
                                                 

 
 

Mokykla visiems 
 

„Mokykla- tai ne vien  skaičiai, raidės ir kiti besimokomi dalykai, tai daug didesnę 

prasmę turintis žodis. Mokykla- tai mūsų ilgas laiko tarpas, kada ne tik mokomės gyventi, bet ir 

gyvename. Čia formuojasi visuomenė.‘   M.Buberis 

         Į ugdymo įstaigas kasdien susirenka vaikai, kurių skirtingi gebėjimai, nuostatos, žinių 

lygis. Šiuolaikinė mokykla atvira įvairių gebėjimų vaikams. Lietuvoje skiriama 10 specialiųjų 

poreikių asmenų sutrikimų grupių (intelekto sutrikimai, specifiniai pažinimo sutrikimai arba 

pažinimo procesų neišlavėjimas, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimai, kalbos ir kiti 

komunikacijos sutrikimai, klausos, regos, judesio ir padėties, lėtiniai somatiniai ir neurologiniai, 

kompleksiniai ir kiti raidos sutrikimai). Lygių ugdymosi galimybių, švietimo prieinamumo 

principai skatina ir įpareigoja ugdymo turinį ir metodus pritaikyti kiekvienam mokiniui. Specialiojo 

ugdymo sistemoje specialieji poreikiai apibrėžiami kaip „savybė, santykių kompleksas, negalė, 

sutrikimas,  bendrųjų ar specialiųjų sugebėjimų nepakankamumas.“ Visa tai, kuo vaikas išsiskiria iš 

savo bendraamžių daugumos, priimta vadinti ypatingumu. Ypatingumas, nesvarbu kokia forma jis 

pasireikštų, visuomet sukelia problemų tarp vaiko individualių  galimybių ir  bendrųjų programinių 

ikimokyklinio ar mokyklinio ugdymo reikalavimų. Specialieji ugdymo(si) poreikiai išryškėja tada, 

kai ugdymo reikalavimai neatitinka vaiko galimybių. Todėl vienu ar kitu mokymosi laikotarpiu 

trumpesnį ar ilgesnį laiką pagalbos gali reikėti įvairių sutrikimų ar sunkumų turintiems 

ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. 

         Integruotas ugdymas – tai mokymasis gyventi bendruomenėje, kurioje pripažįstami 

skirtumai, kurioje yra galimybė tenkinti kiekvieno vaiko poreikius, sudaryti optimalią galimybę 

įgyti žinių ir įgūdžių, kurie yra reikalingi gyvenime. Ugdyti skirtingų gebėjimų turinčius vaikus tai 

ne tik suteikti žinių ir įgūdžių, bet ir formuoti socialinius gebėjimus. Ne visi mokiniai geba pasiekti  

tą patį ugdymo  lygį. Ne visuomet mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių  ar 

ryškesnių raidos sutrikimų, yra svarbiausia akademinės žinios. Mokyklos aplinkoje tobulėja visų 

vaikų ugdymas(si), bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai ir tarpusavio santykiai.Tai yra labai 

svarbu  visiems vaikams,o ypač vaikams, turintiems mokymosi sunkumų. Vaikai mokosi iš vaikų. 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas bendroje klasėje turėtų būti kruopščiai 

planuojamas. Reikėtų įvertinti, ar mokiniui teikiamas ugdymas bei pagalba užtikrina galimybę 

įveikti programą, neprarasti  mokymosi motyvacijos bei jaustis psichologiškai saugiam mokykloje.  

Specialiųjų  ugdymosi poreikių efektyviam tenkinimui reikalingas komandinis darbo planavimas 

pedagogo ir specialiojo pedagogo bei kitų specialistų, kurių  pagalba reikalinga vaikui. Mokinio 

pažinimas yra atskaitos taškas individualiai ugdymo krypčiai numatyti. Tik pažindami mokinį, 

įvertinę jo galimybes, galėsime numatyti tinkamą ugdymą. Labai svarbu pedagogams mokytis naujų 

mokymo  metodų, dirbti komandoje su kolegomis, būti pasiruošus pokyčiams ir netikėtumams.  

            Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų komanda  yra pasirengusi padėti 

tėvams, mokytojams pažinti vaiko problemas ir patiems vaikams suvokti mokymosi sunkumų 

priežastis. Remiantis įvairiomis vertinimo metodikomis nustatomos ugdymosi sunkumų priežastys, 



įvertinamos vaiko galimybės, gebėjimai. Jau ikimokykliniame amžiuje labai svarbu lavinti vaiko 

pažintinius gebėjimus. Ikimokyklinėje įstaigoje šią funkciją atlieka specialieji pedagogai, logopedai, 

grupių pedagogai.  

      Vienas iš svarbiausių privalumų visiems pedagogams yra tikėjimas, kad kiekvienas mokinys 

gali mokytis ir gali išmokti. Kiek išmokstama ir kaip greitai – tai nėra mokinio vertės matas. 

Vienintelis būdas ugdyti demokratinę visuomenę - kurti  saugią mokyklą visiems. 
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