LIETUVOS RESPUBLIKOS ATASKAITOS
„JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS
ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE 2013 –2018 METAIS“

KOMENTARAS

INFORMACIJA APIE NVO VAIKAMS KONFEDERACIJOS VEIKLĄ

NVO vaikams konfederacija (toliau – Konfederacija) nuometų dirba Vaiko gerovės srityje, kaupia žinias, nagrinėja kitų šalių patirtį bei skatina valstybės ir savivaldybių institucijas daryti sisteminius vaikų gerovės politikos
pokyčius, kurie užtikrintų vaikų teisę gyventi šeimoje ir gauti paslaugas bendruomenėje.
Konfederacija vykdo Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo stebėseną ir rašo komentarus
Jungtinėms Tautoms, sprendžia vaikų socialinės globos, gyvenimo šeimoje, deinstitucionalizacijos, sveikatinimo, skurdo mažinimo, dienos centrų, kovos su smurtu prieš vaikus, bendruomeninių paslaugų plėtros šeimai
ir vaikams,neįgalių vaikų įtraukties į visuomenę klausimus.
Konfederacija vienija 72 nevyriausybines organizacijas, iš kurių 4 skėtines organizacijas (su 140 filialų ir padalinių), dirbančias vaiko gerovės srityje ir vaikų naudai visose apskrityse Lietuvoje.
Konfederacija aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką vaiko gerovės srityje, teikia
sisteminius siūlymus dėl vaiko gerovės politikos pokyčių ir Vaiko teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo.

IŽANGA
Teikdami šį Komentarą:

MES SKELBIAME VALSTYBEI:
• vaikai yra Lietuvos bendrasis gėris ir nacionalinė vertybė;
• vaikams – mūsų nacionaliniam turtui, turi būti skiriamas prioritetas, dėmesys ir finansavimas;
• kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos išskleisti savo potencialą;
• investicijos į vaikus turi būti išskirtos atskira biudžeto eilute;
• kiekvienas vaikas turi būti pastebėtas ir turėti prieinamą asmenį, į kurį kreiptųsi pagalbos, emocinio palaikymo ar patarimo, kai tik jam to prireikia;
• vaiko nuo šeimos atskyrimas turi tapti ne pagrindine, o kraštutine vaiko apsaugos priemone;
• valstybė privalo kurti paslaugų sistemą vaikams ir šeimai, vaikus ir šeimą palaikyti bei stiprinti;
• kiekvienas vaikas, paliestas tėvų problemų, turi būti pastebėtas, suprastas, su pagarba priimtas ir lydimas
į suaugusiojo gyvenimą.

MES SKATINAME VALSTYBĘ:
• stiprinti ir plėsti vaikų dienos centrus, kuriuose vaikai išklausomi, socializuojami, ugdomi, pavalgo, o jų
tėvai gali dirbti, spręsti šeimos problemas;
• prižiūrėti ir ugdyti vaikus, kuriem neužtenka tik užimtumo, o jų priežiūra ir ugdymas neturi tapti nuolatinio streso, pervargimo priežastimi;
• sudaryti sąlygas, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę būti išklausytas, suprastas, mokomas įveikti stresą, emociškai palaikomas, formuojami socialinio atsparumo įgūdžiai;
• stiprinti paslaugas vaikams – patiems mažiausiems ir paaugliams,
• neįgaliems, patyrusiems nepriežiūrą ir smurtą, tapusiems tėvų alkoholizmo ir smurto artimoje aplinkoje
liudytojais, turintiems elgesio problemų ar linkusiems nusikalsti vaikams, kalbėti ir aktyviai dalyvauti jų
gyvenimą liečiančių sprendimų priėmime.

Komentaras paruoštas , vykdant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondųinvesticijų projektą „Partnerystė
vaiko gerovei“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0008.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATASKAITOS „JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ
KONVENCIJOS ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE 2013-1018 METAIS“
KOMENTARAS
2019 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos (toliau
– Konvencija) 44 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1540
„Dėl Pranešimu pagal Jungtinių Tautų žmogaus teisių apsaugos konvencijas, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, rengimo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo ir komisijų sudarymo“ parengė V-VI jungtinę Jungtinių
tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaitą.

NVO konfederaciją ataskaitą tenkina tik iš dalies, todėl nuspręsta, kaip ir ankstesnių ataskaitų atvėju, rengti
šios ataskaitos komentarą. Šiame komentare, atskiromis dalimis, teikiame:
• komentarą apie Socialinę politiką;
• komentarą apie Vaikų sveikatos politiką;
• kompleksinį komentarą apie neįgaliųjų vaikų ugdymo padėtį.

KOMENTARAS APIE JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS ĮGYVENDINIMO 2019 M. ATASKAITĄ
6 STRAIPSNIS. TEISĖ GYVENTI, SVEIKAI VYSTYTIS
Vaikų sveikatos politika
17 Europos valstybių adaptavo PSO Europos biuro pateiktą Europos vaikų ir paauglių sveikatos strategiją
2015-2020 m., 12-ka iš jų jau patvirtinusių strategiją, skyrė tam specialų biudžetą ir sukūrė vietines stebėsenos sistemas. Deja, Lietuva Vaikų ir paauglių sveikatos strateginio dokumento, kuris nustatytų prioritetines
problemas, konkrečius vaikų sveikatinimo veiklos tikslus ir uždavinius bei siekiamus vaikų sveikatos rodiklius,
nėra patvirtinusi. Tai labai apsunkina vaikų sveikatos priežiūros organizavimą, tobulinimą bei efektyvių sveikatos priežiūros modelių kūrimą.
Vaikų ir paauglių sveikatos strateginių dokumentų sukūrimas nenumatytas ir XVIII-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje. Šios programos vienas iš prioritetinių tikslų –kokybiškos ir saugios asmens
sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos visiems Lietuvosgyventojams, nepaisant jų gyvenamosios vietos, socialinės ar ekonominės padėties. Deklaruojama, kad paslaugos turi būti prieinamos geografine, komunikacine, organizacine ir ekonomine prasme visoms pacientų grupėms. Siekiama teikti veiksmingas, t. y.
personalizuotas ir į pacientą orientuotasbei prie individualaus paciento poreikių pritaikytas paslaugas, kad
pagerėtų ̨ Lietuvos gyventojų sveikata. Deja, programoje nėra atskirų dalių, skirtų vaikų sveikatos problemoms spręsti.
PROBLEMOS SPRENDIMO BŪDAI.
Norint užtikrinti PSO, Jungtinių Tautų, 2021 m. kovo mėn. Europos Komisijos priimtos ES vaiko teisių strategijos keliamus reikalavimus vaikų sveikatos priežiūros kokybei, Lietuva turėtų perengti Vaikų ir paauglių
sveikatos strateginius dokumentus (pvz. Vaiko garantijų užtikrinimas Lietuvoje), kurie nustatytų prioritetines
problemas, konkrečius vaikų sveikatinimo veiklos tikslus ir uždavinius bei siekiamus vaikų sveikatos rodiklius.
Skirti pakankamus žmogiškuosius bei finansinius išteklius vaiko garantijoms šalyje įgyvendinti. Rekomenduojama taikyti požiūrį į visą gyvenimą, kuriame pripažįstama, kad suaugusiųjų sveikata ir ligos yra susijusios
su sveikata ir patirtimi ankstesniuose gyvenimo etapuose. Reikia tikslingai stengtis nutraukti neigiamus vaikystės ir paauglystės ciklus, tokius kaip išskirtinio maitinimo krūtimi nebuvimas, blogas ankstyvos vaikystės
vystymasis ir paramos stoka paauglystėje. Tai leis vaikams ir jaunimui tapti sveikais, laimingais ir kompetentingais asmenimis, kurie gali teigiamai prisidėti prie savo ir visuomenės sveikatos.
Pirminė vaikų sveikatos priežiūra
Lietuva pasirinko pirminės sveikatos priežiūros modelį – šeimos medicinos vystymą. Jo sukūrimui buvo
pasitelkti Lietuvos specialistai, tarptautiniu mastu žinomi ekspertai, o modelio vystymą parėmė Phare ir
Pasaulio Banko finansuojami projektai. Licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslau1
gų sąraše nustatyta, kad šeimos medicina yra šeimos gydytojo praktika arba vidaus ligų gydytojo, vaikų
ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo praktika kartu. Lietuvoje yra įgyvendinamas
Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1104 „Dėl Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 metų
veiksmų plano patvirtinimo“.
1

Licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatosapsaugos
ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“
patvirtinimo“, 1 punkte nurodyta, kad „šeimos medicina – tai šeimos gydytojo praktika arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo praktika kartu“.

Tai nulėmė, kad 2014 – 2018 metais Lietuvoje šeimos gydytojų skaičius didėjo 9,5 proc., vaikų ligų gydytojų
skaičius mažėjo, t. y. 2014 m. buvo 11,5/10 000 vaikų, 2018 m. – 10,5/10 000 vaikų. 2018 m. Lietuvoje buvo
13 680 aktyvių įvairių specializacijų gydytojų (53,1/ 10 000 gyv.), iš kurių 7,4 proc. (20,3/10 000 gyv.) vaikų
sveikatos priežiūros specialistai. Vaikų, gulėjusių ligoninėje, skaičius per 2014 – 2018 metus padidėjo 2,6
proc., nors bendras vaikų skaičius mažėjo (nuo 503 015 vaikų 2018 m. pradžioje iki 498 318 vaikų 2021 m.
pradžioje).
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras Vilmorus 2018 m. lapkričio 9-18 d. atliko Lietuvos gyventojų apklausą, kurios tikslas buvo išsiaiškinti piliečių požiūrį į vaikų pirminę sveikatos priežiūrą. 24 Lietuvos
miestuose ir 33 kaimuose vykęs tyrimas parodė, jog 15,6% respondentų norėtų, kad vaikus prižiūrėtų šeimos gydytojas, o 72,3% – kad vaikus prižiūrėtų vaikų ligų gydytojas (pediatras). Šios apklausos rezultatai
reiškia, kad kaip bekeistumėme vaikų sveikatos priežiūros modelį, didžioji šalies gyventojų dalis, susirgus
vaikui, ieškos vaikų ligų gydytojo pagalbos. Tai rodo didėjantys pacientų srautai ligoninių vaikų priėmimo
– skubiosios pagalbos skyriuose (per paskutinius 5 metus (išskyrus Covid-19 pandemijos laikotarpį) išaugo
vidutiniškai 20%).
Pažymėtina, kad vaiko sveikatos priežiūros poreikiai yra specifiniai daugelyje sričių, pradedant specifinėmis žiniomis, kurių reikia vaikų ligų gydymui ir baigiant jų atstovavimo ypatumais. Todėl sveikatos priežiūros
paslaugos turi būti pritaikytos vaikams, o specialistai turi turėti specifinių kompetencijų. Medicinos personalo kompetencijos labai svarbios naujus iššūkius atliepiančioje sveikatos sistemoje. UEMS (European Union of
Medical Specialists) Generalinės asamblėjos patvirtinti baziniai reikalavimai skelbia, kad rengiant gydytojus
pediatrus (vaikų ligų gydytojus) ir kitų profesinių kvalifikacijų vaikų ligų specialistus, būtinas 3 metų bazinis
pediatrinis pasirengimas (common paediatric trunk), po kurio seka ne mažiau, kaip 2 metų specializuotos
srities studijos. Vaikų ligų gydytojų rengimas Lietuvoje atitinka UEMS reikalavimus, tačiau nesilaikoma EAP
(European Academy of Paediatrics) reikalavimų, t. y. bet kokios profesinės kvalifikacijos gydytojai (įskaitant
šeimos gydytojus), teikiantys asmens sveikatos priežiūros paslaugas vaikams, privalo mokytis pediatrijos ne
mažiau kaip 9-12 mėn. (pageidautina 1 m.), kad įgytų bazinių specifinių žinių apie vaikų sveikatą, profilaktiką, ligų diagnostiką bei gydymą. Lietuvoje šeimos gydytojai vaikų ligų mokosi tik 4-6 mėn., tačiau net ir dalį
šių trumpų studijų praleidžia prižiūrimi kitų šeimos gydytojų, o ne vaikų ligų specialistų.
2018 m. MOCHA (Models of Child Health Appraised) tyrimas parodė, kad 18-oje iš 29-ių ES ir EEB šalių
dauguma vaikų yra prižiūrimi pediatrų (vaikų ligų gydytojų). Lenkija iš šeimos gydytojo modelio grįžo prie
mišraus vaikų sveikatos paslaugų teikimo modelio pirminiame asmens sveikatos priežiūros lygyje. Airija ir
Latvija taip pat keičia savo bendrosios praktikos gydytojo (šeimos gydytojo) sistemas.
PROBLEMOS SPRENDIMO BŪDAI.
Šeimos gydytojų bei kitų su vaikais dirbančių specialistų rezidentūros (rengimo) programose būtina ilginti
vaikų ligų studijas iki 9-12 mėn., užtikrinant mokymąsi pas vaikų ligų srities specialistus.
Lietuvos vaikų pirminės sveikatos priežiūros sistemą būtina keisti mišraus aptarnavimo modelio link, patikint vaikų sveikatos priežiūrą vaikų ligų gydytojams (pediatrams) pirminiame lygyje (kur yra galimybė) ir (ar)
sudarant sąlygas tiesiogiai (be šeimos gydytojo siuntimo) patekti pas vaikų ligų gydytoją specialistą.
Didinti vaikų ligų gydytojų prieinamumą, ypač rajonuose. Skatinti šeimos gydytojus prireikussiųsti sergančius vaikus ne siauros specializacijos specialistams, o šalia dirbantiems vaikų ligų gydytojams. Pirminiame
lygyje didinti vaikų ligų gydytojų skaičių, skatinti, kad vaikų sveikatos pirminės priežiūros paslaugas teiktų
pediatrai (vaikų ligų gydytojai).
Taip pat svarbu siekti, kad augtų BVP, skiriamas sveikatos priežiūrai, mažėtų gyventojų priemokos už sveikatos priežiūros paslaugas, didėtų vaikų gydytojų tankis, ypač pediatrų (vaikų ligų gydytojų) ir gydytojų
neonatologų skaičius, valstybės užtikrinamų sveikatos paslaugų apimtis.

KOMENTARAS APIE ,,VYRIAUSYBĖS VEIKLOS ATASKAITĄ 2019“:
SOCIALINĖ POLITIKA – VAIKŲ GEROVĖ
1 PRIORITETAS. DARNI, ATSAKINGA IR SVEIKA VISUOMENĖ

Reguliacinių ir kitų priemonių taikymas pajamų nelygybei mažinti
,,Efektyvus piniginės socialinės paramos (išmokos vaikams, piniginė socialinė parama nepasiturintiems
gyventojams, socialinė parama mokiniams) teikimas yra vienas pagrindinių veiksmų, kurie būtini siekiant
apsaugoti pažeidžiamiausias gyventojų grupes, sušvelninti nepritekliaus ir socialinės atskirties pasekmes,
padėti šeimoms auginti vaikus, kartu išvengiant asmenų ilgalaikės priklausomybės nuo socialinės paramos.“
Išmokos vaikams ir šeimoms ar piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams turi būti vertinami kaip papildomi, bet ne svarbiausi veiksniai, siekiant apsaugoti pažeidžiamiausių asmenų teises. Šalia to
ypač svarbios efektyvios bei prieinamos paslaugos padedančios stiprinti gyventojų įgūdžius, skatinančios integraciją į visuomenę ir darbo rinką, nes vis dar stebima, jog paslaugos (ypačregionuose) nėra išvystytos arba
susiduriama su žymiomis jų prieinamumo problemomis (pvz. miestelyje yra vaikų dienos centras, bet vaikai
gyvenantys kaime negali jo lankyti, nes mokyklinis autobusiukas į namus veža iš karto po pamokų; mokyklose dirba vienas psichologas, kuris nepajėgusužtikrinti didelio skaičiaus mokykloje besimokančių vaikų
poreikių), o socialinių paslaugų teikimas šeimoms dažnai trunka labai ilgą laiką pvz. iki vaikų pilnametystės.
Socialinių paslaugų teikime trūksta jų vertinamojo proceso (kiek tos paslaugos efektyvios, padedančios pasiekti siekiamus tikslus,prieinamos, tikslingos ir pan.), dėl ko pasiekti rezultatai išlieka neaiškūs. Nesuprastos
ir galimos pokyčių kryptys.

Lygių galimybių užtikrinimas
Europos lyčių lygybės instituto analizės duomenys atskleidė, kad moterų lyčių lygybei esminį poveikį turi
neišvystytos vaikų priežiūros paslaugos. Labai aiški skurdo feminizacija: skurdą patiria 48 proc. vienišų motinų (28 proc. vienišų tėvų); Lietuva papuola į šalių grupę, kuriose labai žemas vaikų priežiūros prieinamumas,
ypač paslaugų vaikams iki 3 metų amžiaus. Lietuva yra viena iš mažiausiai socialinių darbuotojų skiriančių
šalių 100 žmonių su negalia. Tokia lyčių nelygybė atsiliepia motinų sveikatai, pervargimui, santykiui su vaiku,
žemai būsimai pensijai1.

1.2 KRYPTIS. ŠEIMAI PALANKIOS APLINKOS KŪRIMAS, BENDRUOMENIŲ STIPRINIMAS IR SMURTO
VISOSE GYVENIMO SRITYSE MAŽINIMAS
,,Nuo 2020 m. sausio 1 d. universali išmoka vaikui padidinta nuo 1,32 BSI (50,16 euro) iki 1,54 BSI (60,06
euro). <...> Vaiko pinigų didinimas prisideda prie 2019–2020 m. Tarybos rekomendacijų Lietuvai (1 rekomendacija <...> Mažinti pajamų nelygybę, skurdą ir socialinę atskirtį, be kita ko, gerinant mokesčių ir socialinių
išmokų sistemos struktūrą) įgyvendinimo“.
Nuo 2017m. Iki 2019 m. vaikų skurdas sumažėjo 3 proc. Tam įtakos turėjo vaiko pinigai. Vaiko pinigų didinimas nebuvo toks žymus, jog akivaizdžiai prisidėtų mažinant pajamų nelygybę, skurdą ir socialinę atskirtį.
Reingardė , J. (2020) Pekino veiksmų platformai 25: ar Lietuva turi kuo didžiuotis? Nacionalinis žmogaus teisiųforumas (NŽTF).
2020-12-10
1

Vaiko pinigų didinimas buvo tolygus su augančiomis paslaugų, prekių kainomis, kai kuriose savivaldybėse
su išaugusiu mokesčiu už vaikų darželius. Vis dar susiduriama su problemomis dėl vaiko pinigų netinkamo
panaudojimo šeimose pvz. tėvai už šiuos pinigus perka alkoholinius gėrimus, cigaretes ir pan. (šią informaciją pateikia socialinėse pagalbos įstaigose dirbantys darbuotojai). O siekiant mažinti pajamų nelygybę,
skurdą ir socialinę atskirtį, trūksta sisteminio valstybės požiūrio sprendžiant šias problemas. Lietuvoje vis
dar nėra diskutuojama apie puoselėjančios vaikystės priemonių įgyvendinimą, kas globaliai laikoma prioritete kryptimi.2 Trūkstaankstyvosios prevencijos šeimoms ir paslaugų vaikams, dėl ko į pagalbos sistemą
įtraukiami jau akivaizdžias problemas turintys gyventojai.
Bendruomeninių ir kompleksinių paslaugų šeimoms ir vaikams plėtra savivaldybėse
,,2019 m. buvo patvirtintas Bazinių paslaugų šeimai paketas. Tai šeimai teikiamų psichosocialinių, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, vaikų priežiūros ir ugdymo, sveikatos, švietimo, sociokultūrinių paslaugų, užtikrinančių būtinąją pagalbą, skirtą šeimos gebėjimams savarankiškai spręsti iškylančias problemas
stiprinti ir sudaryti galimybes kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo šeimoje, rinkinys. Bazinį paslaugų
šeimai paketą sudaro 14 bazinių paslaugų, kurių teikimą savo teritorijoje bei jų prieinamumą užtikrina visos
savivaldybės“.
Bazinis paslaugų šeimai paketas daugiausiai orientuotas į paslaugas suaugusiems asmenims. Paslaugos
vaikams Lietuvoje vis dar nėra pakankamai išvystytos. Tyrimų duomenys Lietuvoje rodo, kad apibendrintai
galima išskirti šias grupes, kuriems labiausiai trūksta paslaugų: vaikai iki 3 metų, paaugliai, nuo smurto ir nepriežiūros nukentėję vaikai, vaikai, teisės pažeidėjai, neįgalūs vaikai, vaikai, augantys vienišų tėvų ir/ar skurdą
patiriančiose šeimose, alkoholiu piktnaudžiaujančiose šeimose. 3
Pirmiausiai reikia išskirti nėščiąsias ir vaikus iki lopšelinio/darželinio amžiaus. Tokio amžiaus vaikai, kurie
auga skurdo, vienišų tėvų, piktnaudžiaujančių alkoholiu, psichikos negalią turinčių tėvų šeimose yra labiausiai pažeidžiami, sutrikdomas jų vystymasis4 Valstybiniu mastu pagalba jauno amžiaus vaikams sistemingai
vystoma nuo tada, kai vaiką gali priimti lopšelis/darželis, o iki to amžiaus vaikams sistemiškai organizuojamų
socialinių paslaugų nėra. Tačiau reikia pasakyti, kad prie ugdymo lopšeliuose/darželiuose reiktų ir socialinių
paslaugų tėvams, kad būtų užtikrintas sistemingas vaiko atvežimas į ir pasiėmimas iš ikimokyklinės ugdymo
įstaigos.Teritorinio prieinamumo problema, kuri sprendžiama per pavėžėjimo paslaugą yra itin aktuali. Tačiau
ne mažiau svarbu yra spręsti problemą ir mieste, nes praktikai susiduria, kad kai kurios šeimos nenuveža vaikų
į lopšelius/darželius ar vaikų dienos centrus, motyvuodamos, kad neturi pinigų viešojo transporto bilietams.
Paauglystės amžiuje išryškėja iki jos buvusios nepriežiūros, apleistumo problemos. Neretai jos atsiskleidžia
delinkventiniu elgesiu, bėgimu iš namų, suicidiniais veiksniais, įsitraukimuį priklausomybes ir kitais skaudžiais
įvykiais. Paauglystės amžiaus tarpsniu vystosi žmogaus vykdančiosios funkcijos, todėl nesirūpinant paaugliais,
labai apiplėšiamas žmogus, nes nesudaromos sąlygos bręsti jo smegenų daliai, atsakingai už minėtas funkcijas5. Atliktų tyrimų duomenys rodo, kad Praktikų teigimu paslaugų spraga paaugliams ir jaunimui labai
didelė. Jei paauglys patiria kompleksines problemas (žalingas vartojimas, delinkventinis elgesys, dideli spec.
poreikiai, mokyklos nelankymas), Lietuvoje nėra kas galėtų užtikrinti visapusišką pagalbą. Pavyzdžiui,jaunimo
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vaikų sveikatą, mitybą bei apsaugoti juos nuo įvairių grėsmių sukūrimą, remiantis viešąja politika, įgyvendinamomis programomis
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priklausomybių ligų centre paaugliams nėra užtikrinamas mokyklinis ugdymas, jaunimo mokykloje nėra
specialistų dėl spec. poreikių užtikrinimo ir t.t. Reikalingi centrai tokiems vaikams, kur būtų taikoma elgesio
korekcija, teikiama efektyvi pagalba (ne kaip bausmė), atveriama galimybė sugrįžti į visuomenę.
Ypač trūksta paslaugų vaikams, susiduriantiems su specifinėmis problemomis pvz. vaikams augantiems
alkoholiu piktnaudžiaujančiose šeimose. Moksliniai tyrimai rodo, jog būtentšiai kategorijai vaikų ypač reikalinga specializuota, tikslinė pagalba nukreipta į vaikų emocinio atsparumo stiprinimą, savivertės, socialinių ir
emocinės raiškos įgūdžių ugdymą, siekiant sumažinti tikimybę problemų atsikartojimui kartose bei mažinant
patirtų trauminių išgyvenimų įtaką asmenybėsraidai. Vaikai, augantys alkoholiu piktnaudžiaujančiose šeimose, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje nėra išskiriama kaip specifinė, tikslinė grupė. Terapinės paslaugos
tokiems vaikams pvz. ,,Tramplyno“ ar ,,Linas“ programos savivaldybėse įgyvendinamos epizodiškai ir menkai.
Dėl ko vaikai gyvendami tokiose šeimose bei kasdien susidurdami su įvairiais iššūkiais yra paliekami vieni,be
efektyvios pagalbos6.
Smurtą, nepriežiūrą patyrusiems vaikams, atrodytų, dėmesys padidėjo. Daugdėmesio tam skirta. Tačiau
be savalaikio, neužsitęsusio smurto identifikavimo bei savalaikiųterapinių paslaugų, veiksmingos pagalbos
vaikai negauna. Ši problema tęsiasi nuo pat Nepriklausomybės paskelbimo. Sistemiškai kokybinis žingsnis
prie prieinamų ir kokybiškų paslaugųnepadarytas. Tą pripažįsta ir vaiko teisių kontrolierė. Trūksta psichologų,
kurie dirbtų su vaikais, patyrusiais ankstyvas traumas, nepriežiūrą; smurtą, seksualinę prievartą, suicido riziką, valgymo sutrikimų. Reikia pažymėti, kad vaikai ir paaugliai, turintys rimtų trauminių patirčių,nepriima
tradicinės psichologo konsultacijos. Būtina rasti specialistų kompetencijos problemą, kadgebėtų teikti labai
tikslingą paslaugą motyvavimo paslaugą priimtiną vaiko ir paauglio amžiui Atkreipiant dėmesį į tėvus, kurie
yra arčiausiai vaiko, galima akcentuoti, kad labai trūksta konkrečiospagalbos būtent: 1) esantiems skurde 2)
vienišų tėvų, 3)psichinės sveikatos problemas patiriantiems, 4) auginantiems neįgalius, 5) spec. ugdymo poreikius turinčius vaikus. Nesuteikus reikiamos pagalbos šios tėvų grupės ir jų vaikai tampa sistemos įkaitais,
nes negali vykdyti jiems iškeltų įsipareigojimų, dėl to vaikai patenka į vaikų globos sistemą. Pagrindinė dabar
taikoma pagalbos tėvams priemonė yra tėvystės įgūdžių mokymas. Tačiau specialistai išskiria, kad reikia tobulinti jų kokybę bei prieinamumą prie paslaugų. Ši paslauga sunkiai prieinama dirbantiems tėvams ir per mažai
dėmesio skiria problemų įveikos būdams ir praktinio tėvų ir vaikų bendravimo įgūdžių formavimui. Bendrai
galima teigti, kad vaiko teisių apsaugos reforma sustiprino biurokratinį, vadybinį lygmenį, tačiau vaiko (šeimos) vystymuisi itin reikšmingų paslaugų neišplėtė, o informavimo, konsultavimo paslaugas padarė perteklines. Trūkstant esminių paslaugų būtina žengti žingsnį pirmyn, užtikrinant jų plėtrą, prieinamumą ir kokybę7.
,,Toliau plėtojamos alternatyvios bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams.
2019 m. pabaigoje 151 budintis globotojas ir 80 socialinių globėjų globojo 289 vaikus“.
Lietuvoje vis dar yra savivaldybių neturinčių nei vieno nuolatinio globėjo ir neturinčių budinčių globėjų
(pvz. Alytuje, Kalvarijoje ir t.t.). Dėl šios priežasties vaikui nustačius vaiko apsaugos poreikį ar laikinai vaiką
perkeliant į saugią aplinką susiduriama su problemomis, jog nesant artimųjų ar kitų asmenų galinčių pasirūpinti vaiku vaikas apgyvendinamas globos įstaigoje. Vis dar susiduriama su problemomis dėl vaikų globos
namų deinstitucionalizacijos. Ne visos savivaldybės yra suinteresuotosglobėjų paieška.
Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos įgyvendinimas
,,Didelę pagalbos dalį šeimoms suteikė sudarytosios mobiliosios komandos. 2019 m. dirbo 12 mobiliųjų komandų, kurios teikė psichologo, socialinio darbuotojo ir su priklausomybėmis dirbančiospecialisto paslaugas
799 šeimoms“.

Tamutienė, I., & Jogaitė, B. (2019). Disclosure of alcohol-related harm: Children’s experiences. Nordic studies on alcohol and
drugs, 36(3), 209-222.
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Mobilių komandų darbuotojų patirtis atskleidžia, kad kai kuriose Lietuvos apskrityje ir miestuose, pvz. Vilniaus, Kauno susiduriama su dideliu mobiliųjų komandų darbo krūviu, dėl ko galimybės suteikti kokybišką
pagalbą šeimoms tampa apribotos (nukenčia konsultacijų skaičius). Situaciją sunkina ir biurokratinės procedūros, reikalaujančios daug papildomo specialistų darbo laiko. Teikiantpagalbą šeimoms ir numačius galimas
rekomendacijas, siekiant spręsti šeimos problemas, susiduriama su paslaugų išvystymo problematika. Ypač
trūksta psichoterapinių, psichologinių paslaugų tėvams ir vaikams (tiek miestuose, tiek rajonuose). Išreiškiama
nuomonė, kad MK turi veiktine regioniniu, bet vietos savivaldos lygiu8.
,,Taip pat buvo sukurtas vaiko laikinosios priežiūros institutas: kai kyla grėsmė vaikui šeimoje, jį laikinai
prižiūri močiutė, teta, senelis, šeimos draugas ar kitas artimas asmuo, kuris padeda šeimai, laikinai prižiūrėdamas vaiką savo šeimoje, arba kartu su tėvais rūpinasi vaiko saugumu tėvų namuose, o tuo metu mobilioji
komanda dirba su šeima, kad padėtų pašalinti esamas rizikas“.
Vaiko laikinosios priežiūros taikymo metu susiduriama su problemomis dėl ne visada tinkamai parenkamo
laikino prižiūrėtojo. Yra situaciją, kai jais tampa panašių problemų turintys asmenys pvz.galimai piktnaudžiaujantys alkoholiu, suvokiant, jog priklausomybės ligos dažnai atsikartoja kartose. Yra situacijų kai laikinieji prižiūrėtojai ,,dangsto“ tėvų problemas jiems gyvenant kartu šeimoje. Dėlto šeimos situacija nesikeičia iš esmės,
o tik toliau gilėja.
Bendrai galima teigti, kad vaiko teisių apsaugos reforma sustiprino biurokratinį, vadybinį lygmenį, tačiau
vaiko (šeimos) vystymuisi itin reikšmingų paslaugų neišplėtė, o informavimo, konsultavimo paslaugas padarė
perteklines. Trūkstant esminių paslaugų būtina žengti žingsnį pirmyn, užtikrinant jų plėtrą, prieinamumą ir
kokybę. Vyriausybė turėtų vertinti pertvarkų veiksmingumą, atsižvelgdamane tik į kiekybiniu rodiklius, bet iš
tikslinių paslaugų gavėjų perspektyvos, atsakydami į klausimą, arpertvarka veiksmingai išsprendė vaiko problemas.

1.3 KRYPTIS. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS IR PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS
Kompleksinių priemonių įdiegimas, skatinant racionalų vaistų vartojimą
„Siekiant sumažinti perteklinį psichotropinių vaistų skyrimą ir vartojimą, nuo 2020 m. sausio 1 d. vaikams,
paaugliams ir suaugusiesiems, turintiems psichikos ar elgesio sutrikimų, PSDF lėšomis bus apmokama daugiau psichoterapijos seansų nei iki šiol, o psichoterapijos metodą taikyti galės daugiau specialistų, įgijusių
reikiamą kvalifikaciją“.
Prieinamumas prie psichoterapinių paslaugų vaikams yra visiškai neišvystytas ne tik didžiausiuose Lietuvos
miestuose. Galimybė tokias paslaugas gauti mažesniuose miesteliuose apskritai neegzistuoja, todėl tikslinga
psichoterapeutų tinklo plėtra.
Pagalbos teikimas turintiems žalingų įpročių asmenims, psichoaktyviųjų medžiagų (tarp jų – alkoholio)
pasiūlos ir paklausos mažinimas
„Diegiant inovatyvias psichikos sveikatai stiprinti skirtas prevencijos priemones ir stiprinant psichikos
sveikatos kompetencijas, 2019 m. savivaldybių visuomenės sveikatos biurams skirtos dotacijos psichikos
sveikatai stiprinti (2,5 mln. eurų), savivaldybėse finansuojamas priklausomybės konsultantų paslaugų teikimas asmenims, turintiems polinkį į alkoholį, ankstyvosios intervencijos programos vaikams, vartojantiems
psichoaktyviąsias medžiagas“.
Egzistuoja pagalbos vakuumas psichoaktyviosiomis medžiagomis piktnaudžiaujantiems vaikams, kai šie ar
jų tėvai nesutinka su gydymu. Tokiu atveju gydymo paslaugos šiems vaikams negali būti teikiamos, o tėvai
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tokiose situacijose lieka vieni minėtų problemų sprendime. Valstybiniu lygmeniu nėra sukurto mechanizmo,
kaip nemotyvuotus, tačiau psichoaktyviosiomis medžiagomis piktnaudžiaujančius vaikus, įtraukti į gydymą
ir suteikti jiems reikalingą pagalbą.
Bendruomeniškumo sustiprinimas
Bendradarbiavimas tarp valdžios institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir pavienių piliečių yra gyvybiškai
svarbus siekiant vaikų ir šeimų gerovės. Tačiau tyrimai atskleidžia šio bendradarbiavimoįtampas. Vis dar nepakankamai matoma, kad visų pastangos turi bendrą tikslą – gerovės kūrimą.
Subsidiarumo principas, kuris yra fundamentalus ES veiklos principas9, Lietuvos socialinės apsaugos srityje
yra ignoruojamas.
LR nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas (2014) integravo subsidiarumo principą, nors jo apibrėžimas ir buvo miglotas10, tačiau 2020-08-01 galiojanti suvestinė redakcija jį visiškai pašalino11.Šis principas nebuvo įtrauktas į Nepriklausomos Lietuvos Socialinių paslaugų įstatymą. Juo nesivadovaujama ir praktikoje.
Tokia situacija neįgalina NVO tapti partneriais, o valdžios institucijųnekreipia į aplinkos kūrimą, kuri padėtų
įgalinti NVO veiklą vietos bendruomenėse. Taip prarandamagalimybė suvienyti išteklius ir bendrai siekti gerovės.

PAPILDOMOS REKOMENDACIJOS STIPRINANT VAIKŲ GEROVĘ
1. Rekomenduotina papildyti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, įtraukti alkoholio žalos vaikams
reiškinį bei apibrėžti ne tik vaiko apsaugą asmeninėse vartojimo situacijose, bet ir tuomet, kai vaikas gyvena alkoholiu piktnaudžiaujančioje šeimoje. Naudingas ir galimos trumpalaikės bei ilgalaikės tėvų, globėjų
alkoholio vartojimo žalos pripažinimas ir įteisinimas įstatyminiu būdu.
2. Atsižvelgus į itin sudėtingus vaikų gyvenimus, dažnus traumuojančius įvykius augant alkoholiu piktnaudžiaujančiose šeimose, rekomenduojama sukurti ir valstybiniu lygmeniu patvirtinti žalos vaikams mažinimo strategiją, orientuotą į kompleksinių veiksmų ir programų parengimą.
3. Itin reikalinga įtvirtinti vaikams draugišką ir jų poreikius atspindinčią vaiko teisių apsaugos sistemą. Šiam
tikslui rekomenduojama sukurti ankstyvosios intervencijos į šeimą modelį, kurissumažintų šeimos problemų gilėjimo ir vaikų atskyrimo nuo šeimos tikimybę, nes šiuo metu nėrakonkrečių ankstyvosios intervencijos metodikų arba jos taikomos itin siaurai.
4. Dėl didelių vaiko teisių apsaugos sistemoje dirbančių darbuotojų krūvių ir per didelio biurokratiniųprocedūrų skaičiaus atitraukančio specialistus nuo tiesioginio darbo su tėvais ir vaikais, būtina performuluoti įstaigų
tikslus orientuojantis į vaiko poreikius nukreiptą vaiko teisių apsaugos sistemą. Svarstytina galimybė didinti
šios srities specialistų skaičių, taip sudarant galimybes lankomose šeimose turėti pakankamai laiko dirbti su
vaikais ir tėvais (turėti laiko užmegzti su jais ryšį, įsiklausyti į vaikų patiriamus sunkumus) padidinant tikimybę greičiau pastebėti ir efektyviauspręsti vaikų patiriamus sunkumus.
5. Rekomenduojama steigti profesionalius reabilitacijos centrus vaikams, ypač paaugliams, kurielinkę save
žaloti, kurie susiduria su priklausomybėmis. Tokiuose reabilitacijos centruose būtina užtikrinti ugdymą. Bendruomenės lygmenyje siūloma plėsti Alateen grupes vaikams, vykdyti kitasspecializuotas programas vaikams,
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kurių tėvai piktnaudžiauja alkoholiu. Tyrimo dalyviai rekomenduoja diskutuoti galimybę grąžinti priverstinį gydymą nuo alkoholizmo, kurio reikia taisatvejais, kai vienas iš šeimos narių piktnaudžiauja alkoholiu,
skriaudžia kitus šeimos narius, tametarpe ir vaikus. Neretai patiriantys smurtą artimieji (dažnai motinos ir
vaikai) yra žalojami, žalos kaupiasi, traumos auga ir prieinama prie vaikų atskyrimo nuo šeimos. Todėl būtina kurti geriančiojo žalą patiriančių aplinkinių pagalbos sistemą.
6. Rekomenduojama sukurti algoritmą kaip padėti šeimai dėl vaiko priežiūros ir bendravimo tvarkos problemų sprendimo vykstant tėvų skyrybų procesui.
7. Siūloma tobulinti prieinamumą ir kokybę prie tėvystės įgūdžių mokymo. Siūloma mokymuose pagrindinį dėmesį skirti problemų įveikos priemonėms. Kad tėvystės įgūdžių praktinis mokymas būtų sustiprintas,
rekomenduotina savivaldybėse kurti specializuotą centrą (arba išplėsti esamo centro paslaugas), kuris
būtų skirtas tėvystės įgūdžių formavimui ir mokytų tėvus kaip tai padaryti praktiškai bendraujant su vaikais.
8. Rekomenduojama kurti savarankiško gyvenimo namus tėvams, kurie turi negalią (akla vieniša mama/
tėvas, psichinę negalią turintys tėvai/vienas iš tėvų, augusiems institucijose ir stokojantiemsšeimos organizacijos įgūdžių), kad jiems būtų suteikta galimybė gauti specialistų stebėjimą, pagalbą ir būtų išvengta vaikų
atskyrimo nuo tėvų.
9. Plėsti prieinamumą prie vaikų psichologo, psichiatro, psichoterapeuto (ne tik individualiomskonsultacijoms, bet ir šeimos), vaikų dienos priežiūros paslaugų, kad būtų sustiprinta šeimos psichologinė būsena ir
atveriamos galimybės tėvams dirbti ir suderinti darbą su vaikų priežiūra.
10. Rekomenduojama lengva ranka nenurašyti šeimų, paauglių, kurie atsisako paslaugų, bet siektiieškoti
būdų kaip motyvuoti, ypač paauglius.
11. Kadangi paslaugų trūkumas yra esminis skaudulys, trukdantis užtikrinti vaikų gerovę, o nevyriausybinis
sektorius yra šioje situacijoje yra itin svarbus išteklius, todėl valdžios institucijos turėtų sutelkti dėmesį į tai
kaip sukurti aplinką (įgalinti) veiksmingam nevyriausybinio sektoriaus veikimui, ir kartu su šiuo sektoriumi
kurtų strategijas kaip praturtinti aplinką, įgalintišeimas pilnavertiškai rūpintis savo vaikais.
12. Rekomenduojama stiprinti socialinę jungtį tarp valdžios institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir
pavienių piliečių, kad būtų pasiekiamas optimalus rezultatas išeinat iš skurdo ir socialinės atskirties rato ir
kad būtų vystoma gerovės sistema palanki pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. Jungtį tarp pavienių
piliečių įsitraukimo į praktinę pagalbą, savanorystę perduoti nevyriausybinėms organizacijoms, jose finansuojant darbo vietą šiai funkcijai atlikti.
13. Politiniame lygyje informacinės sklaidos kanaluose būtina diskutuoti apie subsidiarumo principą, kuris
yra visos Europos sąjungos pamatinis principas, ypač socialinių paslaugų teikime.Rekomenduotina jį įtraukti
į LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros bei LR Socialinių paslaugųįstatymus. Rekomenduotina tirti šio principo (ne-) įgyvendinimo pasekmes lietuviškame kontekste.

NEĮGALIŲ VAIKŲ UGDYMO PADĖTIS
NEĮGALIŲJŲ UGDYMO RAIDA LIETUVOJE IR TEISIŲ Į UGDYMĄ TEISINIS REGULIAVIMAS
Neįgaliųjų ugdymo pradžios užuomazgos Lietuvoje siekia Nepriklausomybės laikotarpį (1940- 1940 m.)1,
kai kūrėsi daug privačių ir labdaros organizacijų, kurios rūpinosi neturtingais vaikais, globojo neįgalius vaikus
ar senelius. Vienos iš pirmųjų mokyklų, skirtų neįgaliems vaikams buvo atidarytos Kauno kurčiųjų mokykla
ir Kauno aklųjų institutas. Vaikai, turintys proto negalią būdavo mokomi pagalbinėse internatinio tipo mokyklose, baigiantis II pasauliniam karui buvo atkurtos kurčiųjų mokyklos Vilniuje ir Kaune, o 1952-1956 metų
laikotarpiu buvo įsteigtos ir veikė dar 3 kurčiųjų mokyklos (Rusnėje, Telšiuose), kurčiųjų mokyklose mokėsi
virš 500 vaikų. Taip pat veikė kurčiųjų amatų mokykla, kurią baigę, kurtieji buvo įdarbinami kurčiųjų įmonėse.
Akliesiems sovietmečiu buvo įsteigta Kaune aklųjų vidurinė mokykla-internatas mokykla. Visos šios segreguotos mokyklos buvo orientuotos į darbinį užimtumą. Žymesnius sutrikimus turintys vaikai buvo apgyvendinami
psichoneurologiniuose pensionatuose arba likdavo augti šeimose ir buvo izoliuoti nuo visuomenės.
4 pav. Neįgaliųjų mokinių skaičius 1940-1990 metų laikotarpiu

Beveik 50 metų sovietų okupacijos paliko gilias žymes Lietuvos švietimo sistemai, kai neįgalieji buvo ugdomi
specialiose internatinėse mokyklose ar globos institucijose ir buvo izoliuoti nuo visuomenės. Lietuvai 1991
metais atkūrus Nepriklausomybę specialiosiose institucijose mokėsi 11576 vaikai:
• 44 pagalbinėse mokyklose (9319 vaikų);
• 2 aklųjų ir silpnaregių mokyklose (364 vaikai);
• 2 kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklose (468 vaikai);
• 1 logopedinėje mokykloje (298 vaikai);
• 1 judėjimo negalią turintiems vaikams mokykloje (339 vaikų);
• 1 sulėtinto psichinio vystymosi mokykloje (798 vaikų).

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos žurnalas „Globa“, 2019, Nr.1, 3 psl.. Prieiga per internetą: https://lspzgb.
lt/wp-content/uploads/globa-2019-1.pdf [žiūrėta 2021-03-07].
1

Pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais neįgaliųjų teisę į ugdymą tapo 1991 priimti Švietimo įstatymas2 ir Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas3.
1991-06-25 buvo priimtas Švietimo įstatymas ir jo (pirmos redakcijos) 12 straipsnyje buvo nustatyta, kad visi
ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai su fiziniais ar psichiniais trūkumais ugdomi namuose, ikimokyklinių
įstaigų bendrosiose ar korekcinėse grupėse, specialiose ikimokyklinėse įstaigose, bendrojo lavinimo mokyklų
bendrosiose ar korekcinėse klasėse, specialiosiose mokyklose.
Ši nuostata tapo teisiniu pagrindu tęsti neįgaliųjų segregaciją ir ugdymą specialiosiose mokyklose bei buvo
atkartota 1991-11-28 priimto Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 12 straipsnyje nustatant, kad visi
neįgalieji turi teisę būti ugdomi mokyklose ir kitose įstaigose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos. Aišku,
tomis kitomis įstaigomis buvo paveldėtos iš sovietinių laikų specialiosios mokyklos. Galima teigti, kad buvo
suprantamas specialiųjų institucijų segregacijos kontekstas, tačiau dar nebuvo matomas pertvarkos kelias.
1991 metais Lietuvai trūko žinių ir kitų šalių patirties dėl neįgalių vaikų ugdymo ir segregacija buvo natūraliai
toleruojama, matant neįgalių vaikų ugdymą pirmiausia specialiosiose mokyklose.
Nors 1993-1998 metais Lietuvos švietimo sistema formaliai įvardino neįgalių vaikų ugdymą bendrojo ugdymo mokyklose ir specialiosiose mokyklose, tačiau faktiškai toliau buvo eksploatuojama segregacinė specialiųjų institucijų sistema.
1998-12-15 buvo patvirtintas Specialiojo ugdymo įstatymas4, kuriame buvo sunormintos specialiojo ugdymo nuostatos, sąvokos, uždaviniai, principai, nustatytos tikslinės specialiųjų ugdymosi poreikių grupės, poreikių vertinimas, skyrimas, įvairaus amžiaus specialiųjų poreikių asmenų ugdymas, nustatant 4 specialiojo
ugdymo asmenų formas (kaip visišką integraciją, dalinę integraciją, ugdymą specialiojo ugdymo įstaigoje,
ugdymą namuose).
Segregacija specialiosiose mokyklose tęsėsi ir buvo toliau toleruojama, tačiau prasidėjo ir integracijos į
bendrojo ugdymo mokyklas procesai, kurie pasireiškė mokinių mažėjimu specialiosiose mokyklose. Per 19932006 m. dvigubai mažėjo mokinių skaičius specialiosiose mokyklose5.
Vertinant pokyčius švietime Salamankos deklaracijos kontekste, įteisintos specialiųjų ugdymosiporeikių vaikų ugdymo formos toliau palaikė veikiančią specialiųjų mokyklų sistemą ir vaikų izoliaciją ugdant namuose,
o neįgalių vaikų integracija tik skynėsi kelią į bendrojo ugdymo mokyklas atidarantbendrosiose mokyklose
integruotas klases.
Specialiųjų ugdymosi poreikių suskirstymas į 4 grupes (nedideli, vidutiniai, dideli, labai dideli)įnešė daug
sumaišties kalbant apie neįgalius vaikus ir vaikus, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių.
Dažnai kalbant apie specialiuosius ugdymo poreikius, jie asocijuojami su negalia, nors, Švietimoir mokslo ministerijos duomenimis, dėl neįgalumo kilę specialieji ugdymosi poreikiai sudaro tik 25 procentus6.

Švietimo įstatymas (1991-06-25, Nr. I-1489, Lietuvos aidas, 1991-08-06, Nr. 153). Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/
portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr [žiūrėta 2021-03-18].
2

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (1991-11-28, Nr. I-2044, Lietuvos aidas, 1991-12-13, Nr. 249). Prieiga per internetą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2319/asr [žiūrėta 2021-04-18].
3

Specialiojo ugdymo įstatymas (1998-12-15, Nr.VIII-969, Valstybės žinios, 198-12-31, Nr. 115-3228). Prieiga per internetą: https://
e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69873 [žiūrėta 2021-02-22].
4

A. Galkienė. Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, iššūkiai integruoto ugdymo paradigmai Lietuvoje, 2006, 146 psl.. Prieiga per
internetą: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB- 0001:J.04~2006~1367165572245/datastreams/DS.002.0.01.
ARTIC/content [žiūrėta 2021-03-19].
5

T.Aidukienė. Mokinių ugdymosi poreikių skirtybės – pedagogo „duona kasdieninė“, 2015. Prieiga per internetą: https://www.
bernardinai.lt/2015-11-10-t-aidukiene-mokiniu-ugdymosi-poreikiu-skirtybes-pedagogo-duona-kasdiene/ [žiūrėta 2021-04-15].
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Vaikams nustatomas neįgalumo lygis7 (nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos) tik iš dalies koreliuoja su specialiųjų ugdymosi poreikiųl ygiais, kuriuos nustato
Pedagoginės psichologinės tarnybos (trijų ministrų: švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, socialinių reikalų
ir darbo, nustatyta tvarka) (4 lentelė).
4 lentelė. Neįgalumo ir specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas vaikams
Vaikai
Neįgalūs

Specialiųjų ugdymosi
poreikių

Nustatoma
• neįgalumo lygis (sunkus, vidutinis, lengvas),
• specialusis nuolatinės slaugos poreikis (I, II lygis);
• specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (I, IIlygis)
• nedideli,
• vidutiniai,
• dideli,
• labai dideli

Kaip taisyklė – sunkų neįgalumo lygį turintiems vaikams nustatomi dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai. Toliau koreliacija silpnėja – vidutinis ir lengvas neįgalumo lygis gali būti nustatomas vaikams,
kurie turi vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius, o nedidelius specialiuosius ugdymosi poreikius turintiems vaikams neįgalumo lygis dažniausiai nenustatomas.
Kalbant apie neįgalių vaikų ar specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą pritaikoma koreliacija (5 lentelė)
tarp nustatyto neįgalumo lygio ir specialiųjų ugdymosi poreikių grupės, aiškiai suprasdami skirtumus.

5 lentelė. Neįgalumo lygio ir specialiųjų ugdymosi poreikių grupės koreliacija
Vaikų neįgalumo lygis

Vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių grupė

Sunkus

Dideli arba labai dideli

Vidutinis

Dideli arba vidutiniai

Lengvas

Vidutiniai

2011 metais Lietuvos švietimo sistemoje įvyko lūžis, nustojo galioti Specialiojo ugdymo įstatymas, o jo
pagrindinės nuostatos perkeltos į Švietimo įstatymą. Buvo žengtas žingsnis link visų vaikų ugdymo kartu,
pradedant keisti požiūrį į specialiuosius ugdymo poreikius turinčius vaikus ir ieškoti galimybių, kaip padėti
kiekvienam vaikui, esančiam bendroje švietimo sistemoje. Apie ugdymą pradėta kalbėti, kaip apie procesą,
galintį užtikrinti kokybišką ugdymą visiems jo dalyviams, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio, jo tėvų lūkesčius,
ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų poreikį, neleidžiant „iškristi“ iš švietimo sistemos.
Švietimo įstatyme (2011 m.) buvo patikslinta specialiųjų ugdymosi poreikių sąvoka8: specialieji ugdymosi poreikiai – tai pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų
ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, 2005, 19 str.. Prieiga per internetą: https://e- seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.2319/IkWKDaaicl [žiūrėta 2021-04-10].
7

Švietimo įstatymas, 2011, 2 str. 24 punktas. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105
[žiūrėta 2021-03-20].
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5 pav. Švietimo sistemos raida link inkliuzinio (įtraukaus) švietimo

Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje patvirtintas III prioritetas „Talka dėl įtraukties“9. Šiuo prioritetu atsiliepta į lūkesčius tėvų, auginančių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, kuriems sunku integruotis
į bendrą besimokančiųjų srautą ir kurie dažniausiai lieka anapus daugelio visuomeninių procesų dėl mokyklose vyraujančio ugdymo stiliaus, nesupratimo ir netinkamo požiūrio bei alternatyvų švietimo sistemoje
trūkumo individualių gebėjimų ugdymui. Šiems iššūkiams įveikti veiklos kryptyse numatyta:
• siekiant socialinės atskirties įveikimo užtikrinti švietimo pirmenybę socialinės atskirties bei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų grupėms;
• stiprinti Švietimo ir mokslo ministerijos ir savivaldybių administracijos vaidmenį koordinuojant specialųjį
ugdymą;
• teikti kokybišką metodinę pagalbą specialiojo ugdymo specialistams.
Strategijoje buvo duota žinia ir kryptis, kad nuo segregacijos pereinama prie integracijos, tačiau nebuvo
aiškios orientacijos, kaip bus plėtojama integracija, o taip pat skatinama įtrauktis švietime.
Šalyje dviejų krypčių specialiųjų poreikių sistema buvo palaikoma beveik 30 metų. Įtraukiojo ugdymo idėjos
sunkiai skinasi kelią Lietuvoje, jos nepakankamai suprantamos ir dažnai klaidingai interpretuojamos švietimo
specialistų, joms priešinasi tėvai, mokytojai, specialiųjų mokyklų administracijos.
Pats principas ir švietimo sistemos pertvarkos procesų kryptis, kaip ir turėtų būti aiški – neįgalūs vaikai turi
mokytis drauge su kitais bendraamžiais bendrojo ugdymo mokyklose ir bendrose klasėse, pritaikant jiems
ugdymo aplinką: reikalingą specialistų pagalbą, ugdymo planus ir programas, naujoviškus ugdymo metodus,
priemones (specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos), fizinę mokyklos aplinką. Tačiau į pirmą planą iškyla
žmogiškasis faktorius ir tarpusavio sąveikos problemos, abiejų krypčių mokyklose (specialiosiose ir bendrojo
ugdymo).
Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 2014 m., 36 psl., [interaktyvus]. Prieiga per internetą“ https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija- 2013-2020_
svietstrat.pdf [žiūrėta 2020-01-15].
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2017 metais didžiausių specialiųjų mokyklų administracijos, kurios buvo visada suinteresuotos specialiųjų
mokyklų išlikimu, aršiai pasipriešino Švietimo ir mokslo ministerijos bandymams mažinti specialiųjų mokyklų
skaičių, perkeliant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus į bendrojo ugdymo mokyklas. Jos, pasitelkę žiniasklaidą, klaidino tėvus, kurių neįgalūs vaikai turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kad,
uždarius specialiąsias mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklos jų vaikų nepriims, nes neturi sąlygų, specialistų
ir nepasiruošusios dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais.
Bendrojo ugdymo mokyklos taip pat nereiškė entuziazmo, dažnai atsisakydamos juos priimti, kadangi tokie vaikai tiesiog dažnai neatitiko mokyklos sukurtos vizijos, nuostatų, aplinkos. Motyvuodamos Švietimo
įstatymo 29 straipsnio nuostata10, kad mokyklos turi teisę nepriimti specialiųjų poreikių vaikų ir siūlyti jam
mokytis kitoje mokykloje, suderinus su jų tėvais, pedagogine psichologine bei vaiko teisių apsaugos tarnyba,
mokyklos rasdavo „objektyvių“ priežasčių nepriimti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų į bendrojo ugdymo
mokyklas (išteklių stoka – švietimo pagalbos specialistų, priemonių, pritaikytos aplinkos; kiti vaikai, jų tėvai,
mokytojai nepasirengę priimti tokius vaikus). Siekiant mokyklos visiems reikia laužyti stereotipus ir kurti mokyklą, kurios narius (mokinius, jų tėvus mokytojus) vienytų stiprus bendruomenės ryšys, kurioje diskusijos
kiltų ne dėl mokinių neatitikimo mokyklai, o dėl mokyklos prisitaikymo mokinių ugdymosi poreikiams.
Įgyvendinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 24 straipsnio nuostatas, 2020 metais buvo žengti
žingsniai link įtraukties švietime plėtros ir buvo priimtos Švietimo įstatymo11 pataisos, kuriomis įteisintas įtraukties principas, nuo 2024-09-01 metų naikinama nuostata “nepriimti” specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų į bendrojo ugdymo mokyklas, taip šalinant diskriminacines nuostatas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų atžvilgiu.
NEĮGALIŲ VAIKŲ IR SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO STATISTIKOS KONTEKSTAS
Neįgalių vaikų skaičius Lietuvoje yra gana nusistovėjęs. Jau daugelį metų fiksuojamas vaikų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis (sunkus, vidutinis, lengvas), skaičius apie 14,8-14,9 tūkst. vaikų per metus, tik paskutiniais metais fiksuojamas šio skaičiaus augimas – iki 15,4 tūkst. neįgalų vaikų.12

6 pav. Negalią turinčių vaikų skaičiaus dinamika pagal negalios sunkumą 2016–2019 metais (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys, 2020)
Švietimo įstatymas, 2011, 29 str. 10 punktas. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/
ezIaffuism [žiūrėta 2021-03 15].
10

Švietimo įstatymas, 2020, 29 str. 10 punktas.Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/AKLdnOUSdv ([žiūrėta 2021-03-20].
11

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos- sritys/
socialine-integracija/neigaliuju-socialine-integracija/statistika-2 [žiūrėta 2021-02-15].
12

Tokius nekintančius skaičius lemia iš sovietinių laikų likusios neįgalumo nustatymo metodikos,kuriose
vyrauja medicininiai faktoriai, o socialinių gebėjimų nustatymui naudojami trumpi fragmentuotiklausimynai,
parengti pagal Tarptautinės funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikaciją, nesudarogalimybių pilna apimti įvertinti vaiko individualius poreikius. Vertinant kliūčių ugdyme poveikį vaiko gebėjimams apsiribojama
pažyma iš pedagoginės psichologinės tarnybos13. Pažyma yra visiškai formali, neatsispindinti neįgalumo lygio
vertinime vaiko mokymosi sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų socialiniame pedagoginiame kontekste,
nors turėtų būti viena iš esminių kriterijų vertinant socialinius faktorius. Trūkstant bendradarbiavimo tarp
valstybinių institucijų, neįgalių vaikų ugdymosi ir įtrauktiesšvietime problemos akademiniu ir socialiniu lygiu
bendrojo ugdymo mokyklose sprendžiasi lėtai.
Šiuo metu Lietuvoje specialiųjų ugdymosi poreikių turi apie 11 proc. visų besimokančių vaikų.Lietuvoje
stebima didėjanti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalis švietimo įstaigose, ypač bendrosiose
klasėse (įtraukties požymis) ir specialiose klasėse (integracijos požymis) 14 (6 lentelė).

6 lentelė. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai švietimo sistemoje (ŠVIS, 2020)
Bendras SUP mokinių skaičius
Metai

Bendrosiose klasėse

Specialiosiose klasėse

Specialiosiose mokyklose

2019

36275

1217

3632

41124

2016

34080

1058

3663

38801

Viso

Tai rodo palaipsniui gerėjantį švietimo prieinamumo bei paramą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems
vaikams ir pagrindžia 2020 metais atliktų teisinių pokyčių reikalingumą plėtojant įtrauktį švietime. Nors nerimą kelia pastaraisiais metais mažai besikeičiantis mokinių skaičius specialiosiose mokyklose.
7 pav. Vaikų, kurie mokosi specialiosiose mokyklose, dalis (proc.)

Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas, 2017. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/
portal/legalAct/lt/TAD/659c22f08e8711e7a5e2b345b086d377/oIDrMPxnUU [žiūrėta 202-02-18].
13

Švietimas šalyje ir regionuose, 2020, 26 psl.. Prieiga per internetą: https://www.nsa.smm.lt/wp- content/uploads/2020/08/Svietimas-salyje-2020.pdf [žiūrėta 2021-04-20].
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(Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo pusiaukelė, 2019) Valstybinės švietimo 20132022 metų strategijos siekinys, kad vaikų, kurie mokosi specialiosiose mokyklose, dalis (proc.) 2022 metais
būtų 0,5 proc.15. (7 pav.). Siekiai neįgyvendinami, tarpinis rodiklis 2017 metais taip pat neįgyvendintas.
Pastebėtina, kad vaikų, besimokančių specialiosios mokyklose, skaičius vangiai mažėja, tai įtakoja iki 202409-01 atidėtas reikalavimas, kad visos visoms mokykloms būtų pasirengusios priimti įvairių poreikių mokinius
ir sudaryti sąlygas mokytis kartu su bendraamžiais bendrosios paskirties ugdymo įstaigose16.
Didėjant integruotai ugdomų specialiųjų poreikių vaikų skaičiui bendrojo ugdymo mokyklose didžiausias mokinių padidėjimas pagal mokyklos tipus stebimas:
• pradinėse mokyklose – nuo 17,7 proc. 2016 m. iki 20,7 proc. 2019 m.;
• progimnazijose – nuo 11,9 proc. 2016 m. iki 12,8 proc. 2019 m.;
• pagrindinėse mokyklose – nuo 16,3 proc. 2016 m. iki 16,7 proc. 2019 m.;
• gimnazijose – nuo 6,3 proc. 2016 m. iki 8,1 proc. 2019 m.
Kaip ir kitose pasaulio šalyse, pastebimas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mažėjimas aukštesnėse
mokyklų klasėse. Tai įtakoja augančių mokymo dalykų skaičius, taikomas diferencijuotas mokymo modelis
(mokiniai grupuojami pagal pasiekimus), švietimo pagalbos trūkumas, tarpusavio sąveikos problemos: atitrūkimas nuo bendraamžių, skeptiškas arba neigiamas požiūris mokytojų, kitų mokinių ir jų tėvų.
Maža dalis švietimo įstaigų pritaikyta turintiems negalią mokiniams17:
• 4,5 proc. švietimo įstaigų pritaikytas patekimas į mokyklą judėjimo negalią turintiems mokiniams;
• 12 proc. – vidus pritaikytas judėjimo negalią turintiems neįgaliesiems;
• 3,8 proc. pritaikyta regėjimo negalią turintiems neįgaliesiems.
Nuo 2006 m. naudojant ES struktūrinių fondų paramą ir modernizuojant mokyklas nebuvo laikomasi prieinamumo principo18 ir nebuvo pasinaudota renovacijos banga fizinei aplinkai pritaikyti negalią turintiems mokiniams. Siekimas sutaupyti, tapo kliūtimi mokiniams, turintiems judėjimo ar kompleksines negalias, patekti
į bendrojo ugdymo mokyklas.

Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo pusiaukelė, 2019, 70 psl.. Prieiga per internetą: http://www.
nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2019/10/Valstybines-svietimo-strategijos-%C4%AFgyvendinimo- pusiaukele_internetinis.pdf
[žiūrėta 2021-03-20].
15

Švietimo įstatymas, 2020, 29 str. 10 punktas. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/
AKLdnOUSdv ([žiūrėta 2021-03-20].
16

Švietimas šalyje ir regionuose, 2020, 26 psl.. Prieiga per internetą: https://www.nsa.smm.lt/wp- content/uploads/2020/08/
Svietimas-salyje-2020.pdf [žiūrėta 2021-04-20].
17

Veiksmai, kurių reikia imtis inkliuzinio ugdymo srityje, 2015, 10 psl.. Prieiga per internetą: https://www.european- agency.org/
sites/default/files/Take%20Action%20for%20Inclusive%20Education_LT.pdf [žiūrėta 2021-04-14].
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8 pav. Švietimo pagalbos specialistai 2018-2019 metais ( ŠVIS, 2019)

Didėjant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų bendrose mokyklose ir klasėse (integruotose ir bendrose),
didėja švietimo pagalbos specialistų poreikis19.
Šalyje trūksta švietimo pagalbos specialistų ir didėja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ugdytinių / mokinių, tenkančių vienam švietimo pagalbos specialistui, skaičius:
• 116,4 mokinių /švietimo pagalbos specialistui 2016 metais;
• 144,3 mokinių / švietimo pagalbos specialistui 2019 metais.
Dalis mokyklų (mažosiose savivaldybėse) iš viso neturi jokio švietimo specialisto. Tačiau švietimo pagalbos
specialistų poreikis niekaip neatsispindi aukštojo mokslo studijų programose, nors tokių specialistų poreikis
aiškiai auga.
Teisės aktais nustatyta, kad vienas socialinis pedagogas gali teikti pagalbą ne daugiau kaip 400 vaikų ir
mokinių (esant galimybei – ir mažesniam vaikų ar mokinių skaičiui)20. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
duomenimis šiuo metu trūksta papildomai virš 150 socialinių pedagogų, tačiau nepanašu, kad aukštosios
mokyklos iki 2024 metų parengtų jų tokį kiekį21.

SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA TENKINANT MOKINIŲ SPECIALIUOSIUS UGDYMO POREIKIUS
Šalyje veikiančią švietimo sistemą bandoma pertvarkyti ir sujungti dvi skirtingomis kryptimis veikiančias sistemas: segregacinę ir integracinę. Vien tik teisinio įtraukties švietime reglamentavimo nepakanka, kad įtraukties
idėjomis būtų patikėta, pritarta, jos nebūtų ignoruojamos, sabotuojamos ir pozityviai būtų plėtojamos švietimo
Švietimas šalyje ir regionuose, 2020, 27 psl.. Prieiga per internetą: https://www.nsa.smm.lt/wp- content/uploads/2020/08/
Svietimas-salyje-2020.pdf [žiūrėta 2021-03-20].
19

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, 2016, 10 punktas. Prieiga per internetą: https://e- seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/06ad87e0a20911e68987e8320e9a5185 [žiūrėta 2021-03-18].
20

Aiškinamasis raštas dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 45(1)
straipsniu įstatymo projekto, 2020, 12 punktas. Prieiga per internetą: https://e- seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/eb2e76b0a3cf11eaa51db668f0092944 [žiūrėta 2021-03-25].
21

bendruomenėje. Didesnė dalis specialiųjų mokyklų administracijų nepritaria pertvarkai ir bando išlikti į pasipriešinimą įtraukiant mokinių tėvus, tačiau matome vykstantį lūžį, nes kita dalis – nors ir nelabai pritaria, bet bando
priimti rekomenduojamą įtraukties švietime plėtros kelią, pertvarkant specialiąsias mokyklas į išteklių švietimo
pagalbos centrus, teikiančius reikalingą švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.
Bendrojo ugdymo mokyklose sėkmingai idėjų ir tarpusavio ryšių plėtrai reikia bendros mokinių, jų tėvų ir
mokytojų sąveikos, kuri labai skirtinga. Ne visos bendrojo ugdymo mokyklos pasirengusios priimti neįgalius
ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus bei užtikrinti jiems kokybišką ugdymą. Dažnai tokių vaikų tėvai skundžiasi dėl mokyklų dvilypumo, vaikas priimamas į bendrą mokyklą, bet nėra sudaromos vaikui sąlygos ugdytis.
Pagrindinės priežastys: individualizuotų mokymoprogramų, informacijos, pasirengimo, išteklių stoka.
2018-2019 mokslo metais tik 5,4 proc. (2114 vaikų iš 38805) specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų bendrojo
ugdymo mokyklose buvo ugdomi pagal individualizuotas programas (ŠVIS, 2019), likusieji buvo ugdomi vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgiant į formaliojo švietimo programą ir mokymo proceso
organizavimo būdus, švietimo pagalbos poreikį.
Kyla didžiulių abejonių dėl mokymosi ir ugdymosi veiksmingumo, mokymo turinio prieinamumo ir tinkamų sąlygų mokytis, kai tiek mažai mokinių mokomi pagal individualizuotas programas. Taip pat pastebėta,
kad Lietuvos miestų didžiųjų ir žiedinių savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose specialiųjų poreikių vaikų,
besimokančių pagal individualizuotas programas yra ženkliai mažiau, nei nedidelių savivaldybių bendrojo
ugdymo mokyklose.

7 lentelės. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai bendrojo ugdymo mokyklose 2018-2019 mokslo metais
(ŠVIS, 2019)
I
Savivaldybė
Alytaus m.
Kauno m.
Kauno raj.
Klaipėdos m.
Panevėžio m.
Šiaulių m.
Vilniaus m.
Viso

Savivaldybė
Akmenės raj.
Anykščių raj.
Ignalinos raj.
Kalvarijos
Kėdainių raj.
Raseinių raj.
Rietavo
Šalčininkų raj.
Šilutės raj.

nedideli
SUP
671
2384
1153
727
812
1019
3972
10738

II

III

IV

vidutiniai SUP dideli SUP l. dideli SUP
243
812
306
845
276
407
2033
4922

I

II

nedideli SUP
4
178
135
45
354
19
62
5
224

vidutiniai SUP
147
104
98
66
309
302
27
54
144

Pagal individualizuotą
programą

61
294
81
132
137
126
441
1272

1
2
4
0
2
2
10
21

27 - 2,8 proc.
82 -2,3 proc.
34 -2,2 proc.
41 -2,4 proc.
5 -0,4 proc.
12 -0,8 proc.
92 -1,4 proc.

III

IV

Pagal individualizuotą
programą

dideli SUP l. dideli SUP
51
0
167
1
61
0
41
3
133
9
85
0
22
0
45
5
161
5

293

34 - 16,8 proc.
59 - 13,1 proc.
44 - 15,0 proc.
29 - 18,7 proc.
119 - 14,8 proc.
59 - 14,5 proc.
16 - 14,4 proc.
29 - 26,6 proc.
67 - 12,5 proc.

Skuodo raj.
Švenčionių raj.
Trakų raj.
Ukmergės raj.
Zarasų raj.
Viso

6
152
1
122
30
1337

54
78
105
143
74
1705

30
69
82
80
51
1078

1
1
5
1
2
33

16 - 17,6 proc.
42 - 14,0 proc.
49 - 25,4 proc.
47 - 13,6 proc.
46 - 29,3 proc.
656

Bendrojo ugdymo mokyklose dirbantys mokytojai pripažįsta, kad yra susipažinę su nuostata priimti mokinius, neįgalius ar turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių į mokyklos bendruomenę, tačiau nelabai supranta
skirtumų ir nežino, kaip juos ugdyti ir su jais elgtis pasikeitusioje aplinkoje, atėjus į bendrą klasę. Todėl būtinas
visų mokytojų pasirengimas dirbti bendrose klasėse su neįgaliais ir specialiųjų poreikių vaikais, mokytojams
turi būti sudarytos sąlygos ir jie turi būti įgiję žinių ir kompetencijų, reikalingų diferencijuoti ugdymo procesą
atsižvelgiant į kiekvieno mokinio ugdymosi poreikius, bendradarbiaujant su tėvais ir kitais specialistais parengti individualizuotas programas, orientuotas į rezultatus pagal gebėjimus. Realybėje specialiųjų ugdymosi
poreikių mokinys dažnai per pamoką atskiriamas nuo kitų mokinių, kontaktai su mokytoju darosi epizodiniai,
gilėja mokinio mokymosi spragos ir išryškėja socialinės sąveikos rezultatas – mokinio izoliacija klasėje.
Tinkama pagalba, tai ne tik adaptuotas mokymo programų turinys ir priemonės, bet ir naujos pedagoginio
darbo formos, kurioms įgyti būtina tobulinti mokytojo kvalifikaciją. Galimi įvairūs būdai ir formos ugdyti specialiųjų poreikių vaikus bendrojo ugdymo mokyklose. Jeigu mokinio specialieji ugdymosi poreikiai nedideli,
jis ugdomas bendroje klasėje individualiai teikiant pagalbą, jeigu mokinio specialieji ugdymosi poreikiai yra
didesni, t.y. jam nustatytas neįgalumas, tai jis ugdomas specialiojo pedagogo kabinete. Nagrinėjant mokslinę
literatūrą, trūksta informacijos, kokias ugdymo formas bendrojo ugdymo mokykloje siūlo kitos šalys. Daugiausia pateikiami bendroje klasėje besimokančių mokinių individualizuoto mokymo pavyzdžiai.
Sėkmingam įtraukties procesui turi tarpasmeniniai santykiai tarp skirtingas galimybes turinčių mokinių,
kurie gali tapti empatiškais, tarpusavio ryšiai gali pereiti į draugystę, pagalbą ar globą ir taip sudaryti sąlygas
mokinių solidarumui ir atsakomybei. Tačiau tarpasmeniniai santykiai retai būna sėkmingi be pedagogo vadovavimo. Pedagoginis vadovavimas gali sukurti sąlygas skirtingų bendraamžių mokinių ryšiams (pozityvių emocijų, savigarbos ir pagarbos, savirealizacijos atskleidžiant individualius gabumus ir gebėjimus) įgyvendinti22.
Mokyklose dažnai trūksta kryptingos ir koordinuotos pedagoginės komunikacijos, kai reikia spręsti dėl specialiųjų ugdymosi poreikių kylančias problemas. Šias spragas užpildo tinkamai organizuota socialinė pedagoginė pagalba, kurianti reikalingą adaptacinę ir edukacinę aplinką visiems, pasitelkiant saviraiškos, mokymosi
motyvacijos, emocijų ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimų programas. Socialinės pedagoginės
pagalbos būtinumą reglamentuoja teisės aktai.
Socialinė pedagoginė pagalba teikiama vaikams ir mokiniams, jų tėvams, pedagogams23. Pagalbos teikimo
uždaviniai: padėti vaikams ir mokiniams adaptuotis mokykloje, ugdymosi ir mokymosi aplinkoje, ugdyti jų
gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su tėvais, pedagoginiais darbuotojais, tarpininkauti ir šalinti priežastis,
dėl kurių vaikai negali lankyti mokyklos, padėti sugrįžti į mokyklą jos nelankantiems.24
A. Galkienė. Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, iššūkiai integruoto ugdymo paradigmai Lietuvoje, 2006, 148 psl.. Prieiga per
internetą: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB- 0001:J.04~2006~1367165572245/datastreams/DS.002.0.01.
ARTIC/content [žiūrėta 2021-03-19].
22

Švietimo įstatymas, 2016, 20 str.. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b69129c04a7311e6b5d09300a16a686c [žiūrėta 2021-03-18]. 24 Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, 2016, 2-6 punktas.
Prieiga per internetą: https://e- seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/06ad87e0a20911e68987e8320e9a5185?jfwid=-15hio15ynz [žiūrėta 2021-03-18] 25 Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, 2016, 7 punktas. Prieiga per internetą:
https://e- seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/06ad87e0a20911e68987e8320e9a5185?jfwid=-15hio15ynz [žiūrėta 2021-03-18].
23

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, 2016, 2-6 punktas. Prieiga per internetą: https://e- seimas.lrs.lt/
portal/legalAct/lt/TAD/06ad87e0a20911e68987e8320e9a5185?jfwid=-15hio15ynz [žiūrėta 2021-03-18]
24

Pagrindiniai šios pagalbos teikėjai ir organizatoriai – socialiniai pedagogai, kurie pagalbai teikti pasitelkia
šiuos būdus: konsultavimą (taiko įvairios konsultavimo formas ir būdus), tiriamąją veiklą (aiškinasi ir vertina
aplinkos poveikį vaikui ar mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus), prevencinę veiklą (siekia formuoti
vaikui ar mokiniui saugią ugdymosi aplinką, asmeninių, socialinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymąsi), tarpininkavimą (siekia rasti tinkamiausią sprendimo būdą, ginant vaiko teises), pagalbos tinklo kūrimas (siekia
pagalbos kompleksiškumo pagalbą teikiant su kitomis įvairiomis švietimo sistemos formomis). Socialiniai pedagogai savo veikloje vadovaujasi principais lygių galimybių, visuotinumo, kompleksiškumo, veiksmingumo,
individualumo, konfidencialumo25.
Neįgalių vaikų problemos bendrojo ugdymo mokykloje sudėtingos dėl problemų sukurti tinkamą ugdymuisi
aplinką, todėl sprendimai taip pat darosi sudėtingi. Mokyklos turi dirbti lanksčiai, nes jos - pirmos bendruomenės, į kurias vaikai patenka imliausiais besiformuojančiais metais. Tačiau lankstumo joms labai trūksta.
Visiškai aišku, kad vien socialinio pedagogo pastangų nepakanka socializacijos iššūkiams įveikti, todėl socialinė pedagoginė pagalba turi būti teikiama kompleksiškai, įtraukiant visos mokyklos bendruomenę, socialines
tarnybas ir įvairius specialistus. Reikalingas komandinis darbas, kurį mokykloje atlieka Vaiko gerovės komisija,
kurioje socialinio pedagogo kompetencijos ir gebėjimas koordinuoti šios komisijos darbą yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių mokinių adaptacijos mokykloje sėkmę ar nesėkmę.
1995-2009 metais Lietuvoje nemaža dalis ekspertų (I. Leliūgienė, I. Baršauskienė, B. Janulevičiūtė-Ivaškevičienė (2005), G. Kvieskienė, V. Indrašienė (2006), O. Marfeldaitė (2007)) tyrinėjo socialinės pedagoginės
pagalbos ypatumus ir pabrėžė silpnąsias Lietuvos mokyklų Vaiko gerovės komisijų darbo vietas: nenustatomus veiklos prioritetus, menką teikiamos empirinės socialinės pedagoginės pagalbos analizę ir neveiksmingą
mokymąsi iš patirties, menką socialinio pedagogo vaidmens aktualizavimą.
Pastaraisiais metais stebimas pasikeitęs mokyklų požiūris į socialinio pedagogo darbą ir jo aktualizavimas,
kai vis veiksmingiau atliepiama sprendžiant ir koordinuojant vaiko pagrindinių reikmių tenkinimo ir socialinės
adaptacijos užtikrinimo klausimus. Socialinio pedagogo pareigybėje sujungtos dvi profesijos: pedagogo ir socialinio darbuotojo. Todėl socialinių pedagoginių problemų sprendimui socialinio pedagogas geba panaudoti
turimas žinias, gebėjimus ir kompetencijas kompleksiškai pritaikyti sprendžiant vaikų ugdymosi problemas26.
Įtraukties švietime principo plėtojimu siekiama didinti švietimo prieinamumą visiems mokiniams. Svarbu,
kad tarp ugdytojų vyrautų optimistinė vizija – tikėjimas vaiku ir jo sėkme27, daugiau pagarbos reiškiant mokinių skirtumams klasėje, kad teigiamų nuostatų formavimas taptų svarbiausiu veiksniu, lemiančiu mokinių
sėkmingą dalyvavimą ugdymosi procese. Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius ugdymosi poreikius,
būtina diegti ugdymosi strategijas ir būdus, kurie būtų naudingi visiems mokiniams: mokymasis ir problemų
sprendimas bendradarbiaujant ir kartu, ugdymo diferencijavimas, veiksmingas mokymas, mokymo rezultatų
vertinimas, skatinantis mokymąsi ir kiekvieno mokinio augimą pagal gebėjimus28.
Tačiau, daugėjant besimokančių bendrojo ugdymo mokyklose specialiųjų poreikių vaikų, ypač vaikų su intelekto, elgesio ar raidos sutrikimais, susiduriama su kardinaliai besikeičiančiomis vaikų, pedagogų, jų tėvų
sąveikos problemomis – iškyla bendraamžių mokinių ir jų tėvų, pedagogų priešprieša specialiųjų poreikių
vaikams mokytis kartu.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, 2016, 7 punktas. Prieiga per internetą: https://e- seimas.lrs.lt/portal/
legalAct/lt/TAD/06ad87e0a20911e68987e8320e9a5185?jfwid=-15hio15ynz [žiūrėta 2021-03-18].
25

S. Burvytė. Socialinės pedagoginės (kompleksinės) pagalbos poreikis, 2015, 146 psl.. Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/
cris/bitstream/20.500.12259/109015/1/ISSN2351-6011_2015_V_41_N_2.PG_144-162.pdf [žiūrėta 2021-03-18].
26

R. Van Dyke. How to Build an Inclusive School Community: A Success Story, 1995. Prieiga per internetą: https://www.semanticscholar.org/author/Ray-Van-Dyke/117984031 [žiūrėta 2021-04-02].
27

Penki svarbiausi pranešimai apie inkliuzinį ugdymą. Teorijos perkėlimas į praktiką. Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo
plėtros agentūra, 2014, 11 psl.. Prieiga per internetą: file:///D:/NVO_VK_2021-01- 17/Projektas_ESFA_uzimtumas/Bendras_ataskaitos/MP012-15/030%20grupe/Dalyviu_sarasai_suvestines_030-2021- 04/Five_Key_Messages_for_Inclusive_Education_LT_0.
pdf [žiūrėta 2021-03-21].
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Įtraukties švietime principo plėtros kontekste neįgalių vaikų ir vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas yra neatsiejama švietimo sistemos dalis. Tačiau supratimo, kaip švietimo paslaugos turėtų būti
teikiamos visiems vaikams nepaisant jų skirtingų poreikių, trūksta. Nusistovėję stereotipai apie neįgaliuosius,
specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus rodo ryškią suformuotų socialinių vertybių kaitos dilemą, nes paaiškėja,
kad mokyklų bendruomenės menkai pasirengusios spręsti šių vaikų priėmimo į bendras klases klausimus.
Nepasirengimas priimti šiuos vaikus tampa viena iš didžiausių kliūčių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams
mokytis ir ugdytis bendroje klasėje su kitais bendraamžiais. Kyla visuomenės pasirengimo įtraukti neįgaliuosius į bendrą gyvenimą klausimai, kai deklaruojamos lygios neįgaliųjų teisės ir pozityvus požiūris, tačiau be
jokių skrupulų ignoruojamas teisių įgyvendinimas daugelyje gyvenimo sričių. Pastebėta, kad dažnai žmonės,
deklaruojantys bendras teigiamas nuostatas į neįgaliuosius, su jais susidūrę asmeniškai, nuostatas keičia ir
jos tampa neigiamos29.
Didelę reikšmę priežasčių skalėje turi visuomenėje suformuotas stereotipinis, neįgalųjį žeminantis „gailesčio
modelis“, kad:
• neįgalusis – tai vargšas, skriaudžiamas, niekinamas, gyvenantis visuomenės užribyje, verkiantis, įkyriai reikalaujantis pagalbos subjektas, vertas gailesčio;
• šeimos, kurios augina neįgalius ar specialiųjų poreikių vaikus, yra piktnaudžiaujančios alkoholiu, ne darnios,
tėvai menkai išsilavinę, neprižiūrintys savo vaikų, verti gailesčio.
Tokiems neįgaliųjų ir jų šeimų orumą žeminantiems stereotipams formuotis labai daug įtakos turėjo ir turi
žiniasklaidos priemonės, kaip LRT daugiametė laida „Bėdų turgus“, komerciniai pinigų rinkimo renginiai neįgaliems („vargšams“) vaikams padėti.
Pozityvūs pavyzdžiai daugumai visuomenės tada atrodo, kaip išimtys, o susidūrus su neįgaliaisiais, gailestį
dažnai pakeičia priešprieša, nes neįgalieji jaukia visuomenėje nusistovėjusias praktikas, siekdami lygių teisių
mokytis, gyventi visuomenėje.
Į bendrojo ugdymo mokyklas ateinant vis daugiau neįgalių ir specialiųjų poreikių vaikų, socialinio pedagogo
vaidmuo tampa „centrinis“ – laiku pastebėti, atpažinti mokinių, jų tėvų, pedagogų tarpusavio sąveikos emocines būkles, įvertinti sąveikos kontekstų problemas, problemų sprendimui burti bendradarbiavimo komandą
ar tinklus, siūlyti sprendimus ir įgyvendinti pokyčius. Keliami aukšti reikalavimai socialinių pedagogų kompetencijoms, tačiau tik dalis socialinių pedagogų turi galimybę ją tobulinti30.
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SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS POREIKIS MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE
TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR METODOLOGIJA
Tyrimo tikslas – atskleisti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį gerinant mokinių (jų tėvų)ir mokytojų
sąveiką priimant neįgalius ir specialiųjų poreikių vaikus į bendrojo ugdymo mokyklas.
Objektas – mokytojų, mokinių, jų tėvų tarpusavio sąveikos įtaka neįgalių ir specialiųjų poreikiųvaikų įtraukčiai
bendrojo ugdymo mokyklose bendrose klasėse.
Tyrimo uždaviniai:
Išsiaiškinti bendraamžių, jų tėvų ir mokytojų požiūrį į ugdymą bendroje klasėje su neįgaliaisir specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.
Atskleisti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo poreikį ir kryptis priimant neįgaliusvaikus į bendrojo
ugdymo mokyklas.
Hipotezės:
Bendrojo ugdymo mokykloje tarp mokytojų, mokinių, jų tėvų, mokytojų egzistuoja neigiami stereotipai dėl
mokymosi ir ugdymosi kartu su neįgaliais ir specialiųjų ugdymosi poreikius turinčiais vaikais bendrose klasėse.
Bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai ir specialistai nepasirengę užtikrinti kokybiško ugdymosi neįgaliems ir
specialiųjų poreikių turintiems vaikams.
Teikiama mokyklose socialinė pedagoginė pagalba, nepakankama plėtojant įtrauktį švietime.
Tyrimo metodologija. Pasirinktas kokybinis tyrimas, nes jis leidžia:
• giliau pažvelgti ir palyginti dvi pozicijas: tėvų, auginančių neįgalius ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus,
bei tėvų, auginančių bendraamžius vaikus, kartu besimokančius bendrojo ugdymo mokykloje, kaip jaučiasi
ir yra priimami neįgalūs ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai bendrojo ugdymo mokykloje;
• identifikuoti mokytojų požiūrį į neįgalius ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus bendroje klasėje ir pasirengimą juos ugdyti;
• nustatyti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį mokiniams ir mokytojams priimant neįgalųjįugdytis kartu ir užtikrinant sėkmingą ugdymąsi.
Šis tyrimas išskiria tuo, kad neįgaliųjų vaikų įtraukties į bendrojo ugdymo sistemą galimybės pristatomos
iš negalią turinčio asmens, kuris aktyviai dirba nevyriausybinėje organizacijoje, vertinimo. Darbo autorius
nuolat gilinasi į neįgaliųjų ugdymosi, įgalinimo problemas ir jų sprendimo būdus, gerai supranta neįgalių
vaikų padėtį švietimo sistemoje, analizuoja neįgalių vaikų įtraukties į bendro ugdymo sistemą perspektyvas,
jų tėvų požiūrį.
Visas tyrimas atliktas 2020 metų liepos – 2021 metų balandžio mėnesiais, o pusiau struktūrizuota apklausa
vykdyta 2020 metų liepos – spalio mėnesiais, naudojant įvairias komunikacijas:
• tiesioginius susitikimus – susitinkant su neįgalius vaikus auginančiais tėvais įvairiuose renginiuose, aktyvios reabilitacijos stovyklose, neįgalių vaikų mokymuose, taip pat kalbinant su neįgaliais vaikais besimokančių bendraamžių tėvus;
• nuotoliniu būdu per vaizdo konferencijas ar susitikimus Zoom ar Teams platformose bei telefoninius pokalbius.
Tikslingai pasirinkta pusiau struktūrizuotos pokalbio formos apklausa neribojo, neįtakojo ir nenukreipė
respondentų (mokytojų, mokinių tėvų, išsakančių savo ir vaiko pozicijas) atsakymų į subjektyviai sudarytas
atsakymų formas, o leido patiems tėvams laisvai dėstyti savo mintis ir požiūrį, kaip jaučiasi jų vaikai bendrojo ugdymo mokyklose, kokios patirtys bei santykiai tarp bendraamžių, mokytojų ir negalią ar specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių vaikų.

Tyrimo eiga
1. Kokybiniam tyrimui parengti pusiau struktūrizuotos apklausos 3 klausimai, siekiant išsiaiškinti, kaip
jaučiasi neįgalūs vaikai bendrojo lavinimo mokykloje, kokia sąveika su mokytojais ir bendraamžiais ir kaip tai
įtakoja jų ugdymosi kokybę.

8 lentelė. Apklausos klausimai ugdymo proceso dalyviams bendrojo ugdymo mokykloje
Mokytojams
1. Ar kyla problemų, jeigu
bendroje klasėje ugdomas
neįgalus ar specialiųjų ugdymosi poreikių vaikas?

Tėvams, auginantiems neįgalius
ir specialiųjų poreikių vaikus
1. Ar kyla problemų, jeigu Jūsų
neįgalus vaikas ugdomas bendroje klasėje kartu su kitais
vaikais?

Pastaba. Jeigu atsakymas
teigiamas,

Pastaba. Jeigu atsakymas teigiamas, tai

tai užduodamas sekantis
klausimas
2. Su kokiais sunkumais
susiduria mokytojas bendroje klasėje kartu mokantis
neįgaliems vaikams irspecialiųjų ugdymosi poreikių

užduodamas sekantis klausimas

vaikams?
3. Kokie santykiai klasėje su
neįgaliais ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais?

Bendraamžių vaikų tėvams
1. Ar kyla problemų, jeigu bendroje
klasėje kartu ugdomas neįgalus ar
specialiųjų ugdymosi poreikių vaikas?
Pastaba. Jeigu atsakymas teigiamas,
tai užduodamas sekantis klausimas.

2. Su kokiais sunkumais
susiduria vaikas bendrojo ugdymo mokykloje?

2. Su kokiais sunkumais susiduria
jūsų vaikas klasėje kartu mokantis
su neįgaliais ir specialiųjų ugdymosi
poreikiųvaikais?

3. Kokie santykiai klasėje su
bendraamžiais ir mokytojais?

3. Kokie santykiai klasėje su neįgaliais ir specialiųjų ugdymosi poreikių
vaikais?

2. Aiškinantis bendraamžių, jų tėvų ir mokytojų požiūrį į ugdymąsi bendroje klasėje su neįgaliais ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, pagal pusiau struktūrizuotus klausimus atlikta apklausa: mokytojų
(4); neįgalius ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus turinčių tėvų (12); bendraamžių tėvų (4).
3. Remiantis atliktos apklausos rezultatais išryškinti pagrindiniai tarpusavio sąveikos veiksniai, įtakojantys
neįgalių ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymąsi kartu su kitais bendraamžiais ir išryškintos specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo kryptys priimant neįgalius vaikus į bendrojo ugdymo mokyklas.
4. Remiantis mokslinės literatūros, teisės aktų ir dokumentų, statistinių duomenų analize bei atliktos apklausos rezultatais parengtos išvados.
Tyrimo rezultatų analizė
Tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti bendraamžių, jų tėvų ir mokytojų požiūrį į ugdymąsi bendroje klasėje su
neįgaliais ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais ir jų sąveikos įtaką ugdymosi procesui ir rezultatams. Atliekant šią apklausą buvo svarbus ir analizuojamas pateiktų atsakymų turinys, atsakymų pateikimo
tvarka, išdėstant pagrindines problemas.
Pusiau struktūrizuota apklausa buvo vykdoma pokalbio forma, pateikiant klausimus apie ugdymo dalyvių
tarpusavio santykius ugdyme procese, klausiant nuomonės ir požiūrio. Apklausoje dalyvavo:
• tėvai neįgalių ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų (12) iš 4 savivaldybių (Vilniaus miesto, Kauno miesto,
Vilkaviškio rajono, Alytaus miesto).

• mokytojai (4) iš 2 savivaldybių (Vilniaus miesto, Alytaus miesto) mokyklų;
• tėvai (4) bendraamžių vaikų, ugdomų bendroje klasėje, iš 2 savivaldybių (Vilniaus miesto, Alytaus miesto).
Siekiant neišsiplėsti su atsakymų įvairove, visų respondentų atsakymai buvo sugrupuoti į tris pagrindines grupes.
Apibendrinant atsakymus, galima teigti, kad mokytojai apskritai išreiškė pozityvias nuostatas dėl neįgalių
vaikų ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų įtraukties švietime, kalbant konkrečiai apie savo patirtis ir požiūrį nurodė tokius jiems kylančius sunkumus:
1. Mokiniai, turintys negalią ir specialiuosius ugdymosi poreikius bendroje klasėje pamokų metu labai blaškosi ir trukdo kitiems, turi socialinių ir elgesio problemų;
2. Mokiniai mokomi pagal bendruosius ugdymo planus, sunku vesti pamokas, nes mokiniai dažnai nesupranta, trūksta specializuotos švietimo pagalbos;
3. Mokytojas nežino, kaip konkrečiu atveju spręsti tarpusavio bendravimo problemas, akcentuoja vaiko
negalią, kaip elgesio stereotipą.
Neįgalių vaikų ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvai taip nurodė vaikams kylančius sunkumus:
1. Mokytojai ir bendraamžiai mokiniai mažai supranta neįgaliųjų ugdymosi poreikius;
2. Vaikas dažnai nesupranta pateikiamo dalyko ir tiesiog prasėdi klasėje pamokas, trūksta švietimo pagalbos;
3. Vaikas norėtų bendrauti su bendraamžiais, bet nesupranta, kodėl jo šalinasi, bijo patyčių.
Bendrose klasėse ugdomų bendraamžių tėvai nurodė jų vaikams kylančius sunkumus:
1. Neįgalūs ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai trukdo mokytis, blogėja bendraamžių ugdymosi rezultatai, vaikai grįžta suirzę, tėvai galvoja keisti mokyklą.
2. Bijo, nepažįsta, nesupranta neįgalių ir specialiųjų poreikių vaikų (ypač žemesnėse klasėse), nenori bendrauti.
Vertinant požiūrius tėvų, auginančių neįgalius ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus, bei tėvų, auginančių
bendraamžius vaikus, kartu besimokančius bendrojo ugdymo mokykloje, dėl jų savijautos bendrojo ugdymo
mokykloje, galima teigti, kad vaikai (su negalia ir be jos) tarpusavyje jaučiasi blogai. Matome, kad visi ugdymo procese dalyvaujantys mokytojai, mokiniai, jų tėvai negauna reikalingos jiems socialinės pedagoginės
pagalbos, kad įveiktų ugdymo procese kylančias tarpusavio sąveikos problemas, o tai atsiliepia ugdymosi
kokybei.
Gauti apklausos rezultatai patvirtino, kad bendrojo ugdymo mokykloje tarp mokytojų, mokinių, jų tėvų, formuojasi neigiami stereotipai dėl mokymosi ir ugdymosi kartu su neįgaliais ir specialiųjų ugdymosi poreikius
turinčiais vaikais bendrose klasėse.
Mokytojų, neįgalių ir specialiųjų poreikių vaikų tėvų apklausos rezultatai patvirtino, kad bendrojo ugdymo
mokyklų pedagogai ir specialistai nepasirengę užtikrinti kokybiško ugdymosi neįgaliems ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams.
Analizuojant visų respondentų atsakymus dėl tarpusavio sąveikos problemų bendrojo ugdymo mokyklose, mokytojai stengėsi išvengti tiesioginio atsakymo, o tai rodo, kad esanti tarpusavio sąveika netenkina
mokytojų. Tėvai buvo kur kas atviresni dėl įtemtų ir vaikus trikdančių tarpusavio sąveikos problemų, kurių
jie išspręsti nepajėgūs ir neigiamo santykių konteksto, vedančio prie neįgalių ir specialiųjų poreikių vaikų
izoliacijos klasėje. Apklausos rezultatai patvirtino, kad teikiama mokyklose socialinė pedagoginė pagalba,
nepakankama plėtojant neįgalių ir specialiųjų poreikių vaikų įtrauktį švietime.
Darbe analizuota mokslinė literatūra ir teisės aktai rodo įtraukties švietime pozityvią tarpusavio sąveikų plėtrą, tačiau realios statistikos kontekstas, apklausos rezultatai išryškina faktus, kad socialinės pedagoginės pagalbos realiai trūksta, nepakanka skiriamų išteklių, tai rodo apskritai švietimo pagalbos specialistų trūkumą.
Pastebėtina, kad trūkstant išteklių (finansinių ir žmogiškųjų) plėtros įtraukties procesai vyks lėtai, diskredituojant pačią įtraukties švietime idėją.

IŠVADOS
1. Vaikų įtraukties švietime teisinis reglamentavimas Lietuvoje sudaro prielaidas neįgalių ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymui drauge su bendraamžiais bendrojo ugdymo mokyklose, tačiau ženkliai atsiliekama teikiant švietimo pagalbą ugdymo proceso dalyviams.
2. Trūksta švietimo pagalbos specialistų, švietimo pagalbai skiriami nepakankami finansiniai ištekliai.
3. Bendrojo ugdymo mokyklose neįgaliems ir specialiųjų poreikių vaikams teikiamos nekokybiškos ugdymo
paslaugos, neužtikrinant reikalingos ugdymui paramos, ugdymosi pagal individualias programas, didžioji
tokių vaikų dalis ugdoma pagal bendrojo ugdymo planus.
4. Vienas svarbiausių faktorių sėkmingam neįgalių ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymui kartu su
bendraamžiais bendrojo ugdymo mokyklose yra ugdymosi proceso dalyvių (mokytojų, mokinių) pozityvios
tarpusavio sąveikos formavimas, kuriai kurti būtina socialinė pedagoginė pagalba.
5. Socialinės pedagoginės pagalbos teisinis reglamentavimas turėtų užtikrinti reikalingą pagalbą neįgaliems
ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams adaptuotis bendrojo ugdymo mokyklose, tačiau socialinės pedagoginės pagalbos poreikiai netenkinami, trūksta socialinių pedagogų, nustatyti per aukšti normatyviniai
reikalavimai paslaugų teikimui, neatsižvelgiama į įvairovės augimą bendrojo ugdymo mokyklose.
6. Neužtikrinant socialinės pedagoginės pagalbos poreikių ir kylant mokytojų ir mokinių tarpusavio sąveikos
problemoms, formuojasi neigiami stereotipai dėl mokymosi ir ugdymosi kartu su neįgaliais ir specialiųjų
ugdymosi poreikius turinčiais vaikais bendrose klasėse, didėja šių vaikų izoliacija bendroje klasėje.
7. Socialinių pedagogų specialybės poreikiai nesusieti su jų rengimo planais. Keliami aukšti reikalavimai socialinių pedagogų kompetencijoms, tačiau tik dalis socialinių pedagogų turi galimybę ją tobulinti.
8. Bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai ir specialistai nepasirengę užtikrinti kokybiško ugdymosi neįgaliems
ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams.

