i  klas s mokini  bendravime. „Inkliuzinis ugdymas 
yra geriausia galimyb , ta iau daugelyje mokykl  vis dar tr ksta iai 
galimybei gyvendinti reikiam  mogi k j  ir materialini  i tekli “, 
sak  Alfredas.  
 

Be to, nepakankamai pasireng  ugdyti vairi  geb jim  ir poreiki  
mokinius mokytojai arba mokytojai, neturintys i samios informacijos 
apie specialiuosius mokini  ugdymosi poreikius, kaip ir reikiam  
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i tekli  tr kumas trukdo speciali j  poreiki  mokiniams mokytis ir 
gyti geb jimus atitinkant  i silavinim  drauge su bendraam iais 
bendrose klas se.  
 

ios grup s dalyviai reziumavo, kad inkliuzinis ugdymas yra 
priimtinas tik tuo atveju, jeigu u tikrinama visa reikiama pagalba, o 
mokymuisi sudaromos tinkamos s lygos.  
 
Jie taip pat nusprend , kad vienas i  inkliuzin s vietimo sistemos 
u davini  – parengti visus mokinius realiam gyvenimui. Anna Maria ir 
Kristoferis teig , kad: „mokytis rei kia gyti g d i , kuri  gali prireikti 
gyvenime, nors tu gal ir nesitiki, kad j  prireiks“. Delegatai pabr , 
kad nor t  visuomet tur ti teis  pasirinkti – mokytis bendrojo 
lavinimo mokykloje (inkliuzin je aplinkoje) ar specialiojoje.  
 
Kalb dami apie savo ateities l kes ius, dauguma vidurini  mokykl  
mokini  pabr , kad nor t  t sti mokym si – stoti  auk t sias 
mokyklas. Ta iau jie abejojo, kad i  tikr j  studijos auk tosiose 
mokyklose jiems bus prieinamos: jie nenor t , kad atsi velgus  j  
specialiuosius poreikius, b t  pasi lytas tik ribotas studij  program  
skai ius arba tr kt  reikiamos pagalbos studijuojant ar jie b t  
tiesiog nepriimti  auk t sias mokyklas. Buvo taip pat u siminta apie 
kai kuri  d stytoj  i  anksto neigiamas nuostatas d l ne gali j  
auk tosiose mokyklose ar darbdavi  nenor  priimti  darb  
speciali j  poreiki  turin ius asmenis. 
 
Pabaigoje delegatai i  vidurini  mokykl  nedviprasmi kai pasak , 
kad ateityje visuomet nor t  tur ti galimyb  patys priimti sprendimus 
d l savo gyvenimo. Tai reik t  ne b ti atskirtiems nuo visuomen s, 
bet tur ti tokias pa ias galimybes kaip ir kiti visuomen s nariai. 
 
Profesini  mokykl  delegat  refleksijos  
 
Dauguma dalyvavusi  s skrydyje profesini  mokykl  mokini  mok si 
inkliuzin je aplinkoje. Nema ai buvo toki , kurie derino mokym si 
drauge su bendraam iais bendrose programose ir specialiosiose 
klas se, ir tik keli mok si atskirose specialiosiose profesin se 
mokyklose. Taip pat verta pa ym ti, kad i dalyvi  grup  atspind jo 
platesn  spektr  speciali j  ugdymosi poreiki , negu kitos dvi grup s. 
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Merginos ir vaikinai, diskutavusieji ioje grup je labai principingai 
pabr  savo teises: teis  b ti gerbiamiems ir nepatirti 
diskriminacijos. Jie taip pat pra , kad su jais neb t  elgiamasi 
„glob ji kai“ d l to, kad jie turi negali . Fabien, Séverine ir Fabio 
ai kiai ir tvirtai pasak : „mes esame tokie kaip ir visi kiti, tik, deja, 
kartais mums prireikia pagalbos … Mumis nepakankamai pasitikima, 
aplinkiniai nepakankamai mus gerbia. Mes nenorime b ti traktuojami 
kaip ne gal s”. Mitja pasteb jo: „…tur tume priimti vieni kitus 
nepaisydami i vaizdos, turim  ini , ar to, k  vieni gali atlikti, o kiti 
negali. Tuomet m s  visuomen je b t  daugiau sanglaudos“. 
 
Nors jaunuoliai ir teig , kad jie yra patenkinti savo mokytojais ir 
mokyklomis, ta iau pabr , kad b tina patobulinti kelet  vietimo 
organizavimo aspekt . Keli diskusijos dalyviai, nor dami gauti 
pagalbos specialist  paslaug , buvo susid r  su nemaloniomis 
kli timis. Jaunuoli  nuomone esama mokytoj , kuriems tr ksta 
informacijos, ini  ir g d i , reikaling  suprasti specialiuosius 
poreikius, o kartais jie tiesiog nenori gilintis  mokini  individualius 
poreikius. Vis dar pasitaiko situacij , kai mokytojai ir mokiniai 
reikiamos pagalbos taip ir nesulaukia. „Mokytojai turi mokom j  
med iag  pateikti vairiais b dais, kad kiekvienas mokinys gal t  
suprasti, apie k  kalbama“, sak  Iro ir Vassilis. 
 
Diskusij  metu paai k jo, tapo labiau akivaizdu, kad kokybi ka 
pagalba mokiniams ne manoma, jeigu nenorima pasteb ti 
individuali  speciali j  poreiki , skirting  mokini  mokymosi stili . 
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Amy nuomone, „jauni mon s turi tur ti galimyb  mokytis jiems 
priimtinu tempu, kad mokytis b t  malonu“. 
 
Dalyviai atkreip  d mes , kad visuomeninio transporto ar pastat  
pritaikymo problema i lieka aktuali, tod l ji turi b ti laikoma viena i  
kli i , stabdan i  vietimo prieinamum . 
 
Delegatai, tur j  buvimo inkliuzin je vietimo sistemoje patirties, 
pabr  ios mokymosi sistemos privalumus.  
 
„Bendrojo lavinimo mokykloje vis  dalyk  d stymas ir reikalavimai 
mokiniams yra auk to lygio. Tai padeda pasirengti b simajam darbui 
girdin i j  visuomen je“, pasak  Steven. Jaunuoliai, mok si 
specialiosiose programose, taip pat teig  manantys, kad mokytis 
profesijos drauge su bendraam iais bendroje grup je b t  buv s 
geriausias pasirinkimas, ir tik keli nor jo mokytis aplinkoje, skirtoje tik 
ne galiesiems. Ta iau visi sutar  d l b tinyb s patiems pasirinkti 
profesinio mokymo program  ir viet . Turi b ti atsi velgiama  
individualius poreikius, suteikiama pasirinkimo galimybi . 
 
Jaunuoliai pa ym jo, kad jie nor t  ateityje b ti kuo 
savaranki kesni. Visi teig  norintys baigti mokytis, gyti profesij  ir 
dirbti norim  darb . Deja, j  galimyb s sidarbinti kol kas skiriasi nuo 
sveik j .  
 
S skryd io delegatai apib dino savo turimus geb jimus ir g d ius, 
ai kiai i d st  savo pageidavimus ir l kes ius, ta iau nebuvo tikri, ar 
mokyklos ir visuomen  supras ir pripa ins j  k rybin  potencial .  
 
Auk t j  mokykl  student  refleksija  
 
Reikia pasteb ti, kad ios grup s tarpe buvo daugiausia sutrikusios 
regos delegat , palyginus su kitomis dviem grup mis (vidurini  ir 
profesini  mokykl ). Tai paai kina, kod l ioje grup je diskutavusi  
jaunuoli  pasi lymai daugiausia susij  su neregi  poreikiais. 
 
Delegatai pasteb jo, kad esama teigiam  poky i  informacin s 
aplinkos pritaikymo neregiams srityje, akl j  ir silpnaregi  ugdyme 
vis da niau naudojamos kompiuterin s technologijos. Knygos 
rengiamos skaitmenin se laikmenose, kuriama daug audio 
mokymosi priemoni . Kai kurie delegatai teig , kad visuomen  turi 
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daugiau ini  apie ne galum , o tai gali b ti laikoma teigiamu 
poky iu. Pavyzd iui, mobilumas ir prieinamumas tapo da n  
diskusij  objektais. Asistent , savanori  ir draug  pagalbos 
prieinamumas – taip pat teigiamas pokytis.  
 

 
 
Buvo pamin ti keli i kiai, susij  su jau min tais teigiamais 
poky iais. Kartais informacijos prieinamumas tampa ribotas arba 
priklauso nuo daugelio tarpusavyje persipynusi  s lyg . Pavyzd iui, 
l tas apr pinimo naujais kompiuteriais ir kompiuterine ranga 
procesas, tr ksta knyg  skaitmenin se laikmenose, garsint  knyg , 
o taip pat, kalbant apie kompiuterius, juose diegtos informacijos 
paie kos programos netinkamos akliesiems.  
 
Nors daug mokomosios med iagos, naudojamos universitetuose, 
da niausiai yra parengta pa iose auk tosiose mokyklose ir jos 
kartais paj gios pateikti i  med iag  ir akliesiems studentams, 
tokios literat ros tr ksta. Maarja teig  „bendrieji dalykai, kai reikia 
skaityti vairias knygas, sudaro daug problem . Ta pati problema 
mane lyd jo mokykloje, nes visada tr ko garsint  ar knyg  brailio 
ra tu”. 
 
Galimyb  rinktis norim  studij  program  riboja nepritaikyta mokykl  
fizin  ir informacin  aplinka, tr ksta pad j j . Gabriela apibendrino 
„ne galieji priversti pasirinkti mokykl , kurios aplinka pritaikyta, o ne 
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tas studijas, kuri  i  ties  trok ta … Mes norime tur ti galimyb  
rinktis tai, k  rinktis norime patys, o ne tik tai, kas mums si loma”. 
 
Delegatai pasteb jo, kad da nai patiems tenka imtis iniciatyvos ir 
pad ti mokyklai, kurioje patys mokosi, susitvarkyti pagalbos 
ne galiems studentams teikimo klausimus. Mat, j  bendramoksliai, 
mokytojai, d stytojai ar universitet  administracija da nai tiesiog 
ne ino, koki  speciali j  poreiki  turi ne gal s studentai.  
 
Delegat  nuomone i lieka aktuali sidarbinimo problema. Darbdavi  
neigiamos nuostatos ne gali j  at vilgiu, nepritaikyta pastat  fizin  
aplinka yra kliuviniai, stabdantys ne gali j  galimybes konkuruoti 
darbo rinkoje ir dirbti m giam  darb .  
 
Studentai pasi l  tobulinti mokytoj  rengim , d stytoj  kvalifikacijos 
tobulinim , didinti konsultant  (ekspert ) paslaug  prieinamum . 
Reikia skirti daugiau materialini  ir mogi k j  i tekli , jeigu norime 
sudaryti lygias galimybes ne galiesiems studijuoti ir gyti auk t j  
i silavinim . B tina sudaryti galimyb  studijuoti ma esn se grup se, 
informacij  pateikti ne galiesiems priimtinu b du, u tikrinti pad j j  
paslaugas. „Esama daug ne galumo r i . Svarbu suprasti 
individualius poreikius, o ne kalb ti apie poreikius apskritai“, teig  
Diana. 
 
Delegatai pabr , kad inkliuzinis ugdymas yra geriausias b das 
pasirengti gyvenimui. Buvo jaunuoli , kurie sveik  bendraam i  
tarpe pirm kart gyvenime atsid r  tik tap  studentais. Inkliuzin  
vietimo sistema buvo pavadinta pirmuoju integracijos  visuomen  

laipteliu.  
 
Buvo diskutuojama ir apie b tinyb  specialiosioms mokykloms tapti 
metodin s pagalbos (i tekli ) centrais. Jaunuoli  nuomone, 
mokymasis bendroje klas je, gaunant reikiamos pagalbos, padeda 
geriausiai pasirengti studijoms. Vienbalsiai buvo nuspr sta, kad 
mokymasis inkliuzin je aplinkoje nuo pat mokyklos lankymo prad ios 
u gr dina, padeda gyti savaranki kumo ir pasitik jimo savo j gomis. 
 
Ateityje delegatai nor t , kad i nykt  kliuviniai, kuriuos sukelia 
negatyvus po i ris  ne galiuosius. Visuomenei reikia keisti po i r   
ne gali j  geb jimus, ta iau tai ilgas procesas. Delegatai pasak , 
kad jie pirmieji engs pirmuosius ingsnius, nors tai reikalauja daug 
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i tverm s. Kaisu apibendrino: „reikia pa inti prie  mus plytint  
pasaul , nors ir kaip b t  sunku“.  
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I trauka i  p. Valter Lemos, Portugalijos valstyb s vietimo 
sekretoriaus, kalbos 
 
Europos jaunimo s skryd io baigimo ceremonijos dalyje p. Valter 
Lemos, valstyb s vietimo sekretorius, pasak : 
 
„A  d koju jauniems mon ms, esantiems ioje sal je, u  j  
k rybing  ir darb , u  j  u sidegim  ir entuziazm . Tikrai tikiu, kad 
ie Portugalijos parlamento r muose kalb j  jaunuoliai ne  

ne kainuojam  ind l   inkliuzinio ugdymo tobulinim  visoje Europoje.  
 

inoma, visi mes suprantame, kad tikros demokratijos nebus tol, kol 
nesukursime mokyklos visiems. Manau, kad kiekvieno i  j s  ind lis 
taps inkliuzin s mokyklos k rimo istorijos dalimi ir nubr  gaires, 
pad sian ias ne tik siekti tiksl , bet ir surasti konkre ius i kelt  
u davini  gyvendinimo instrumentus. Mes visi esame jums skolingi 
u  t  darb , kur  atlikote. 
 
A  noriu pad koti vietimo politikos formuotojams, kurie atsi velgs  
j s  iandien pateiktus si lymus. Mes, politikai, visi tie, kurie 
priimame sprendimus, pra me j s  pateikti savo po i r  ir si lymus 
ir tur jome galimyb  tai i girsti. Dabar mums tenka atsakomyb  
pasiekti, kad j s  si lymai b t  gyvendinti.  
 
A  pri adu, kad is darbas bus t siamas. Europos Komisija drauge 
su Europos specialiojo ugdymo pl tros agent ra yra pasiry usios, 
kad j s  patirtis ir pateiktos rekomendacijos b t  apibendrintos ir 
pateiktos atskirame dokumente, kuriuo ateityje b t  naudojamasi 
tobulinant vietimo politik . Tikim s, kad io s skryd io rezoliucija, 
kuri buvo priimta 2007 met  rugs jo 17 dien  Portugalijos 
Parlamente Lisabonoje, taps veiksmingomis rekomendacijomis, 
pad sian iomis tobulinti vietimo sistem  ir tapti jai i  ties  inkliuzine. 
 
Mums teko didel  garb  priimti jus Portugalijoje ir dirbti drauge dvi 
dienas, kurios i liks m s  atmintyje kaip ingsnis, priartinantis mus 
visus prie mokyklos visiems – demokrati kos mokyklos. Linkime 
jums visiems kuo geriausios kloties”. 
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Lisabonos deklaracija 
 
Pagrindiniai jaun j  s skryd io delegat  si lymai tapo pagrindinio 
io renginio rezultato, dokumento Lisabonos deklaracija „Jaunuoli  

po i ris  inkliuzin  vietimo sistem “ – pagrindu.  
 
Deklaracijoje atsispindi pagrindiniai jaun j  delegat  pasi lymai ir 
pageidavimai. Joje ai kiai apibr ta kiekvieno jauno mogaus teis  
b ti gerbiamam, turi lygias galimybes siekti i silavinimo ir darbinimo, 
b ti trauktam  sprendim  pri mimo proces . 
 
Deklaracijoje taip pat kalbama apie inkliuzin s vietimo sistemos 
privalumus: ji naudinga ir praturtina abi puses – mokiniams turintiems 
speciali j  ugdymosi poreiki  ir j  neturintiems; ji suteikia galimyb  
gyti daugiau socialini  g d i ; tai geriausias pasirinkimas, jeigu 
sudaromos ugdymuisi reikiamos s lygos ir u tikrinama reikiama 
pagalba. 
 
Deklaracijoje taip pat i vardijami vietimo sistemos aspektai, kuriuos 
b tina tobulinti, siekiant i  tikr j  u tikrinti vietimo prieinamum  ir 
lygias galimybes gyti i silavinim  pagal geb jimus ir interesus. Tai 
manoma tik tuo atveju, kai atsi velgiama  skirting  moni  
skirtingus ugdymosi poreikius.  
 
Lisabonos deklaracija yra unikalus dokumentas, siejamas su 
inkliuzinio vietimo sistemos k rimo ir pl tot s klausimais, nes 
atspindi apibendrintas pa i  speciali j  poreiki  jaunuoli  nuostatas 
ir po i r . Tikimasi, kad labai ai k s jaun  moni  pageidavimai ir 
pasi lymai, pateikti deklaracijoje, o ir pati deklaracija pad s vietimo 
politikos k r jams vairiose valstyb se tobulinti teis s aktus, o 
dirban ius praktin  darb  specialistus kv ps j  kasdieniame darbe 
ateityje. 
 
Visas deklaracijos tekstas pateikiamas emiau, o taip pat yra 
i leistas kaip ios ataskaitos priedas.  
 
Jaunuoli  po i ris  inkliuzin  vietimo sistem  
 
2007 met  rugs jo 17 d. Portugalijai pirmininkaujant Europos 
S jungai, Portugalijos vietimo ministerija drauge su Europos 
specialiojo ugdymo pl tros agent ra sureng  tarptautin  s skryd : 
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„Jaunuoli  balsai: Lygi  galimybi  vietime u tikrinimas“. 
 
Pasi lymai, d l kuri  susitar  speciali j  ugdymosi poreiki  turintys 
jaunuoliai, atvyk  i  29 valstybi 1, besimokantys vidurin se, 
profesin se ir auk tosiose mokyklose tapo pagrindu dokumento 
Lisabonos deklaracija „Jaunuoli  po i ris  inkliuzin  vietimo 
sistem “. ioje deklaracijoje atsispindi plenarin je sesijoje, vykusioje 
Lisabonos Assembleia da República r muose jaunuoli  i reik tos 
nuostatos  savo teises, kylan ias problemas, poreikius ir 
rekomendacijos politikams, siekiant u tikrinti s kming  mokym si 
inkliuzinio ugdymo sistemoje. 
 

i deklaracija papildo s ra  jau priimt  oficiali  Europos ir 
tarptautini  dokument , susijusi  su speciali j  ugdymosi poreiki  
turin i  asmen  vietimu: „Tarybos rezoliucija d l ne gali  vaik  ir 
jaunuoli  integracijos  prast  vietimo sistem “ (EK, 1990); 
„Salamankos deklaracija ir Veiksm  planas d l speciali j  ugdymosi 
poreiki  asmen  vietimo tobulinimo“ (UNESCO, 1994); 
„Liuksemburgo chartija“ (Helios programa, 1996); „Tarybos 
rezoliucija d l u tikrinimo lygi  galimybi  ne galiems mokiniams ir 
studentams“ (EK, 2003); „Ne gali j  teisi  konvencija“ (Jungtin s 
Tautos, 2006). 
 
Jaunuoliai itaip apibr  savo TEISES: 
- Mes turime teis  b ti gerbiami ir nepatirti diskriminacijos. Mes 
nenorime gailes io; mes norime, kad mus gerbt  kaip b simuosius 
suaugusiuosius, kurie tur s dirbti ir gyventi prastoje aplinkoje. 
- Mes turime teis  tur ti tokias pa ias galimybes kaip ir visi kiti, tik 
mums dar reikia ir pagalbos, atitinkan ios m s  poreikius. N  vieno 
asmens poreikiai netur t  b ti ignoruojami. 
- Mes turime teis  patys priimti sprendimus ir pasirinkti.  m s  
balsus turi b ti siklausoma. 
- Mes turime teis  gyventi savaranki kai. Mes taip pat norime kurti 
eimas ir kad m s  gyvenamieji b stai b t  pritaikyti m s  

poreikiams. Daugelis m s  svajoja studijuoti universitete. Mes taip 

                                            
1
 Airija, Austrija, Belgija (flamandi kai ir pranc zi kai kalban ios bendruomen s), 

Bulgarija, ekija, Danija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Jungtin  
Karalyst , Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, 
Norvegija, Portugalija, Pranc zija, Rumunija, Slov nija, Suomija, vedija, 

veicarija, Vengrija ir Vokietija. 
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pat trok tame dirbti ir nenorime b ti atskirti nuo moni , neturin i  
ne galumo. 
- Kiekvienas visuomen s narys turi suprasti m s  poreikius ir gerbti 
m s  teises. 
 
Jaunuoliai pamin jo tuos TEIGIAMUS POKY IUS, kurie jau yra 
vyk  vietimo sistemoje ir kuriuos patys patyr : 
- Mokydamiesi mes gavome gana nema ai pagalbos, ta iau iuo 
po i riu vietimo sistema tur t  dar labiau tobul ti. 
- Ne galiesiems vis lengviau patekti  vairius pastatus. O mobilumo ir 
aplinkos prieinamumo ne galiesiems klausimai vis da niau tampa 
vie  diskusij  objektu. 
- Visuomen  vis da niau pastebi ne gali j  problemas. 
- Kompiuterin s technologijos tobul ja ir puikiai parengtos knygos 
skaitmenin se laikmenose tampa prieinamos ne galiesiems. 
 
Jaunuoliai i skyr  iuos U DAVINIUS ir POREIKIUS: 
- Skirtingi mon s turi skirting  aplinkos prieinamumo poreiki . 

vietimo sistemos ir veiklos visuomen je prieinamumas yra susij s 
su vairi  speciali j  ugdymosi poreiki  patenkinimo aspektais, kaip 
antai: 

- Per pamokas ir egzaminus kai kuriems i  m s  reikia daugiau 
laiko u duotims atlikti; 
- Kartais mokyklose mums prireikia asmenini  asistent  
pagalbos; 
- Mes turime tur ti galimyb  naudotis m s  poreikiams 
pritaikyta mokom ja med iaga, kad ugdymo procese gal tume 
dalyvauti kartu su savo klas s draugais. 

- Kartais mokom j  dalyk  pasirinkimo laisv  riboja nepakankamas 
pastat , technologij  ir mokomosios med iagos prieinamumas 
(tr ksta tinkamos rangos, knyg ).  
- Mums reikia mokytis t  dalyk  ir gyti toki  g d i , kurie bus i ties 
reikalingi m s  gyvenime ateityje.  
- Dar besimokant mokykloje mums reik t  ger  konsultant , galin i  
paai kinti, koki  savirealizacijos galimybi  turime ateityje 
priklausomai nuo kiekvieno m s  individuali  poreiki .  
- mon s vis dar per ma ai ino apie ne galum . Vis dar esama 
mokytoj , mokini  ir t v , turin i  negatyvi  nuostat  ne gali j  
at vilgiu. gal s mon s tur t  inoti, kad jie tiesiog gali kreiptis  
ne gal j  ir paklausti, ar jam reikalinga pagalba. 
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Jaunuoli  po i ris  INKLIUZIN  UGDYM : 
- Labai svarbu, kad kiekvienas asmuo gal t  pasirinkti, kurioje 
ugdymo staigoje jis nori gyti i silavinim  pagal savo geb jimus. 
- Inkliuzinis ugdymas yra geriausias pasirinkimas, jei vyksta mums 
tinkamomis s lygomis. Tai rei kia, kad mums yra teikiama reikiama 
pagalba, skiriami reikiami i tekliai, su mumis dirba pasireng  
mokytojai. Mokytojai tur t  tur ti noro, motyvacijos ir i  tikr j  gerai 
suprasti m s  poreikius. Jie privalo b ti tinkamai parengti, tartis su 
mumis ir derinti savo veiksmus visu mokyklinio gyvenimo laikotarpiu. 
- Inkliuzinis ugdymas, m s  manymu, turi daug privalum : mes 
gyjame daugiau  socialini  g d i  ir gyvenimo patirties; mes 
i mokstame tvarkytis realiame pasaulyje; mes bendraujame ne tik su 
draugais, turin iais speciali j  poreiki . 
- Inkliuzinis ugdymas, kai mokiniams teikiama individuali pagalba yra 
geriausias rengimosi studijoms b das. O specializuoti centrai labai 
pad t , jeigu tinkamu b du informuot  universitetus apie pritaikymus 
ir pagalb , kurios mums gali prireikti. 
- Inkliuzin  vietimo sistema praturtina kiekvien  i  m s  ir mus 
visus. 
 
Jaunuoliai REZIUMAVO: 
Mes patys esame savosios ateities k r jai. Vis  pirma turime 
pa alinti kli tis, slypin ias mumyse ir kit  ne gali j  vidiniame 
pasaulyje. Mes turime pakilti vir  savojo ne galumo – tuomet ir viso 
pasaulio po i ris  mus pasikeis  ger j  pus . 
 
Lisabona, 2007 met  rugs jis 
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