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DĖL ĮTRAUKTIES VEIKSMŲ PLANO PROJEKTO 

 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) susipažino su derinimui pateiktu pasirengimo 

įgyvendinti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo 
papildymo 45(1) straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų plano projektu (toliau – Įtraukties 
veiksmų plano projektas) ir teikia šias pastabas . 

Teikiame pastabas pateiktam derinimui pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 

21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45(1) straipsniu nuostatas 2021–2024 metų 

veiksmų plano projektui (Įtraukties veiksmų plano projektui): 
 

Nr.  
Tikslas, 

rodikliai,  uždaviniai, 
priemonės 

Aprašymas  
(siektini rezultatai)  

 
Pastabos 

R.1.  Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo visų 
mokinių, kuriems nustatytas pagalbos poreikis (nuo 57,6 
proc. 2020 m. padidinti iki 80 proc. 2024 m.) 

Švietimo pagalbą gaunančių mokinių 
dalis nuo visų mokinių, kuriems 
nustatytas specialios pedagoginės 
pagalbos poreikis (nuo 57,6 proc. 2020 m. 
padidinti iki 80 proc. 2024 m.) 
Visiems mokiniams modeliuojama 
bebarjerė mokymosi aplinka. Mokyklos 
nelankančių mokinių skaičius sumažės 
(tam tikra dalimi).  Mokinių pasiekimų 
lygis išaugs (tam tikra dalimi).  

1.2.  Aprūpinti mokyklas 
specialiosiomis mo-
kymo priemonėmis 
ir ugdymo procesui 
skirtų techninės pa-
galbos priemonių 
komplektais bei ap-
mokyti jomis naudo-
tis. 

 Parengtos rekomendaci-
jos dėl specialiųjų moky-
mo priemonių ir ugdymui 
skirtų techninės pagalbos 
priemonių naudojimo ug-
dymo procese. 

 Sukurta integrali platfor-
ma, kurioje talpinamas 
mokymo priemonių ir 
techninės pagalbos prie-
monių elektroninis kata-
logas.  

 Įsigyta specialiųjų moky-
mo priemonių ir ugdymui 
skirtų techninės pagalbos 
priemonių ne mažiau kaip 
50 komplektų ir apmokyti 
jas taikyti ugdymo pro-
cese mokytojai, mokytojų 
padėjėjai, švietimo pagal-
bos specialistai. 

 Parengtos rekomendacijos dėl 
priemonių, atitinkančių universa-
laus dizaino principus (skirtingo 
modalumo ir lygmens) ir IKT 
įrankių, tinkančių organizuoti be-
barjerį mokymą visiems naudo-
jimo ugdymo procese. 

 Jame talpinamos ir įtraukaus 
ugdymo organizavimui mokytojų 
sukurtos ir atrinktos vertingos 
priemonės.  

 Įsigyta specialiųjų mokymo 
priemonių ir ugdymui skirtų 
techninės pagalbos priemonių ne 
mažiau kaip 50 komplektų ir 
apmokyti jas taikyti ugdymo 
procese mokytojai, mokytojų 
padėjėjai, švietimo pagalbos 
specialistai. Šios priemonės 
nuomos ar paslaugų pagrindais 
naudojamos mokinių, turinčių 
regos, klausos negalių bei kitų 



   
 

mokinių, kuriems šios priemonės 
gali sumažinti mokymosi barjerus, 
ugdymui bendrojo ugdymo 
mokyklose . 

1.3.  Padėti bendrosios 
paskirties 
mokykloms tinka-
mai organizuoti įvai-
rių ugdymosi porei-
kių turinčių mokinių 
įtraukųjį ugdymą. 

 Sukurtas ir įdiegtas įtrau-
kiųjų grupių / klasių mode-
lis bendrosios paskirties 
mokyklose. 

 85 proc. specialiųjų ugdy-
mosi poreikių vaikų, 
kuriems mobiliu ir / ar 
nuotoliniu būdu buvo ne 
trumpiau kaip 3 mėnesius 
teikiamos mokymosi ir 
švietimo pagalbos paslau-
gos.  

 Parengtos rekomendaci-
jos savivaldybėms mobi-
liai konsultacinei metodi-
nei pagalbai teikti bendro-
sios paskirties mokyk-
loms. 

 Sukurtas ir įdiegtas įtraukiųjų 
grupių / klasių modelis bendrosios 
paskirties mokyklose - Reikėtų 
paaiškinimo kokios tai klasės. Jei 
tai klasės mokiniams turintiems 
negalių, jos galėtų būti skirtos a) 
vidutinį intelekto sutrikimą 
turintiems mokiniams; b) 
mokiniams, vartojantiems gestų 
kalbą, ugdymą derinant 
aptariamose ir bendrojo ugdymo 
klasėse. Ar tai keičia „specialiosios 
klasės“ pavadinimą? Jei taip, 
vadinasi, kad bus „įtraukios klasės“ 
ir „neįtraukios klasės“? Nonsensas, 
nes specialiųjų klasių išsaugojimas 
bendrojo ugdymo sistemoje 
išsaugo segregacinį švietimo 
pobūdį ir visiškai neatitinka 
įsipareigojimo Jungtinių tautų 
Neįgaliųjų teisių konvencijos 
nuostatoms: 
Iškarpa iš 24.1.1 str. Švietimas: 

a) neįgalieji dėl savo 
neįgalumo nebūtų šalinami 
iš bendros švietimo 
sistemos ir neįgaliems 
vaikams nebūtų atimta 
galimybė įgyti nemokamą ir 
privalomą pradinį arba 
vidurinį išsilavinimą; 

d) neįgalieji gautų būtiną 
paramą bendroje švietimo 
sistemoje, siekiant sudaryti 
sąlygas jų veiksmingam 
švietimui; 

e) aplinkoje, kuri geriausiai 
skatina akademinį ir 
socialinį vystymąsi, būtų 
teikiamos veiksmingos 
individualizuotos paramos 
priemonės, suderinamos su 
visiškos įtraukties tikslu. 

Įtrauktis ir reiškia gyvenimą, 
buvimą, darbą ir mokymąsi ten pat, 
kur tai daro visi žmonės, lygiai su 
visais, kaip teigiama Konvencijoje 
remiantis lygybės ir nediskrimi-
navimo principu,  tai reiškia, kad 



   
 

įtraukus ugdymas yra TIK tuomet, 
jei negalią turintys vaikai mokosi 
kartu su vaikais be negalių. 
Siūlomas modelis dar labiau 
kompromituoja įtraukties tikslą, 
nes segreguotos (specialiosios) 
klasės pavadinamos įtraukiomis 
klasėmis. 

 85 proc. specialiųjų ugdymosi 
poreikių vaikų, kuriems mobiliu ir 
/ ar nuotoliniu būdu buvo ne 
trumpiau kaip 3 mėnesius 
teikiamos mokymosi ir švietimo 
pagalbos paslaugos – neaiški 
nuostata. 

 Parengtos rekomendacijos savival-
dybėms mobiliai konsultacinei 
įtraukaus ugdymo organizavimo 
metodinei pagalbai teikti 
bendrosios paskirties mokykloms. 

1.4.  Užtikrinti mobilios 
konsultacinės, 
metodinės pagalbos 
teikimą bendrosios 
paskirties 
mokykloms, kai jos 
susiduria su 
sudėtingais 
vidutinių, didelių ar 
labai didelių 
specialiųjų 
ugdymosi poreikių 
turinčių mokinių 
įtraukties atvejais. 

 Modernizuota 10 
regioninių centrų 
infrastuktūra ir aprūpinta  
reikalingomis 
priemonėmis. 

 Sudarytos sąlygos 
mobiliam darbui 10 
regioninių komandų. 

 
 Įsteigta 10 regioninių išteklių 

centrų, apibrėžiant jų veiklos 
kryptis, aprūpinant aukštos 
kompetencijos specialistais ir 
reikalingomis priemonėmis. 
 

 1.5.  
 
 

Tobulinti mokytojų 
ir kitų ugdymo 
procese dalyvau-
jančių asmenų kom-
petencijas dirbti su 
įvairiomis specialių-
jų ugdymosi porei-
kių turinčių mokinių 
grupėmis (prade-
dant nuo ankstyvojo 
amžiaus). 

 Organizuoti mokymai mo-
kyklų administracijai apie 
įtraukųjį ugdymą ir jo 
organizavimą. Apmokyti 
bendrojo ugdymo mokyklų 
vadovai / jų pavaduotojai. 

 Parengti metodinės me-
džiagos rinkiniai į pagalbą 
ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoms, bendrosios pa-
skirties mokykloms pagal 
atskiras specialiųjų ugdy-
mosi poreikių turinčių 
mokinių grupes (regos, 
klausos, raidos, elgesio, 
emocijų ir intelekto 
sutrikimų).  

 Parengtos rekomendacijos 
atnaujintam UT diegti jį 
pritaikant įvairių gebėjimų 
vaikams (specialiųjų 

 Organizuoti mokymai mokyklų 
administracijai apie įtraukųjį 
ugdymą,   grindžiamą universalaus 
dizaino mokymuisi principais, ir jo 
organizavimą, kuriant bebarjerę, 
savivaldį mokymąsi skatinančią 
ugdymo aplinką visiems 
mokiniams. 

 Nesiūlome rengti atskirus rinkinius 
pagal mokinių sutrikimų grupes, 
nes mokytojui gali būti sunku 
rekomendacijas adaptuoti bendro 
mokymosi kontekstui ir skatinti šių 
mokinių ugdymo atskirose grupėse 
idėjas. Siūlome rengti metodinę 
medžiagą įtraukaus ugdymo 
organizavimui bendro mokymosi 
kontekste, atskleidžiant mokinių, 
turinčių regos, klausos, raidos, 
elgesio, emocijų,  intelekto 
sutrikimų ir kitų specialiųjų 
poreikių, mokymosi galimybių 



   
 

ugdymosi poreikių vai-
kams (BP dalis)). 

 Organizuoti mokymai mo-
kytojams, kaip pritaiky-ti 
atnaujintas bendrąsias ug-
dymo programas specia-
liųjų ugdymosi poreikių 
mokinių reikmėms (apmo-
kyta ne mažiau 30 proc. 
mokytojų). 

panašumus, lyginant su bendra 
mokinių grupe, jų stiprybes bei 
galimų barjerų mokantis ypatumus 
ir jų mažinimo  bei įveikos būdus. 

 Parengtos rekomendacijos atnau-
jintam UT diegti heteroge-niškose 
klasėse kartu ugdant įvairių 
gebėjimų vaikus, įskaitant ir 
turinčius specialiųjų ugdymosi 
poreikių. 

 Organizuoti mokymai mokytojų ir 
specialistų komandoms, kaip 
įgyvendinti atnaujintas bendrąsias 
ugdymo programas heterogeniško-
se klasėse, sudarant sąlygas 
sėkmingam visų mokinių 
mokymuisi, įskaitant ir mokinius, 
turinčius specialiųjų ugdymosi 
poreikių (apmokyta ne mažiau 30 
proc. mokyklų komandų). 

2.  Uždavinys. Tobulinti švietimo pagalbos teikimo 
organizavimą šalies ir regioniniu lygmeniu 

 

2.3.  Stiprinti ir plėtoti 
specialiųjų ugdymo 
centrų (skyrių) 
metodines 
konsultacines 
paslaugas  

 Išplėstos Lietuvos aklųjų 
ir silpnaregių, Lietuvos 
kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų, 
Panevėžio „Šviesos“, 
Gelgaudiškio, 
„Diemedžio“ ugdymo 
centrų ir Kauno statybos 
ir paslaugų mokymo 
centro „Žeimenos“ 
skyriaus metodinės 
konsultacinės pagalbos 
funkcijos ir sustiprintos 
ten  dirbančių specialistų 
kompetencijos tiekti 
metodinę konsultacinę 
pagalbą šalies bendrojo 
ugdymo mokykloms .  

 Papildomai įsteigta 10 
pareigybių.  

 Reorganizuoti LASC ir LKNC 
centrus į nacionalinius , o čia 
minimus likusius centrus į 
regioninius išteklių centrus, 
įvertinus jų atitiktį keliamiems 
reikalavimams 

3.  Uždavinys. Stiprinti  pedagogų ir švietimo pagalbos 
specialistų rengimą ir jų kompetencijas įtraukiojo 
švietimo srityje   

 

3.1.  Užtikrinti, kad 
pedagogų rengimo 
centrai 
ugdytų mokytojų, 
auklėtojų ir švietimo 
pagalbos specialistų 
kompetencijas, 
vadovaudamiesi 
Europos specialiojo 
įr inkliuzinio 

 Pagal poreikį atnaujintos 
edukologijos studijų 
krypties  programos. 
 

 Atnaujintos edukologijos studijų 
krypties  programos taip, kad 
kiekvienas būsimasis pedagogas 
studijuotų ne mažesnį kaip 6 
kreditų įtraukaus ugdymo 
organizavimo kursą, apimantį 
skirtingų mokinių poreikių 
pažinimą ir ugdymo organizavimą, 
taikant universalaus dizaino 
mokymuisi prieigą. 



   
 

ugdymo plėtros 
agentūros 
parengtomis 
rekomendacijomis 
dėl inkliuzinio 
švietimo mokytojo 
profilio. 

3.4. Plėsti ir stiprinti PPT 
specialistų 
kompetencijas, 
atlikti vaikų 
vertinimus pagal 
atnaujintą 
klasifikatorių, 
sudaryti galimybes  
specializuotis 
atitinkamose srityse, 
įgyti aukštesnio lygio 
kompetencijas ir 
tapti mokyklų 
konsultantais. 

 Atnaujintas specialiųjų 
ugdymosi poreikių 
nustatymo ir skirstymo į 
grupes ir lygius 
klasifikatorius. 
 

 Toliau tęsiamos segregacinės 
tendencijos, kuomet vaiko 
vertinimas orientuojamas į 
specialiuosius poreikius (3.4.), 
kuomet plane vertinimas 
neapibrėžiamas, o ne 
orientuojamas į tinkamą ugdymo 
sąlygų pritaikymą, kaip tai 
numatyta Neįgaliųjų teisių 
konvencijoje. 
24.2. Švietimas: 

c) būtų tinkamai pritaikytos 
sąlygos pagal asmens 
poreikius; 

d) neįgalieji gautų būtiną 
paramą bendroje švietimo 
sistemoje, siekiant sudaryti 
sąlygas jų veiksmingam 
švietimui; 

e) aplinkoje, kuri geriausiai 
skatina akademinį ir 
socialinį vystymąsi, būtų 
teikiamos veiksmingos 
individualizuotos paramos 
priemonės, suderinamos su 
visiškos įtraukties tikslu. 

Tinkamas sąlygų pritaikymas, kaip 
yra išaiškinęs Konvencijos 
komitetas, numato individualų 
vaiko poreikių ugdymo sąlygų 
pritaikymui, kad vaikas galėtų 
sėkmingai mokytis drauge su 
visais. Tai yra ex nunc pareiga, 
pritaikoma iškilus individualiam 
poreikiui. Tuo tarpu veiksmų plane 
pritaikymas minimas tik prie 
universalaus dizaino, kuris yra ex 
ante pareiga, pritaikant iki 
individualaus poreikio, kaip 
visuotinis pritaikymas. Kadangi 
neapibrėžiama, neramu, kad 
„specialieji poreikiai“ liks vaiko 
sutrikimų nustatymas, bet ne 
aplinkų poreikio ir jų pritaikymo 
nustatymas. 



   
 
 

Bendrinės pastabos ir pasiūlymai: 
 

- Specialiųjų klasių, naujai pavadintų įtraukiomis klasėmis išsaugojimas, be to, išsaugojimas 
specialiųjų poreikių nustatymo, jo neapibrėžiant kaip tinkamo ugdymo sąlygų pritaikymo 
nustatymo, kelia nerimą, kad bus išsaugotas segregacinio ugdymo modelis, perkeliant 
specialiąsias mokymosi aplinkas iš specialiųjų mokyklų į specialiąsias klases ir neįdiegiant 
įtraukaus mokymosi, tai yra, negalią turinčių vaikų mokymosi kartu vienoje klasėse su negalios 
neturinčiais vaikais, tikslo, kultūros bei praktikos. 

- Rašant apie švietimo pagalbos specialistus ir vėliau juos vardinant pasigedome vienos labai 
svarbios pedagogų grupės – socialinių pedagogų. Visose, kuriose yra minimi kiti švietimo 
pagalbos specialistai, siūlome minėti ir socialinius pedagogus. Jie privalo būti paminėti šalia 
visų kitų švietimo pagalbos specialistų. 

- Atsižvelgiant į tai, kad psichologus ruošia ne tik pedagogų rengimo centrai bei tai, kad šiuo 
metu Vilniaus apskrityje socialinius pedagogus rengia tik viena įstaiga, kuri neatitinka sąvokos 
„pedagogų rengimo centras“, prie vykdytojų turėtų būti nurodomi ne tik pedagogų rengimo 
centrai, bet ir „kitos aukštosios mokyklos, vykdančios pedagogų rengimo programas“ arba 
tiesiog „aukštosios mokyklos“.  

 
Dėkojame už bendradarbiavimą. 
 
 
 
 Pagarbiai 
 
 
 Generalinė direktorė       Eglė Radišauskienė 
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