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Rekomendacijos  

įgyvendinant  

įtraukųjį ugdymą 

mokyklose



2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo

įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių

pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie

numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos

ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje,

mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.



• Rekomendacijose pateikiamos pagrindinės 

įtraukiojo ugdymo nuostatos, organizavimo 

mokykloje etapai ir lygmenys.

• Tai padės mokykloms įsivertinti pasirengimą:

– organizuoti įtraukųjį ugdymą, 

– teikti mokiniui jo poreikius atitinkantį ugdymą ir pagalbą, 

– analizuoti, vertinti ir optimizuoti savo veiklos 

veiksmingumą. 

Rekomendacijų paskirtis



• Įtraukusis ugdymas – tai nuolat besikeičiantis procesas, 

kuriuo siekiama užtikrinti kokybišką ugdymąsi visiems 

visuomenės nariams, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, 

atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir 

poreikius, vengiant bet kokios diskriminacijos. 

• Mokyklose, besivadovaujančiose įtraukiojo ugdymo 

principais, skirtybės toleruojamos ir vertinamos kaip 

galimi ištekliai, o ne kaip problemos, tikima, kad 

kiekvienas gali mokytis ir išmokti, keičiamas ne 

mokinys, o mokykla, siekiant pašalinti visas galimas 

kliūtis ir užtikrinti ugdymo prieinamumą kiekvienam. 

Pagrindinės nuostatos



• Įtraukusis ugdymas reiškia mokyklos pasirengimą 

priimti visus besimokančiuosius, nepaisant jokių 

individualių ypatybių, kliūčių ar sunkumų, ir 

užtikrinti efektyvų ugdymąsi.

• Įtraukusis ugdymas nėra vien tik ugdymo 

prieinamumas ir (arba) įtraukimas. Pirmiausia tai –

vertybių, nuostatų, įsitikinimų kaita.

• Tai nenutrūkstantis mokyklos kaitos ir tobulėjimo 

procesas, niekada nepasiekiantis  tobulumo lygmens. 

Pagrindinės nuostatos



• Įtrauktis ugdyme neįsivaizduojama be kiekvieno 

besimokančiojo buvimo bendrose fizinėse aplinkose 

su savo bendraamžiais (įsitraukimo), dalyvavimo 

bendrose veiklose ir pasiekimų kokybės užtikrinimo. 

• Remiantis šia nuostata yra išskiriamos trys įtraukiojo 

ugdymo sąlygos: 

– įtraukimas, 

– dalyvavimas,

– pasiekimai. 

Įtraukiojo ugdymo sąlygos



• Įtrauktis mokykloje analizuojama, vertinama ir 

realizuojama trijose tarpusavyje susijusiose 

dimensijose: 

– įtraukiojo ugdymo kultūros kūrimo, 

– įtraukiojo ugdymo politikos įgyvendinimo, 

– įtraukiojo ugdymo praktikos realizavimo.

Įtraukiojo ugdymo dimensijos 



• Mokyklos bendruomenės kūrimas, kurioje kiekvienas narys 

jaučiasi priimtas ir svarbus, mokiniai padeda vienas kitam, 

darbuotojai bendradarbiauja tarpusavyje, vyrauja pagarbos vienas 

kitam atmosfera; mokyklos ir tėvų/globėjų partnerystė, mokyklos ir 

švietimo administratorių/steigėjų bendradarbiavimas, o vietos 

bendruomenė įtraukiama į mokyklos gyvenimą.

• Įtraukiojo ugdymo vertybių puoselėjimas, kai bendruomenėje 

vyrauja aukšti lūkesčiai kiekvienam mokiniui, kiekvienas mokinys 

yra vertingas ir vertinamas; vadovai, mokyklos darbuotojai, mokiniai 

ir tėvai/globėjai aptaria ir dalijasi įtraukiojo ugdymo filosofija; 

mokyklos darbuotojų ir mokinių santykiai grįsti žmogiškosiomis 

vertybėmis; mokyklos darbuotojai siekia pašalinti bet kokias 

sėkmingo mokymosi ir dalyvavimo ugdyme kliūtis; mokykla siekia 

išvengti bet kokios diskriminacijos.

Įtraukiojo ugdymo kultūra



• Mokyklos prieinamumas ir atvirumas kiekvienam 

besimokančiajam, kai vengiama bet kokios selekcijos ir 

segregacijos apraiškų; veiklos organizuojamos neskirstant 

besimokančiųjų pagal gebėjimus, pasiekimus, negalias, lytį ir 

pan.; kiekvienam mokiniui pritaikoma fizinė aplinka, veikia 

sukurta paramos naujokams sistema.

• Pagalbos įvairovė, kuri reiškia kiekvieno besimokančiojo 

individualumo ir galimybių pripažinimą; reikalingos pagalbos 

sistemos, mažinančios mokymosi kliūtis, sukūrimą ir jos 

koordinavimą, savivertės ir pasitikėjimo savimi skatinimo politiką, 

pozityvaus elgesio skatinimo sistemos taikymą ir patyčių 

prevenciją, mokyklos nelankymo priežasčių ieškojimą ir šalinimą, 

į įtraukųjį ugdymą orientuotą profesinį tobulėjimą. 

Įtraukiojo ugdymo politika



• Mokymosi orkestruotė. Tai ugdymosi turinio prieinamumo užtikrinimas, 

diferencijuoto, individualizuoto ir suasmeninto mokymosi planavimas, 

užtikrinantis kiekvieno besimokančiojo įsitraukimą ir dalyvavimą, mokymąsi 

aktyviai mokytis, įvairovės pažinimą ir skatinimą, pagalbą vienas kitam, visų 

bendradarbiavimą, kiekvieno mokinio įsitraukimą į neformalias veiklas.

• Išteklių mobilizavimas. Mokymosi ištekliai, užtikrina kiekvieno dalyvavimą ir 

mokymąsi, yra visiems vienodai prieinami, o mokinių skirtybės (tokios, kaip: 

kalba, amžius, pasiekimai, kultūrinė patirtis, negalia) pripažįstamos ir 

panaudojamos ugdymo procese kaip ištekliai, taip pat aktyviai pasitelkiami 

išoriniai (žmogiškieji, materialieji) ištekliai.

• Integruotas ugdymo turinio pritaikymas kiekvienam. Mokomasi ne atskirų 

dalykų, o temų, kurios svarbios tam, kad galėtumėme išgyventi ir kartu sugyventi. 

Ugdymo turinys - tai ne tik tai, ko formaliai mokoma per pamokas ar veiklas, bet 

ir tai, ką vaikai ir suaugę patiria būdami mokykloje (kaip mokome ir kaip 

mokomės).

Įtraukiojo ugdymo praktika



• Universalaus dizaino mokymosi filosofija ir praktika įgyvendinama  laikantis 

trijų pagrindinių principų, išreikštų klausimais „kodėl“, „ko“ ir „kaip“ mokomės:

– Įvairių į(si)traukimo būdų numatymas siejamas su klausimu „kodėl mokomasi“, 

nes sudaro daugiau galimybių tenkinti mokinių asmeninius interesus, skatina 

susidomėjimą, motyvaciją, atkaklumą, didina savireguliaciją. Keliant klausimą 

„kodėl“ svarbu padėti mokiniams nusimatyti tikslus, leisti daryti klaidas ir iš jų 

mokytis, skatinti mokinių savivaldų mokymąsi, refleksiją ir įsivertinimą, sudaryti 

mokiniui galimybę rinktis ir pačiam apsispręsti.

– Įvairūs perteikimo būdai siejami su klausimu „ko mokomasi“. Mokymosi turinys 

turėtų būti pateikiamas ir suvokiamas labai įvairiais būdais, mokiniams sudaroma 

galimybė pasirinkti jiems priimtiniausią informacijos ir žinių apdorojimo bei 

įsisavinimo būdą.   

– Įvairūs veiklos ir išraiškos būdai siejami su klausimu „kaip mokomasi“. Leidžiama 

mokytis įvairiais būdais (individualiai, porose, grupėse), naudotis technologijomis 

mokantis, yra numatyta ir mokiniui žinoma bei suprantamai pateikta pagalbos 

sistema susidūrus su sunkumais. Sudaroma galimybė parodyti savo žinojimą ir 

išmokimą įvairiomis formomis ir būdais. 

Įtraukiojo ugdymo praktika



• Įtraukiojo ugdymo organizavimo mokykloje 

modelį sudaro trys etapai:

– pasirengimas, 

– įgyvendinimas,

– veiklos analizė ir tobulinimas.

• Kiekvieno etapo veiklos vyksta:

– mokyklos, 

– klasės, 

– individualiu (mokinio) lygmeniu.

Mokyklos įtraukiojo ugdymo 

modelis 



• Mokyklos lygmeniu formuojamos bendruomenės narių 

vertybinės nuostatos, tradicijos, tarpusavio santykiai. 

• Klasės lygmeniu sudaromos sąlygos mokiniui 

bendrauti su bendraamžiais, dalyvauti bendroje veikloje, 

parodyti savo gebėjimus, gauti reikiamą mokytojų, 

specialistų pagalbą.

• Individualiu (mokinio) lygmeniu – tai lankstus 

ugdymo proceso organizavimas, padedantis vaikui 

pritapti prie mokyklos, realizuoti savo gebėjimus bei 

dalyvauti mokyklos bendruomenės veikloje. 

Įtraukiojo ugdymo lygmenys



Įtraukiojo ugdymo lygmenys



Mokyklos lygmuo

Pasirengimas



• Mokyklos administracija turi įsivertinti mokyklos ir jos 

bendruomenės narių pasirengimą priimti ir teikti 

pagalbą SUP turintiems mokiniams, atlieka pagrindinių 

sričių situacijos analizę.

• Mokykloje turi būti nustatyti prioritetai, sudarytas 

priemonių planas, numatyti mokyklai reikalingi 

pokyčiai, planuojamas švietimo pagalbos specialistų ir 

pagalbos mokiniui darbuotojų poreikis ir krūvis.

• Administracija kartu su VGK privalo planuoti mokyklos 

bendruomenės švietimą įtraukties klausimais. 



• Mokyklos aplinka turi atitikti visų bendruomenės 

narių poreikius. 

• Ugdymo aplinka turi būti saugi, patogi, patraukli, 

funkcionali, greitai pritaikoma skirtingoms veikloms, 

informatyvi, su aiškiomis vizualiomis ir (ar) 

garsinėmis nuorodomis, pvz., kabinetų išdėstymas, 

tualetai, valgykla, biblioteka, vietos poilsiui ir pan.

Ugdymo aplinkos ir priemonių 

pritaikymas



• turintiems negalią dėl judesio ir padėties sutrikimo: įvažiavimas, rampos, 

keltuvai, neįgaliesiems įrengti tualetai, specialiai praplatintos kabinetų 

durys, stalai ir kėdės pagal poreikį sumažinti arba paaukštinti ir kt.;

• turintiems negalią dėl regos sutrikimo: tinkamu kontrastu pažymėti 

paviršiai (stiklinės durys, kontrastingomis juostomis pažymėti laiptai ir t. t.), 

nuorodos, kabinetų numeriai ir kita informacija pateikta tinkamo dydžio 

šriftu, tinkamai apšviesta, naudojami garsiniai šviesoforai;

• turintiems negalią dėl klausos sutrikimo: pastatuose montuojama 

informavimo ar evakuacijos įranga turi veikti ne tik garso, bet ir šviesos 

signalais;

• turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo, taip pat vaikams su 

emocijų, elgesio sutrikimais: turėti saugią erdvę – nusiraminimo ar 

sensorinį kambarį, kuriame vaikai gali nusiraminti, pailsėti, saugiai    

atsigauti ir po kurio laiko grįžti į sau įprastą aplinką.

Aplinkos pritaikymas



• Mokykla turi aprūpinti SUP turinčius vaikus (vaikus, 

turinčius elgesio ir emocijų, autizmo spektro sutrikimų, 

vaikus, turinčius judesio ir (ar) padėties, intelekto ir kt.

sutrikimus) specialiosiomis mokymo priemonėmis bei 

ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, 

reikalingomis teikti kokybišką mokymo(si) paslaugą.

Specialiosios mokymo priemonės



• Sėkmingam ugdymo turinio pritaikymui svarbu naudoti 
alternatyvius ugdymo metodus, pvz.: 

– skaitymo sutrikimų turintiems mokiniams sudaryti galimybę 
pasinaudoti teksto įgarsinimo įranga, audio biblioteka; 

– rašymo sutrikimų turintiems mokiniams pasiūlyti galimybę 
tekstą surinkti kompiuteriu, komunikatoriumi, naudotis 
pagalbine girdėti padedančia FM sistema ir kt.

• Mokykla turi išnaudoti informacines ir komunikacines 
technologijas, suteikiančias galimybę mokytis klasėje ar 
nuotoliniu būdu. 

• Informacinės technologijos praplečia pagalbos būdus 
SUP turintiems mokiniams.

Alternatyvūs ugdymo metodai



• Ugdymo įstaigos dokumentuose numatoma, kaip bus organizuojama 

švietimo pagalba SUP turintiems mokiniams, nurodomi už tokios 

pagalbos teikimą ir kokybę atsakingi darbuotojai.

• Būtina atkreipti dėmesį į naujai atvykusių mokinių adaptacijos 

ypatumus, išnagrinėti jų turimus dokumentus ir numatyti 

individualaus pagalbos plano sudarymo ir (ar) SUP įvertinimo 

reikalingumą.

• Būtina planuoti ir vykdyti prevencines veiklas smurto ir patyčių 

temomis kiekvieniems mokslo metams. 

• Būtina aiškiai apibrėžti mokyklos darbuotojų veiksmus ir tarpusavio 

bendradarbiavimą teikiant psichologinę ar kitą reikalingą pagalbą 

(pvz., policijos, medikų) smurtą, patyčias patyrusiam ar 

smurtavusiam asmeniui.

Ugdymo pagalbos planavimas



• Būtina parengti konfliktinių situacijų sprendimo tvarką (į 

ką kreipiamasi pirmiausia, kokie galimi veiksmai seka 

toliau, kokiais atvejais reikalingas mokyklos 

administracijos ar kitų institucijų įtraukimas ir kt.) ir 

pristatyti ją bendruomenei.

• Naudinga mokykloje turėti vieną ar kelis asmenis,

pasirengusius vykdyti mediacijos (tarpininkavimo) 

procesą ugdymo įstaigoje.

• Mokykloje turi būti įvardinti įtraukiojo ugdymo lyderiai ir 

ekspertai, jiems sudarytos galimybės konsultuoti 

mokyklos darbuotojus, dalintis patirtimi.

Ugdymo pagalbos planavimas



• Mokytojai – pagrindiniai įtraukiojo ugdymo vykdytojai.

• Mokytojai bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais), kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais. 

Prireikus gali konsultuotis su kitų institucijų specialistai, pvz., 

su Pedagoginės psichologinės tarnybos, LASUC Sutrikusios 

raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistais, VTAĮT ir kt.

• Mokyklos aptarnaujantis personalas turėtų būti supažindintas ir 

apmokytas tinkamo elgesio ir sąveikos su SUP turinčiais 

vaikais; žinoti į ką kreiptis prireikus pagalbos (pvz., budinčius 

mokytojus, administraciją). Esant galimybei, rekomenduojama 

visus mokyklos darbuotojus įtraukti ir į prevencinių programų 

mokymus, vykdymą. 

Mokytojų, švietimo pagalbos komandos, 

kito personalo pa(si)rengimas



• Mokykloje turėtų būti visų švietimo pagalbos specialistų 
komanda: specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, 
socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjai (pagal poreikį).

• Jei mokykloje nėra reikiamos kvalifikacijos specialiųjų 
pedagogų, galinčių teikti ugdymą ir švietimo pagalbą 
regos, klausos, įvairiapusių raidos (autizmo), elgesio ir
(ar) emocijų sutrikimų turinčiam mokiniui, jam skiriama 
papildoma dalyko mokytojo pagalba arba sudaromos 
sąlygos šias paslaugas gauti specialiosios paskirties 
įstaigoje, specialiojo ugdymo centruose pagal 
Bendruosius ugdymo planus.

Švietimo pagalbos specialistai



Klasės lygmuo

Pasirengimas



• Mokytojai kartu su švietimo pagalbos specialistais 

privalo planuoti klasės bendruomenei svarbias 

priemones (klasės atmosferos ar mokinių 

adaptacijos įvertinimą, susirinkimus su tėvais 

(globėjais, rūpintojais), prevencinių ir kt. 

programų vykdymą).

Mokytojų ir specialistų 

pasirengimas



• Tėvai turi būti informuojami apie vaikų amžiaus tarpsnio dėsningumus, 

jiems būdingus elgesio ypatumus ir apie mokinius, turinčius SUP, gavus 

jų tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą. 

• Klasės tėvų bendruomenė turėtų būti supažindinama su mokinių elgesio 

ir emociniais ypatumais, bendravimo principais, leidžiančiais kurti ir 

palaikyti santykį su SUP turinčiu vaiku. 

• Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi padėti savo vaikams priimti SUP turintį 

mokinį klasėje. Svarbu aptarti ypatumus, kurie yra pastebimi ir gali 

įtakoti veiklą klasėje, kitų mokinių savijautą (pvz., kai supyksta, gali 

reaguoti agresyviai, nes kitaip dabar dar nemoka elgtis). 

• Vaiko ypatumus gali pristatyti mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), 

mokytojai ir (ar) švietimo pagalbos specialistai. 

• Klasės bendruomenė turi apsvarstyti ir priimti susitarimus ir taisykles, 

svarbius klasės gyvenimui.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pasirengimas



• Kiekvienas naujai į mokyklą priimtas mokinys turi 

būti individualiai supažindinamas su mokiniais, 

mokytojais, mokyklos aplinka.

Ugdytinių pasirengimas



Individualus lygmuo

Pasirengimas



• Ugdymosi poreikių ir individualių mokymosi 

ypatumų pažinimas.

• Ugdymo pritaikymas mokiniui adaptacijos

laikotarpiu.

• Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojo 

padėjėjų kompetencijų teikti pagalbą mokiniams 

įsivertinimas ir plėtojimas.



Mokyklos lygmuo

Įgyvendinimas



• Bendruomenėje būtina formuoti mokymosi visą 

gyvenimą nuostatą. 

• Mokyklos bendruomenei suteikiama visapusiška 

informacija apie mokyklos koncepciją, įtraukiojo 

ugdymo nuostatas, pagalbos galimybes, reagavimo 

sudėtingose/konfliktinėse situacijose tvarką, ji 

supažindinama su teisės aktais (bendrų ir klasės tėvų 

susirinkimų metu, informacija skelbiama internetinėje 

mokyklos svetainėje, informaciniuose stenduose, 

elektroniniame dienyne).

Mokyklos bendruomenės narių 

nuostatų formavimas



• Švietimo pagalbos (logopedo, psichologo, socialinio pedagogo) 

poreikį mokiniui įvertina ir jos teikimą skiria mokyklos VGK. 

• Bendrųjų programų pritaikymo ar individualizavimo poreikį, 

specialiojo pedagogo ir (ar) mokytojo padėjėjo pagalbos 

reikalingumą mokiniui, turinčiam SUP, įvertina ir skiria 

Tarnyba.

• Tarnybos specialistai konsultuoja mokytojus ir švietimo 

pagalbos specialistus dėl mokinio įtraukiojo ugdymo 

(individualaus pagalbos plano sudarymo, integracijos į naują 

mokyklą ar klasę, plano sudarymo, efektyvios pagalbos teikimo, 

bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais)    ir kt.).

Švietimo pagalba



• Mokytojai metodinių būrelių susirinkimuose turi aptarinėti ir 

kaupti efektyvius SUP turinčių mokinių ugdymo būdus, 

kuriais gali pasinaudoti individualius ugdymo planus ir 

pritaikytas programas rašantys mokytojai.

• Metodiniuose pasitarimuose svarbu nuolat aptarti SUP 

turinčių mokinių vertinimo klausimus, susitarti dėl vertinimo, 

informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokinius.

• VGK organizuoja ir koordinuoja reikiamos pagalbos vaikui 

teikimą mokykloje.

• Mokykla siekia maksimaliai patenkinti reikiamos pagalbos 

mokiniui poreikį.

Švietimo pagalba



Klasės lygmuo

Įgyvendinimas



• Mokytojas, dirbantis pagal įtraukiojo ugdymo principus, 

privalo nuosekliai bendradarbiauti su mokyklos 

specialistais, mokytojais, administracija, tėvais (globėjais, 

rūpintojais), Tarnybos specialistais.

• Klasės auklėtojas kartu su švietimo pagalbos specialistais 

turi įgyvendinti priemonių planą (tėvų švietimas, 

prevencinių programų įgyvendinimas, problemų 

sprendimas, klasės bendruomenės veiklos organizavimas 

ir pan.), užtikrinančių klasės bendruomenės narių 

emocinę gerovę ir tolerantiškus tarpusavio santykius.

Klasės valdymas ir 

atmosferos kūrimas



• Mokyklos psichologas ar socialinis pedagogas dalyvauja 

pamokose ir stebi klasės veiklas, teikia rekomendacijas 

mokytojams dėl klasės valdymo ir palaikančios 

atmosferos kūrimo.

• Mokslo metų eigoje turi vykti susitikimai su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) mokinio situacijai aptarti ir 

pagalbos žingsniams numatyti. Turi būti sudarytas bendrų 

susirinkimų ir individualių susitikimų grafikas.

Klasės valdymas ir 

atmosferos kūrimas



• Mokytojai kartu su mokiniais turi sukurti gyvenimo 

klasėje taisykles. Visi dirbantys su klase mokytojai 

turi laikytis klasėje sutartų taisyklių. Su jomis turi 

būti supažindinti mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).

• Reaguojant į netinkamą elgesį, su mokiniu būtina 

kalbėtis individualiai. 

• Ypatingas dėmesys skiriamas smurto ir patyčių 

prevencijai klasėje. 

Klasės valdymas ir 

atmosferos kūrimas



Individualus lygmuo

Įgyvendinimas



• Pritaikytas mokinio poreikiams tvarkaraštis, derinamas 

individualus ir grupinis darbas. Klasės veikloje mokinys 

gali dalyvauti tam tikromis dienomis, valandomis, 

atskirose pamokose arba tik neformalioje veikloje.

• Pasitelkiama mokytojo padėjėjo, psichologo, socialinio

pedagogo pagalba. Jei reikia, pamokos gali vykti 

specialiojo pedagogo kabinete.

• Rekomenduojama siūlyti į skirtingus mokinio poreikius 

orientuotą popamokinę veiklą, svarbu sudaryti sąlygas 

mokiniui dalyvauti bendruomenei naudingoje veikloje.

Pagalbos mokiniui teikimas



• Pritaikomas ugdymas (bendrųjų ugdymo programų 

pritaikymas ar individualizavimas, mokymosi aplinkos, 

lankstaus tvarkaraščio sudarymas, mokymo, mokymosi 

ir vertinimo būdų pritaikymas ir kt.).

• Teikiama pagalba mokiniui ugdymo procese 

(naudojami alternatyvūs ugdymo metodai, rengiamos 

individualios užduotys, pritaikomos atsiskaitymo 

užduotys ir formos, pritaikoma žinių vertinimo sistema.

• Būtina įtraukti mokinį į pamoką, paskatinti aktyviai 

atsakinėti, tinkamai organizuoti mokinio veiklą.

Ugdymo pritaikymas



• Mokykla, vadovaudamasi teisės aktais ir mokyklos 

susitarimais, rengia Mokyklos mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašą. Jį tvirtina direktorius, 

ir jis yra skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje.

Mokinio pasiekimų vertinimas



Veiklos analizė ir tobulinimas

Mokyklos lygmuo

Klasės lygmuo

Individualus lygmuo



Veiklos analizė ir tobulinimas

• Siekiant tobulinti įtraukųjį ugdymą mokyklos lygmeniu, 

svarbu įsivertinti šias sritis:

– Sukurta pasirengimo priimti SUP turinčius mokinius sistema.

– Susitarta dėl klasių komplektavimo ir mokytojų, ugdančių SUP 

turinčius mokinius, krūvio vertinimo.

– Įtraukties klausimai periodiškai svarstomi mokykloje visais 

lygmenimis, aiškios mokytojų, pagalbos specialistų, vadovų 

atsakomybės ribos.

– Mokykloje visais lygmenimis netoleruojamas smurtas ir 

patyčios, bet kokia diskriminacija. Sukurta aiški ir efektyvi 

tvarkymosi su šiomis problemomis sistema.

– Mokykla nuolat pasitelkia kitų institucijų pagalbą spręsdama 

sudėtingus klausimus.



Veiklos analizė ir tobulinimas

• Galvojant apie įtraukiojo ugdymo klasės lygmeniu tobulinimą, 

svarbu įsivertinti šias sritis:

– Klasės valdymas ir atmosferos kūrimas, klasės bendruomenės 

telkimas.

– Klasės ugdymas.

• Mokslo metų eigoje renkamas mokinių ir tėvų grįžtamasis ryšys 

dėl įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kokybės. Mokslo metų 

gale jis apibendrinamas. Įsivertinimo rezultatai aptariami su 

mokytojais, mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

• Klasės bendruomenėje išskiriami veiklos tobulinimo prioritetai 

konkrečiam laikotarpiui, planuojami konkretūs veiksmai. 

Klasės darbo kryptis derinama su mokyklos darbo kryptimi.



Veiklos analizė ir tobulinimas

• Galvojant apie įtraukiojo ugdymo individualiu 

lygmeniu tobulinimą, svarbu įsivertinti tokias sritis:

– SUP turinčio mokinio savijauta.

– SUP turinčio mokinio ugdymo(si) pažanga.

• Mokslo metų eigoje būtina nuolat vertinti teikiamos 

pagalbos mokiniui poveikį ir veiksmingumą bei lanksčiai 

pritaikyti ją besikeičiant mokinio poreikiams. 

• Vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) įsitraukimas į 

vertinimo ir įsivertinimo procesą, palengvina ugdymo 

individualizavimą, yra nuolat vykdomas individualios 

pažangos monitoringas, galima operatyviau reaguoti į 

ugdymo procese iškylančias problemas.



Įtraukusis ugdymas yra 

nesibaigiantis procesas, 

kurio variklis yra ugdymosi 

pasiekimus stabdančių kliūčių 

identifikavimas ir šalinimas.


