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„PANAŠU, KAD NORINT PASIEKTI SĖKMĖS MOKSLE  AR MENE – TRUPUTIS AUTIZMO YRA  BŪTINA.“   

       Hansas Aspergeris 

 

KAS TURI PASIKEISTI – VAIKAS AR MOKYKLA? 

 

Nuo 2024 metų, įsigaliojus Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimams ir įstatymo papildymui 45 straipsniu, visos 

mokyklos ir darželiai turės sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui  ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje kartu su savo bendraamžiais. 

 
ĮTRAUKUSIS UGDYMAS 

 
Tai procesas, kuriame atsižvelgiama į socialinę, kultūrinę ir mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksniais, padedančiais nustatyti bei 
šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime. 

 

INTEGRACIJOS IR INKLIUZIJOS BRUOŽAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KUO NAUDINGAS ĮTRAUKUSIS UGDYMAS? 

 

Vaikas, turintis SUP... 

o Turi galimybę priklausyti įvairių žmonių  bendruomenei. 

o Gali jaustis pilnaverčiu visuomenės  nariu. 

o Gali augti ir mokytis įvairioje  stimuliuojančioje aplinkoje. 

o Turi galimybę kurti draugystės ryšius su  savo bendraamžiais, 

kaimynais. 

 

 

REKOMENDACIJOS TĖVAMS 

 

 Svarbu kurti bendradarbiaujančius santykius su ugdymo įstaiga, pasitikėti joje dirbančiais pedagogais, įsiklausyti į jų 

rekomendacijas, skirti laiko susitikimams ir pagalbos vaikui planavimui. 

 ASS turintiems vaikams reikia pastovumo. Ugdymo įstaiga negali keisti taisyklių pagal kiekvieną šeimą, bet ugdymo įstaigą 

pasirinkusios šeimos gali ieškoti kompromisų ir derinti šeimos taisykles prie ugdymo įstaigos taisyklių (pvz. laikytis 

dienotvarkės, nevėluoti, derinti vaiko asmeninių daiktų atsinešimą į įstaigą ir kt.). 

 Tiek bendraujant su vaiku, tiek su ugdymo įstaiga akcentuokite vaiko stipriąsias puses, sėkmes, savo lūkesčius derinkite su vaiko 

gebėjimais. 

 Užtikrinkite specialistų konsultacijų lankymą. 

 Rūpinkitės savo emocine sveikata. 

 

ĮSTAIGOS, GALINČIOS JUMS PADĖTI 

 

o Šeimos (vaiko) poliklinika 

o Švietimo įstaiga ir jos Vaiko gerovės komisija (VGK) 

Bendraamžiai... 

o Turi galimybę pažinti visuomenės  skirtumus mažame jos modelyje –  klasėje. 

o Turi galimybę suprasti, kad kiekvienas  yra unikalus ir nepakartojamas. 

o Ugdoma pagarba kitokiam, ne tokiam, kaip aš 

o Skatinamas empatijos jausmas, noras ir  gebėjimas padėti kitam. 

 



 

 

o Psichikos sveikatos centras (PSC) 

o VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Vaiko raidos centras (VRC) 

o Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) 

o Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (LASUC) - Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius 

o Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba 

 

KITA TERAPINĖS KRYPTIES PAGALBA 

 

o Asociacija „Kitoks vaikas“ https://www.kitoksvaikas.lt/ 

o Delfinų terapijos centras https://muziejus.lt/lt/paslaugos/delfinu-terapijos-centras 

o Funkcinės komunikacijos mokymas (angl. FCT) https://www.braingym.lt/category/autizmas/ 

o Galių dėžutė - jūsų galios auginant ypatingą vaiką https://galiudezute.lt/produktas/gidas-tevams-nustacius-raidos-sutrikima-

vaikui/ 

o Jojimo terapiją https://zirguterapija.lt/kontaktai/ 

o Kaniterapijos asociacija https://www.kaniterapija.eu/ 

o Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (LASUC) http://lasuc.lt/ 

o Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ https://asociacija.lietausvaikai.lt/ 

o Lietuvos muzikos terapijos asociacija (Lmta) https://muzikosterapija.lt/ 

o Menų terapijos centras https://www.menuterapija.lt/ 

o Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius https://srvks.lt/ 

o Viešoji įstaiga „Sėkmingi vaikai“ https://www.sekmingivaikai.lt/ 

o VšĮ “ISADD Lietuva” https://www.isadd.lt/ 

o VšĮ Terapinio ugdymo centras „Aplink“ https://www.tuc.lt/ 
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REKOMENDUOJAME PASKAITYTI 

 

o Agentūros pozicija dėl įtraukiojo ugdymo sistemų 

o Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra 

o Iššūkiai mokyklai: inkliuzijos link. Švietimo problemos analizė ŠMM. 2012, birželis Nr. 6 (70) ISSN 1822-4156 \ 

o Mokytojų rengimas inkliuziniam švietimui. Inkliuzinio švietimo mokytojo profilis, ESUPA 2014m. 

o Mokslo leidinys. Specialusis ugdymas. 

o Neįgaliųjų teisių konvencija 

o Rekomendacijos tėvams, auginantiems vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų https://srvks.lt/wp-

content/uploads/2020/06/REKOMENDACIJOS-TEVAMS1-3.pdf 

o Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija, ŠMM švietimo aprūpinimo centras, 2014 

o A guide for ensuring inclusion and equity in education, 2017 

o Evidence of the Link Between Inclusive Education and Social Inclusion: Literature Review, 2018 

o Inclusive education for learners with disabilities. Study. European Union, 2017 

o The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, UNESCO, Paris, 1994 

o Structural indicators for inclusive systems in and around schools / Analytical Report. European Union, 2016 
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