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“Štai ko aš išmokau”
Tai nauja Inclusion Europe kampanija apie įtraukųjį ugdymą

Paryškinti žodžiai paaiškinami teksto pabaigoje

2020 m. Inclusion Europe pradeda vykdyti naują
kampaniją.
Žodis kampanija - tai intensyvi tam tikra organizuota
veikla tam tikrai problemai spręsti.
Labai svarbu, kad apie kampaniją kuo daugiau žmonių
sužinotų.
Pavyzdžiui, apie kampaniją parašyti tinklapiuose.
2020 metų Inclusion Europe kampanijos tema - įtraukusis
ugdymas.
Įtraukusis ugdymas – tai kokybiškas ugdymas kiekvienam
mokiniui.
Vykdydami įtraukiojo ugdymo kampaniją, norime
papasakoti apie įtraukiojo ugdymo privalumus.
Įtraukusis ugdymas naudingas vaikams ir paaugliams
turintiems intelekto sutrikimus.
Įtraukusis ugdymas padeda susirasti draugų, mokytis kartu,
lankyti tą pačią mokyklą.
Įtraukusis ugdymas naudingas mokytojams ir vaikams bei
paaugliams neturintiems negalios.
Jie sužino, kad žmonės yra skirtingi.
Europoje yra daug gerų pavyzdžių mokyklų, kuriose vyksta
įtraukusis ugdymas.
Bet yra daug mokyklų, kuriose nevyksta įtraukusis
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ugdymas.
Kviečiame jus dalyvauti kampanijoje apie įtraukųjį ugdymą
ir prašome papasakoti:
• apie įtraukiojo ugdymo gerus pavyzdžius jūsų
mokykloje,
• apie blogus pavyzdžius, kai mokykloje nėra įtraukiojo
ugdymo,
• apie įtraukiojo ugdymo pavyzdžius, kai įtraukusis
ugdymas vyksta nepakankamai.

Kas gali dalyvauti?
Mokyklos, kuriose mokosi moksleiviai turintys intelekto
sutrikimus.
Pavyzdžiui:
• moksleiviai turintys intelekto sutrikimus
• moksleiviai neturintys negalios
• moksleivių tėvai
• mokytojai
• mokyklų direktoriai
Taip pat tėvai, kurie ieško savo vaikui mokyklos, kurioje
vyksta įtraukusis ugdymas.
Ir visi kiti asmenys, kuriems svarbus įtraukusis ugdymas.

Kaip dalyvauti ?
Jei norite dalyvauti, prašome atlikti veiksmus:
1. Atsisiųskite ir atsispausdinkite dokumentą, kurio
pavadinimas „Štai ko aš išmokau“.
Dokumento pavyzdį galite rasti čia, skyrelyje „Sheets of
paper on ‚That‘s what I learned“
Lietuviškai išvertus bus: „Dokumentas ‚Štai ko aš
išmokau“ .
2. Šiame dokumente surašykite savo norus.
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Jei esate moksleivis, galite, pavyzdžiui, parašyti:
• „Aš išmokau skaityti ir rašyti“.
• „Aš sužinojau, kad visi turi teisę
būti įtraukti į ugdymą“.
Jeigu esate mokytojas, galite, pavyzdžiui, parašyti:
• „ Aš sužinojau, kad visi vaikai skirtingi, bet visi jie
nori mokytis“.
Jeigu esate tėvai, galite, pavyzdžiui, parašyti:
• „Sužinojau, kad sunku rasti savo vaikui mokyklą,
kurioje vyktų įtraukusis ugdymas“.
Jeigu turite kitų minčių, irgi galite parašyti!
3. Nufotografuoti dokumentą.
Pasistenkite, kad nuotrauka būtų kuo geresnės kokybės.
Galite fotografuoti išmaniuoju telefonu arba
fotoaparatu.
4. Pasirašykite dokumentą, kad leidžiate publikuoti jūsų
nuotraukas.
Dokumento formą galite rasti čia, skyrelyje „Pictures
release forms“ - anglų kalba)
Lietuviškai išvertus bus: „Nuotraukų leidimo formos“.
5. Nusiųskite savo nuotrauką ir dokumento formą
elektroniniu adresu comms@inclusion-europe.org
su nuoroda „Štai ko aš išmokau“.
6. Taip pat galite patalpinti nuotraukas socialiniuose
tinkluose.
Pažymėkite @InclusionEurope
ir naudokite grotažymę #ThatsWhatILearned
(ŠtaiKoAšIšmokau)
7. Taip pat galite duoti interviu! Jei norite duoti interviu,
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atsiųskite mums elektroninį laišką adresu:
comms@inclusion-europe.org

Paaiškinimai
Ugdymas
Ugdymas yra tai, kai jūs kažko išmokstate.
Pavyzdžiui, mokykloje,
arba kai mokotes profesijos.
Hashtag - Grotažymė
Socialiniuose timkluose galite naudoti simbolį #.
Šis simbolis vadinamas grotažyme.
Galite užrašyti žodį po grotažymės simbolių.
Jeigu spustelėsite ant žodžio,
pasieksite visas žinutes, susijusiąs su tuo žodžiu.
Pavyzdžiui:
•

•

Jei parašysite # inclusion (įtrauktis) ir spustelėsite ant šio žodžio,
pasieksite visas žinutes, susijusiąs su sąvoka „įtrauktis“.
Jeigu parašysite # ThatsWhatILearned (ŠtaiKoAšIšmokau) ir
spustelėsite ant šių žodžių, pasieksite visą informaciją apie
kampanija.

Inclusion Europe
Inclusion Europe yra žmonių su intelekto sutrikimais ir jų šeimų
organizacija
Mes kovojame dėl jų lygių teisių ir integraciją Europoje.
Mes taip pat siekiame įtraukti pataisas į Europos įstatymus.
Mes pradėjome savo veiklą 1988 metais.
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Mes turime 78 narius iš 39 Europos šalių.
Mūsų būstinė yra Briuselyje, Belgijoje.

Įtraukusis ugdymas
Įtraukusis ugdymas reiškia, kad žmonės su intelekto sutrikimais
gali mokytis drauge su kitais žmonėmis be intelekto sutrikimų.

Intelekto sutrikimai
Jei turite intelekto sutrikimų,
jums sunkiau suprasti informaciją
ir išsiugdyti naujų įgūdžių nei kitiems žmonėms.
Tai apsunkina kai kurias gyvenimo sritis.
Sutrikusio Intelekto asmenims
dažnai reikia pagalbos mokykloje ar darbe.
Intelekto sutrikimas dažniausiai pasireiškia dar vaikystėje.
Intelekto sutrikimas įtakoja visam gyvenimui.
Yra dalykų, kurie palengvina žmonių su intelekto sutrikimais gyvenimą.
Pavyzdžiui, informacija pateikiama „lengvai skaitoma“ kalba.
Kai kurie žmonės vietoj „intelekto sutrikimai“ vartoja terminą „mokymosi
sutrikimai“
Socialiniai tinklai
Socialinius tinklus sudaro svetainės ir programos,
Kurios leidžia kūrti turinį ir dalytis turiniu.
Pavyzdžiui, nuotraukos, vaizdo įrašai ir informacija.
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Apps yra žodžio „aplikacijos“ sutrumpinimas.
Tai įrankiai, kurios leidžia naudotis socialiniais tinklais
mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.

