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“Štai ko aš išmokau“ - 

Palaikykite „Inclusion Europe“ ugdymo kampaniją! 

 

Ar norite pasidanlinti, kaip įtrauktis veikia mokykloje? Atsiųskite mums 

keletą  pavyzdžių! Gal norėtumėte išskirti sritis, kusiose vis dar yra kur 

atsigriebti? Kviečiame jus dalyvauti „Inclusion Europe “ kampanijoje  

„Štai ko aš išmokau! 

Bendra informacija 

Daugelyje Europos šalių moksleiviai su intelekto sutrikimais siunčiami į 

specialiąsias mokyklas, suskirstomi į atskiras klases arba jiems 

užkertamos galimybės siekti teloesnių mokslų. 

„Inclusion Europe“ yra Europos žmonių su intelekto sutrikiamis ir jų 

šeimų judėjimas. 

„Inclusion Europe“ siekia  teisę į švietimą iškelti kaip savo metinės 2020 

m. kampanijos pagrindinį akcentą. Vienas iš prioritetinių krypčių teigiami 

sėkmingo sėkmingos įtraukties pavyzdžiai. Šia kampanija siekiama 

atkreipti dėmesį š tai, kaip įtrauktis gali būti naudinga visiems: 

- Pavyzdžiui, moksleiviams su intelekto sutrikimais, nes jie gali jaustis  

įtraukti  ir susirasti draugų iš kitos aplinkos. 

- Pavyzdžiui, moksleiviams be intelekto sutrikimų, nes jie  gali išmokti 

elgsenos ir vertybių, tokių kaip empatija ir bendradarbiavimas. 

- Tai pat mokytojams, nes jie turi pavyzdžių iš gyvenimo,  kaip gali veikti 

įtrauktis.  
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Tačiau „Inclusion Europe“ taip pat siekia atkreipti dėmesį į tas sritis, 

kusriose galima pagerinti padėtį.  

Šiuo tikslu „Inclusion Europe“ prašo prisidėti moksleisius su intelekto 

sutrikimais ir be jų , taip pat mokytojus, tėvus ir visus tuos, kuriems rūpi  

įtraukusis  ugdymas: 

Kas gali dalyvauti?  

Mokyklų, kuriose mokosi moksleiviai su intelekto sutrikimais, mokiniai ir 

mokytojai. Šių mokyklųdirektoriai beimoksleivių, besimokančių tokiose 

mokyklose, tėvai.   

Tėvai, kurie kovojo ar vis dar kovoja už savo vaiko įtraukiojo ugdymo,  

arba tie, kurie surado tokį ugdymą savo vaikui. 

Visi, kiti, kurie domisi įtraukiojju ugdymu ir jį propaguoja! 

Kaip aš galėčiau dalyvauti?  

➔ Parsisiųskite lapą „sheet of paper on “That’s what I learned“ („Tai, 

ko aš išmokau“). 

➔ Surašykite ranka savo indėlį kampanijoje. Pavyzdžiui, moksleivis 

galėtų parašyti: „Aš išmokau skaityti ir rašyti“ arba „Aš sužinojau, 

kad visi turi teisę būti įtraukti į ugdymą“. Mokytojas, pavyzdžiui, 

galėtų parašyti: „Aš sužinojau, kad visi vaikai skirtingi, bet visi jie nori 

mokytis“. O tėvai – tarkim, „Supratau, kaip sunku rasti itraukujį 

ugdymą savo vaikui“. Tai tik pavyzdžiai.  

➔ Nusifotografuokite laikydami popieriaus lapą rankose (žr. pavyzdį). 

Geriausia fotografuotis mokyklinėje aplinkoje ir/ar (jei esate 
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moksleiviai) su mokykline įranga/ reikmenimis, 

tarkim, kuprine. Pasistenkite, kad nuotrauka būtų kuo geresnės 

kokybės. Tam užtektų gero išmaniojo telefono, bet jei turite 

fotoaparatą, - dar geriau. Svarbu, kad patalpoje, kurioje 

fotografuosite, būtų pakankamai šviesu. 

➔ Pasirašykite formą dėl leidimo publikuoti nuotrauką. 

➔ Nusiųskite savo nuotrauką ir formą elektroniniu adresu 

comms@inclusion-europe.org su nuoroda „Štai, ko aš išmokau“. 

➔ Jei turite paskyrą tviteryje ar feisbuke, bendrinkite savo nuotrauką. 

Pažymėkite @InclusionEurope ir naudokite grotažymę 

#ThatsWhatILearned (TaiKoAšIšmokau) 

Pasiruošę duoti interviu? 

 Kokia jūsų įtraukties mokykloje patirtis? Ar domėjotės šia tema? 

„Inclusion Europe“ norėtų išgirsti apie tai iš jūsų! 

 Susisiekite su mumis elektroniniu adresu  comms@inclusion-

europe.org, jei esate 

- moksleivis/studentas su intelekto sutrikimais 

- moksleivis/studentas be intelekto sutrikimų 

- mokytojas/mokytojo asistentas, dėstantis klasėje, kurioje mokosi  

mokiniai/studentai su intelekto sutrikimais 

- vienas iš mokinio/studento su intelekto sutrikimais tėvų 
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