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PROTO IR PSICHIKOS NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ 

LYTINIO ŠVIETIMO MODELIO VYSTYMAS 

 

Anotacija 

 Asmenys su negalia susiduria su daugybe sunkumų įvairiose gyvenimo srityse tokiose 

kaip: socialinė, verslo, švietimo ir pan. Tačiau prtivatumo ugdymas yra viena iš svarbiausių 

problemų, su kuria susiduria neįgalūs asmenys. Privatumo samprata, ypatingai aktuali, kai 

kalbama apie neįgalius asmenis. Taigi susiduriama su didžiuliu švietimo apie privatumą 

poreikiu, apimančiu konkrečius mokymosi / mokymo metodus ir metodus, kurie atitiktų jų 

mokymosi kompetenciją, kad neįgalieji galėtų teigiamai elgtis socialinės integracijos procese, 

apsisaugoti nuo galimo seksualinio smurto ir sveikatos rizikos bei atpažintų savo lytinį tapatumą. 

Todėl asmenys, kurie dalyvaus šiame ugdymo procese, turėtų bendradarbiauti, užuot manę, kad 

atsakomybė už privatumo ugdymą tenka tik tėvams ar mokytojams. Be to, trūksta žinių apie 

privatumo ugdymą besimokantiesiems (kaip, kada, kokia metodika, metodai) ir neįgalių asmenų 

tėvams. 

 Remiantis literatūros analize, galime teigti, kad neįgaliųjų švietimo sistemose nėra 

privatumo ugdymo modelio, konkretaus požiūrio / metodikos ir modulinių programų. 

 Remiantis šiuo pagrindu, yra parengta lyginamosios analizės ataskaita, skirta išanalizuoti 

tarptautinius ir nacionalinius teisės aktų, orientuotus į neįgaliųjų specialųjį ugdymą. Šioje 

ataskaitoje bus pateikta specialiojo ugdymo mokytojų, proto negalią turinčių vaikų globėjų ir 

kitų asmenų, kurie rūpinasi proto negalią turinčiais asmenimis, mokymo poreikių apžvalga. 
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SUTRUMPINIMAI 

 

CSE Visapusiškas lytiškumo švietimas 

DGfSEGS Specialiojo ugdymo ir orientavimo tarnybų generalinis direktoratas 

KEDDYs Diagnostikos vertinimo ir palaikymo centrai 

EDEAYs Diagnostinio švietimo vertinimo ir palaikymo komitetai 

ECCE Ankstyvoji vaikų priežiūra ir ugdymas  

EC Europos Komisija 

EU Europos Sąjunga 

LOGSE Bendroji švietimo sistemos organizacija 

GRCs Orientavimo ir tyrimų centrai 

RAM Orientavimo tyrimų centras 

LLL Mokymasis visą gyvenimą 

MoNE Nacionalinio švietimo ministerija 

NSRF Nacionalinė strateginė programa 

GLIP-GLIR Regional Inter-Institutional Work Group  

BILSEMs Science and Art Centers 

STEM Mokslo technologijos, inžinerija, matematika 

UNESCO Mokslo ir kultūros organizacija 

SENs Specialiojo ugdymo poreikiai 

SLD Specifiniai mokymosi sutrikimai 

TVET Techninis ir profesinis mokymas 

CRC Vaiko teisių konvencija 

MIUR Švietimo, universitetų ir tyrimų ministerija 

TFE Sutartis dėl ES veikimo 

JT Jungtinės Tautos 

UNAIDS Jungtinių Tautų žmogaus imunodeficito viruso tarnyba 

UNFPA Jungtinių Tautų gyventojų fondas 

UNICEF Jungtinių Tautų Tarptautinis nepaprastosios padėties fondas vaikams 

UNIDO Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacija 

WHO Pasaulio sveikatos organizacija 

GLI Įtraukimo darbo grupė 
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ŽODYNAS 
 

Šis skyrius skirtas apibūdinti bendrąją kalbą tuo pačiu apibrėžimu DESEM projekte. 

Terminas ,,Proto negalia” buvo apibūdintas skirtingai kiekvieno projekto partnerio susitikimo 

pradžioje. Dėl šios priežasties sudėtinga pasiekti konkrečią tikslinę projekto grupę. Siekdami 

išspręsti problemą, partneriai susitarė paruošti Bendrųjų tyrimų terminų žodyną, kad būtų 

atskirtas kiekvienas žodis ir reikšmė. DESEM partneriai vartos bendrus žodžius ir terminus 

konkrečiai projekto tikslinei grupei, kad projekto metu būtų vartojami terminai ta pačia 

samprata. 

Šį dokumentą galima naudoti kaip atvirų duomenų žodyną, fiksuojant duomenų 

apibrėžimus, kad naudojimo atvejų aprašai ir kiti projekto dokumentai galėtų sutelkti dėmesį į 

tai, ką sistema turi daryti su informacija. Šis tyrimas yra atspirties taškas DESEM projekto 

veikloms, siekiant suteikti patikimą pagrindą projekto komandai ir projekto veikloms, siekiant 

pagerinti studijų kokybę. 

 

TERMINAS REIKŠMĖ 

PROTINIS ATSILIKIMAS 

Protinis atsilikimas reiškia esminius dabartinio veikimo 

apribojimus. Jam būdingas gerokai mažesnis nei vidutinis 

intelekto funkcionavimas, egzistuojantis kartu su dviem ar 

daugiau šių adaptacinių įgūdžių sričių apribojimų: bendravimo, 

rūpinimosi savimi, gyvenimo namuose, socialinių įgūdžių, 

dalyvavimu bendruomenėje, savęs nukreipimo, sveikatos ir 

saugos, funkciniai, akademiniai, laisvalaikio ir darbo. Protinis 

atsilikimas pasireiškia iki 18 metų. 

PSICHIŠKAI NEĮGALUS 

Asmenys, kuriems diagnozuotas žymiai mažesnis nei vidutinis 

intelektas ir susiduriantys su didelėmis adaptacijos 

kasdieniniame gyvenime problemomis arba asmenys, 

stokojantys savarankiškumo įgūdžių kasdienėse veiklose. 

PROTINĖ NEGALIA 

Kažkas, turintis intelekto negalią, turi apribojimus dviejose 

srityse. Šios sritys yra: 

Intelektinis funkcionavimas. Dar vadinamas IQ, tai reiškia 

žmogaus sugebėjimą mokytis, samprotauti, priimti sprendimus ir 

spręsti problemas. Adaptyvus elgesys. Tai įgūdžiai, reikalingi 

kasdieniam gyvenimui, tokie kaip gebėjimas efektyviai 
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bendrauti, bendrauti su kitais ir rūpintis savimi. 

IQ (intelekto koeficientas) matuojamas IQ testu. Vidutinis 

intelekto koeficientas yra 100, o daugumos žmonių balai yra nuo 

85 iki 115. Asmuo laikomas sutrikusio intelekto, jei jo intelekto 

koeficientas yra mažesnis nei 70–75. 

MOKYMOSI NEGALIA / 

SUNKUMAI 

Mokymosi sutrikimai yra neurologinės kilmės. Šie sutrikimai 

gali trukdyti mokytis, trukdyti įgyti pagrindinių įgūdžių, tokių 

kaip skaitymas, rašymas ir (arba) matematika. Mokymosi 

sunkumai neturi įtakos bendram intelektui, tuo tarpu mokymosi 

negalia yra susijusi su bendru pažinimo sutrikimu. 

PSICHIKOS 

SUTRIKIMAS 

(PSICHIATRIJA) 

Psichologinis minties ar emocijų sutrikimas; neutralesnis 

terminas nei psichinė liga. 

PSICHINĖ LIGA 

Psichinė liga reiškia įvairius psichinės sveikatos sutrikimus, 

turinčius įtakos asmens nuotaikai, mąstymui ir elgesiui. 

Psichinės ligos pavyzdžiai yra depresija, nerimo sutrikimai, 

šizofrenija, valgymo sutrikimai ir priklausomas elgesys. 

DAUNO SINDROMAS 

Dauno sindromas yra chromosomų sutrikimas, kurį sukelia, kai 

dėl ląstelių dalijimosi klaidos atsiranda papildoma 21-oji 

chromosoma. Gali sutrikti pažintiniai gebėjimai ir fizinis 

augimas, atsirasti silpna ar vidutinio sunkumo raidos negalia ir 

didesnė kai kurių sveikatos problemų rizika. 

LYTINIS ŠVIETIMAS 

Kai kurios seksualinio švietimo temos: 

 Privatumo trūkumas; 

 savisauga nuo galimo seksualinio išnaudojimo ir pavojaus 

sveikatai; 

 Lytinis tapatumas (lyties pagrindu ir kt.); 

 Žmogaus raida (reprodukcija, brendimas ir kt.); 

 Kontracepcija ir nėštumas; 

 Kūnas, savivoka ir prototipai; 

 Skirtingi santykiai; 

 Higiena, rūpinimasis savimi ir kt. 

UGDYMO MODELIS 
Tėvai, mokytojai bei kiti asmenys, vaidinantys pagrindinį 

vaidmenį švietime, susitelks į bendradarbiavimą. 
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TĖVAI 
Asmuo, turintis vaiką, turintį proto negalią, arba asmuo, kuris 

atsakingas už asmenį, turintį protinę negalią. 

SPECIALIOJO UGDYMO 

MOKYTOJAS 

Mokytojas, dirbantis su vaikais ir jaunimu, turinčiais įvairių 

negalių. Mažas skaičius specialiojo ugdymo pedagogų dirba su 

mokiniais, turinčiais sunkią pažinimo, emocinę ar fizinę negalią. 

Jų darbas pirmiausia yra išmokyti gyvenimo įgūdžių ir 

pagrindinio raštingumo. 

ORIENTAVIMO 

MOKYTOJAI 

Specialiojo ugdymo mokytojai yra kantrūs, suprantantys kitus 

pedagogus, atsidavusius kiekvienam mokiniui ir gebantys įduoti 

įrankius bei pateikti rekomendacijas, reikalingas darbui su 

mokiniais. Nedaug specialiojo ugdymo mokytojų dirba su 

mokiniais, turinčiais sunkią kognityvinę, emocinę ar fizinę 

negalią. 

MOKYTOJO PADĖJĖJAS 
Specialiojo ugdymo mokytojo padėjėjas - asmuo, dirbantis šalia 

specialiojo ugdymo mokytojų toje pačioje klasėje. 

SOCIALINIS 

DARBUOTOJAS 

Socialinis darbuotojas – tai asmuo, padedantis fizinę ir psichinę 

negalią turintiems žmonėms susidoroti su kasdienio gyvenimo 

iššūkiais. 

SEKSUALINĖ 

PRIEVARTA/ 

SEKSUALINIS 

PRIEKABIAVIMAS 

Bet koks nepageidaujamas seksualinis kontaktas ar dėmesys, 

pasiektas jėga, grasinimais, kyšiais, manipuliacijomis, spaudimu, 

triukais ar smurtu. Tai gali būti fizinis ar nefizinis ir apima 

išžaginimus, išprievartavimo atvejus, kraujomaišą ir vaikų 

tvirkinimą bei seksualinį priekabiavimą. 

GLOBĖJAS 

Žmonės, kurie, vykdydami kasdienę veiklą, rūpinasi kitais 

suaugusiaisiais, dažnai tėvais ar sutuoktiniais ar vaikais, 

turinčiais specialiųjų poreikių. 
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I SKYRIUS TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS IR 

DOKUMENTAI 

 

I.I. Intelektualiai neįgalių vaikų teisės 

 

 Vaiko teisių konvencija (CRC) pripažįsta visų vaikų, įskaitant neįgalius, žmogaus teises. 

Konvencijoje yra specialus straipsnis, kuriame pripažįstamos ir skatinamos vaikų su negalia 

teisės. Kartu su CRC, Neįgaliųjų teisių konvencija (CRPD), kurią 2006 m. Gruodžio mėn. 

Priėmė Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja, suteikia naują galingą impulsą skatinti visų 

neįgalių vaikų žmogaus teises. 

 JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) teigia, kad vaikų, kurie kitaip 

būtų suprantami kaip „skirtingi“, įtraukimas reiškia „asmenų, organizacijų ir asociacijų požiūrio 

ir praktikos pakeitimą, kad minėti asmenys galėtų visapusiškai ir vienodai dalyvauti, prisidėti“ 

bei įsijungti į bendruomeninį ir kultūrinį gyvenimą. Įtrauki visuomenė yra ta, kurioje gerbiami ir 

vertinami skirtumai ir kurioje politikoje ir praktikoje aktyviai kovojama su diskriminacija ir 

išankstiniais nusistatymais. „Švietimo kontekste įtrauktis reiškia be kliūčių ir į vaikus orientuotos 

mokymosi aplinkos, įskaitant pirmuosius metus, kūrimą. Tai reiškia tinkamos paramos teikimą, 

siekiant užtikrinti, kad visi vaikai mokytųsi neišskirtose vietinėse įstaigose ir aplinkoje, 

nesvarbu, formaliai ar neformaliai. 

 Dabartinė valstybių narių ir šalių kandidačių stojimo į Sąjungą tendencija yra švietimo 

politikos, apimančios neįgalius mokinius, įgyvendinimas įprastose mokyklose, garantuojantis 

mokytojams įvairaus pobūdžio paramą, susijusią su papildomu personalu, mokymo priemonėmis 

ir kvalifikacijos tobulinimu bei technine įranga. Remiantis jų nacionalinėje teritorijoje priimta 

integracijos politika, šalis galima suskirstyti į tris kategorijas: 

Pirmasis (vienkryptis požiūris) susijęs su šalimis, kuriose švietimo politika ir įgyvendinimo 

praktika paprastai apima visus mokinius įprastoje mokykloje. Šis pasirinkimas pagrįstas daugybe 

į mokyklą orientuotų paslaugų įvairovės. Pavyzdžiai yra Ispanija, Graikija, Italija, Portugalija, 

Švedija, Islandija, Norvegija ir Kipras. 

 Antrajai kategorijai (daugialypis požiūris) priklausančios šalys pateikia daugybę požiūrių 

į integraciją. Jie siūlo daugybę paslaugų tarp dviejų mokyklų sistemų (įprastų ir diferencijuotų). 

Šiai kategorijai priklauso Danija, Prancūzija, Airija, Liuksemburgas, Austrija, Suomija, Anglija, 

Lietuva, Lichtenšteinas, Čekija, Estija, Lietuva, Lenkija, Slovėnija. 

 Trečioje kategorijoje (dvipusis požiūris) yra dvi skirtingos švietimo sistemos. Neįgalūs 

mokiniai apgyvendinami specialiose mokyklose ar klasėse. Apskritai, dauguma mokinių, 
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oficialiai pripažintų „turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių“, nesilaiko įprastos įstatymų 

reikalaujamos mokymo programos. 

 Iš 200 milijonų vaikų, gyvenančių su negalia, tik nedaugelis besivystančiose šalyse 

gyvenančių asmenų turi veiksmingą prieigą prie sveikatos ir reabilitacijos ar paramos paslaugų. 

 Pavyzdžiui, jie gali praleisti skiepus ar gydytis nuo paprasto karščiavimo ar viduriavimo, 

lengvai išgydomų ligų, kurios negydant gali tapti pavojingos gyvybei. 

 Vaikų su negalia iki penkerių metų mirtingumas, kai kuriose skurdžiai gyvenančiose 

šalyse, gali siekti 80 procentų. Vaikai su sunkia negalia negali išgyventi vaikystės, nes trūksta 

pagrindinių pirminės sveikatos priežiūros paslaugų. Be to, reabilitacijos paslaugos dažnai 

koncentruojamos miesto vietose ir gali būti labai brangios. Net paprasčiausių pagalbinių 

priemonių ir prietaisų, skirtų sumažinti vaiko sutrikimą, gali nebūti. Net ten, kur paslaugos 

daugiausia teikiamos mieste, neįgalius vaikus dažnai turės palikti tėvai kelioms savaitėms ar 

mėnesiams, kol jie prižiūrės - sukeldami rimtas psichologines pasekmes. 

 Mažiausiai 75% iš maždaug 5,1 mln. neįgalių vaikų, gyvenančių Vidurio ir Rytų 

Europoje bei Centrinėje Azijoje, neturi galimybių į inkliuzinio ir kokybiško švietimo paslaugas. 

„Tai yra siaubingas šių vaikų, jų šeimų, nacionalinės ekonomikos ir visuomenės potencialo 

praradimas“, - sako Afshanas Khanas, UNICEF Europos ir Vidurinės Azijos regiono direktorius. 

"Šiandien UNICEF ragina investuoti, kad būtų prieinamos technologijos, kad būtų teikiama 

pagalba, kad teikiama pagalba būtų kokybiška." 

 

 Technologijų vaidmuo 

 Pagalbinės technologijos - nuo specialių skaitytuvų ir planšetinių kompiuterių iki lengvų 

ir nebrangių neįgaliųjų vežimėlių iki smegenų ir kompiuterio sąsajų technologijų - yra 

priemonės, padedančios neįgaliems vaikams pasiekti didesnį savarankiškumą, lankyti mokyklą ir 

dalyvauti jų bendruomenės gyvenime. Tikslus vaikų, kurie naudojasi pagalbinėmis 

technologijomis ir produktais, skaičius nežinomas, tačiau manoma, kad mažas pajamas 

gaunančiose šalyse jis svyruoja nuo 5 iki 15%. Kliūtys, trukdančios vaikams naudotis 

pagalbinėmis technologijomis, yra žinių apie šių technologijų egzistavimą stoka, jų gamybos ir 

pagalbos stoka, nepakankamai parengtas personalas, kuris galėtų naudoti šias technologijas, 

valdymo trūkumas ir brangios išlaidos. Neįgaliųjų teisių konvencija primena vyriausybėms, kad 

visiems žmonėms, kurie jomis galėtų pasinaudoti, turėtų būti prieinamos, ypatingai atsižvelgiant 

į jų kainą. 

 Siekdamas padėti vaikams su negalia naudotis technologijomis ir priežiūros 

priemonėmis, UNICEF parengė keletą rekomendacijų vyriausybėms, privačiajam sektoriui ir 

kitiems svarbiems veikėjams: 
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 Atlikti daugiau tyrimų, kad geriau suprastumėte, kaip pagalbinės technologijos gali padėti 

vaikams; 

 Priimti įstatymus ir politiką, kurie padėtų užtikrinti, kad visi vaikai galėtų naudotis 

pagalbinėmis technologijomis; 

 Skirti lėšų ir subsidijų, kad pagalbinės technologijos būtų pigesnės ir prieinamesnės 

visiems vaikams, įskaitant pažeidžiamiausius; 

 Sukurti sistemas, užtikrinančias pagalbą, kokybę ir paslaugas; 

 Apmokyti personalą, kuris galėtų naudoti, prižiūrėti, atnaujinti ir taisyti šias 

technologijas; 

 Įtraukti neįgalius vaikus ir jų šeimas į politikos formavimą ir pagalbos paslaugų bei 

technologinių produktų kūrimą. 

 Vaikų apgyvendinimas institucinėje globoje išlieka įprasta reakcija į negalią kai kuriose 

pasaulio vietose. Tėvų ar globėjų galimybė susidoroti su neįgaliu vaiku gali būti pažeista dėl 

skirtingų priežasčių. Pavyzdžiui, jie gali atsidurti bendruomenėje, kuri nesupranta savo vaiko 

negalios; jiems gali trūkti reikalingos ekonominės ir socialinės paramos ar reikiamos 

informacijos, kad jie galėtų suteikti reikiamą priežiūrą ir pagalbą savo vaikams. 

Pagal Vaikų teisių konvenciją vaikai, įskaitant vaikus su negalia, turi teisę būti globojami savo 

tėvų (7 straipsnis) ir negali būti atskirti nuo tėvų, nebent kompetentinga institucija nustato, kad 

tai atitinka vaiko interesus (9 straipsnis). Šiuo atžvilgiu nėra daug įrodymų, kad geriausi 

neįgaliojo vaiko interesai būtų skatinami atskirtomis struktūromis ar priemonėmis, o ne 

inkliuzinėje visuomenėje, kurioje visi vaikai gali patirti įvairovės teikiamą naudą. 

Be to, CRC 25 straipsnyje teigiama: „kai vaikas yra paguldytas priežiūros ar gydymo tikslais, 

jis/ji turi teisę periodiškai peržiūrėti suteiktą gydymą ir visas kitas vaiko apgyvendinimo 

aplinkybes“. Turimi rezultatai rodo, kad tokios peržiūros vyksta retai. 

 Įdiegus instituciją paaugliams ir jaunuoliams su negalia taip pat gresia didesnė 

nepriežiūros, socialinės izoliacijos ir prievartos rizika. Pavyzdžiui, pasauliniame pranešime apie 

smurtą prieš vaikus pateikiami smurto paplitimo atvejai, teikiant globos paslaugas, taip pat ir 

institucijų darbuotojams; smurtas, pasireiškiantis priežiūros stoka; ir kitų vaikų patyčios ir fizinis 

smurtas. 

 Vaikai turi teisę į apsaugą nuo smurto, išnaudojimo ir prievartos, įskaitant nuo 

ekonominio išnaudojimo, seksualinio išnaudojimo ir prievartos, pardavimo, prekybos žmonėmis 

ir bet kokios panašios praktikos, darančios žalą vaiko gerovei. Pranešama, kad vaikai ir 

jaunuoliai su negalia dažniau tampa fizinės, seksualinės ir psichologinės prievartos aukomis nei 

jų bendraamžiai be negalios. Dėl bejėgiškumo, socialinės izoliacijos ir stigmos, su kuria 

susiduria neįgalūs vaikai, jie yra labai pažeidžiami smurto ir išnaudojimo namuose, taip pat 
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globos centruose, įstaigose ar gatvėje. Vaikas, kuriam reikalinga pagalba skalbiant, rengiantis ir 

atliekant kitą intymią priežiūrą, gali būti ypač pažeidžiamas seksualinės prievartos atžvilgiu. 

 Smurtautojais gali būti prižiūrėtojai, palydovai, šeimos nariai, bendraamžiai ar visi, 

kuriems patikima pasitikėjimo ir galios padėtis. Patyčios mokykloje taip pat yra prievartos 

forma. 

 Kaip pastebėta JT Generalinio Sekretoriaus užsakytoje pasaulio ataskaitoje apie smurtą 

prieš vaikus, „neįgaliems vaikams kyla didesnė smurto rizika dėl įvairių priežasčių, pradedant 

nuo giliai įsivyravusių kultūrinių išankstinių nusistatymų ir baigiant aukštesniais emociniais, 

fiziniais, ekonominiais, ir socialinius reikalavimus, kad vaiko negalia galėtų atsirasti jo šeimai. “ 

Dėl sutrikimų vaikai dažnai tampa „lengvomis aukomis“ ne tik dėl to, kad jiems gali būti sunku 

apsiginti ar pranešti apie piktnaudžiavimą, bet ir dėl to, kad jų sąskaitos dažnai atmetamos. 

 Smurtas prieš neįgalų vaiką gali būti suvokiamas kaip ne toks rimtas, o vaiko parodymai 

gali būti laikomi mažiau patikimais nei asmens, globojančio neįgalų asmenį, parodymai. Kartais 

nenorima pranešti apie išžaginimus ar kitas seksualinės prievartos formas, bijant sukelti daugiau 

gėdos jau stigmatizuotai šeimai. Problema yra sudėtinga, nes iniciatyvos apsaugoti vaikus nuo 

prievartos retai apima neįgalius vaikus. Panašiai, nors VAIK 39 straipsnyje raginama suteikti 

prievartą patyrusių vaikų pasveikimo ir reintegracijos paramą, tai daug rečiau teikiama 

neįgaliems vaikams. 

 Be to, kaip pažymima JT Generalinio Sekretoriaus atlikto smurto prieš vaikus tyrimo 

apžvalgoje, „neįgaliems vaikams taip pat neproporcingai atstovaujama baudžiamojo teisingumo 

sistemoje. Be to, atsidūrę sistemoje, jų atstovamimas žymiai prastesnis.“ Apžvalgoje buvo 

nagrinėjamas dažnai nepakankamas pareigūnų supratimas apie negalią teisinėse, teisėsaugos ir 

pataisos sistemose. Todėl jie gali nepripažinti problemų ar sąlygų ar nežinoti, kaip apsaugoti ir 

palaikyti šiuos vaikus. Pvz., kurtieji vaikai negali naudotis telefono linijomis, pranešti apie 

piktnaudžiavimą. Šioje srityje akivaizdžiai reikalingas darbuotojų tobulinimas ir palaikymas. 

 

I.II. Europos strategija dėl negalios 2010-2020 

 

 Didelė dalis Europos gyventojų turi tam tikrą negalią: nuo lengvos iki sunkios. Šie 

žmonės susiduria su daugybe kliūčių, trukdančių jiems visapusiškai dalyvauti visuomenės 

gyvenime. Žmonių su negalia skurdo lygis yra 70% didesnis nei vidutinis, iš dalies dėl ribotų 

galimybių įsidarbinti. ES ir jos valstybės narės turi tvirtus įgaliojimus gerinti neįgaliųjų socialinę 

ir ekonominę padėtį. 

 ES pagrindinių teisių chartijos (Chartija) 1 straipsnyje teigiama, kad „žmogaus orumas 

neliečiamas. Jį reikia gerbti ir saugoti. “26 straipsnyje teigiama, kad„ ES pripažįsta ir gerbia 



14 

 

neįgaliųjų teisę naudotis priemonėmis, skirtomis užtikrinti jų savarankiškumą, socialinę ir 

profesinę integraciją bei dalyvavimą bendruomenės gyvenime. “Be to, , 21 straipsnis draudžia 

bet kokią diskriminaciją dėl negalios. 

 Sutartyje dėl ES veikimo (SESV) reikalaujama, kad Sąjunga, nustatydama ir 

įgyvendindama savo politiką ir veiklą, kovotų su diskriminacija dėl negalios (10 straipsnis), ir 

suteikia jai galią priimti teisės aktus, susijusius su tokia diskriminacija (19 straipsnis). 

 Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (JT konvencija) - pirmoji teisiškai 

įpareigojanti tarptautinė žmogaus teisių priemonė, kurios šalys yra ES ir jos valstybės narės, 

netrukus įsigalios visoje ES. JT konvencija reikalauja, kad valstybės, šios Konvencijos Šalys, 

saugotų ir gintų visas neįgaliųjų žmogaus teises ir pagrindines laisves. 

 Pagal JT konvenciją neįgaliaisiais laikomi asmenys, turintys ilgalaikių fizinių, psichinių, 

intelekto ar jutimo sutrikimų, kurie, sąveikaudami su įvairiomis kliūtimis, gali trukdyti jiems 

visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime vienodomis sąlygomis su kitais. 

 Todėl pagrindinis 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios, kurią 2010 m. lapkričio 

mėn. Priėmė Europos Komisija, tikslas buvo pašalinti šias kliūtis ir suteikti neįgaliesiems 

daugiau galimybių naudotis visomis jų teisėmis. Strategijoje nustatytos 8 veiklos sritys: 

 Prieinamumas – kurio pagrindinis tikslas - užtikrinti neįgaliesiems prekių, paslaugų, 

įskaitant viešąsias paslaugas, ir pagalbinių priemonių prieinamumą. 

 Dalyvavimas – žmonių su negalia visuomenėje. 

 Lygybė – panaikinant diskriminaciją dėl negalios ES. 

 Įdarbinimas – suteikiant galimybę daug daugiau neįgalių žmonių užsidirbti 

pragyvenimui atviroje darbo rinkoje. 

 Švietimas ir mokymas – skatinti neįgalių mokinių inkliuzinį ugdymą ir mokymąsi visą 

gyvenimą. 

 Sveikata – puoselėti vienodas galimybes žmonėms su negalia naudotis sveikatos 

priežiūros paslaugomis ir susijusiomis įstaigomis. 

 Išoriniai veiksmai – skatinant neįgaliųjų teisių įgyvendinimą ES. 

 

 Tam, kad ši strategija būtų įgyvendinta, reikėjo bendro ir atnaujinto ES institucijų ir visų 

valstybių narių įsipareigojimo. Tiksliau: komisija stengsis užtikrinti, kad žmonės su negalia 

žinotų apie savo teises, ypatingą dėmesį skirdami medžiagos ir informacijos kanalų 

prieinamumui. Tai padidintų supratimą apie „visiems skirtą“ požiūrį į produktus, paslaugas ir 

aplinką. Tai būtų pasiekta vykdant nacionalines visuomenės informavimo kampanijas, kuriose 

dalyvautų neįgalieji, ir skatinant keistis gerąja patirtimi aukšto lygio negalios grupėje, kurios 

misija yra užtikrinti visišką neįgaliųjų įtraukimą į visuomenę ir galimybę naudotis mūsų 
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žmogaus teisėmis per mūsų aktyvus dalyvavimas kuriant, įgyvendinant ir stebint Neįgaliųjų 

teisių konvenciją Europoje. 

 Komisija taip pat turėjo stengtis optimizuoti ES finansavimo priemonių prieinamumą ir 

nediskriminavimą ir padidinti su negalia susijusių finansavimo galimybių matomumą 

programose po 2013 m. 

 Komisija taip pat turėjo atlikti neįgaliųjų socialinės integracijos kliūčių socialinius 

tyrimus ir pateikti rodiklių rinkinį, kad būtų galima stebėti jų padėtį atsižvelgiant į 

pagrindinius strategijos „Europa 2020“ tikslus. Komisija taip pat sukurs internetinę 

priemonę, kurioje bus apžvelgiamos praktinės priemonės ir teisės aktai, naudojami 

įgyvendinant JT konvenciją. 

 

 2017 m. Vasario mėn. Europos Komisija paskelbė pažangos ataskaitą apie 2010–2020 m. 

Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimo per pirmuosius penkerius metus (2010–2015 m.). 

Pažanga padaryta visose aštuoniose srityse, tačiau didžiausia pažanga padaryta prieinamumo ir 

išorės veiksmų srityse. Tokios iniciatyvos, kaip direktyva dėl prieinamumo žiniatinklyje, kuria 

viešos interneto svetainės prieinamumą visiems, ir Europos prieinamumo akto pasiūlymas buvo 

didelis žingsnis geresnio prieinamumo link. ES neįgalumo kortelės projektas buvo bandomas 8 

valstybėse narėse ir palengvins neįgaliųjų keliones per šias valstybes nares. Programos „Erasmus 

+“ nuostatomis buvo sudarytos sąlygos geresniam studentų su negalia mobilumui, o JT 

komitetas savo rekomendacijose ES pripažino padidėjusį dėmesį neįgalumui ES išorės veiksmų 

politikoje. Žmonėms su negalia taip pat būtų naudinga Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros 

direktyva. 

 Sveikatos, švietimo ir mokymo srityse, kurios mus domina, taip pat padaryta pažanga, o 

ypač sveikatos srityje baigti veiksmai buvo šie: sukurti rodikliai, kad būtų galima stebėti 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą moterims ir vyrams su negalia, 

atsižvelgiant į paslaugos vartotojo požiūrį; ištirta galimybė įtraukti informaciją apie negalią į e. 

Sveikatos medicinos įrašus ir užtikrinta, kad ji būtų prieinama žmonėms su negalia; parengti 

medicinos įrangos prieinamumo standartai; išnagrinėti tolesni veiksmai, kurių imasi valstybėse 

narėse, siekiant pagerinti reabilitaciją ir reintegraciją darbuotojams, ilgą laiką pašalintiems iš 

darbo vietos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, profesinės ligos ar negalios, atliekant laikotarpio 

vidurio apžvalgą. ES darbuotojų sveikatos ir saugos strategija 2007–2012 m.; parengta Europos 

socialinių partnerių pagrindų susitarimo dėl streso, susijusio su darbu, įgyvendinimo ataskaita; 

ištirtos galimybės atsižvelgti į žmonių, įgijusių negalią, poreikius dirbant jūroje, ypač peržiūrint 

finansines priemones. 
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 Švietimo ir mokymo srityje buvo vykdoma daug veiksmų, kurie buvo susiję su šiais 

tikslais: 

 Užtikrinti tinkamas neįgalių žmonių gyvenimo sąlygas naudojantis socialinės apsaugos 

sistemomis ir skurdo mažinimo programomis, su negalia susijusia pagalba, valstybinio būsto 

programomis, pensijų ir pašalpų programomis, įvertinti socialinės apsaugos sistemų tinkamumą 

žmonių su negalia atžvilgiu. 

 Be to, Europos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas dėl Europos negalios strategijos 

laikotarpio vidurio peržiūros, kuri truko nuo 2015 m. Gruodžio 22 d. Iki 2016 m. Kovo 18 d., Ir 

palankiai įvertino asmenų ir organizacijų iš visų ES valstybių narių atsakymus. Ta pati procedūra 

buvo įgyvendinta 2019 m. Rugpjūčio mėn., kai Europos Komisija taip pat pradėjo atviras 

konsultacijas dėl Europos negalios strategijos, tačiau šį kartą ji buvo skirta tik asmenims. Anketa 

buvo prieinama iki 2019 m. Spalio 23 d. 

 Baigiant norėčiau pasakyti, kad ES negalios strategijos tikslai atrodo aktualūs visus šiuos 

metus. Todėl Europos Komisija pasiryžusi didinti informuotumą, teikti finansinę paramą, stebėti 

situaciją rinkdama duomenis ir statistiką bei taikyti mechanizmus, kurių reikalauja JT konvencija 

ir 33 straipsnis dėl žmonių su negalia teisių, kad būtų pasiekti tikslai. strategijos ir sukurti Europą 

be kliūčių visiems piliečiams. 

 

I.III. Mokymosi visą gyvenimą strategija 

 

 Mokymasis visą gyvenimą yra terminas, apimanis įvairias mokymosi visą gyvenimą 

sąvokas. Aštuntajame dešimtmetyje šias koncepcijas sukūrė tarptautinės organizacijos, ypač 

Europos Taryba, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) bei 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) (LC Lima, P. Guimarães). 

Mokymasis visą gyvenimą (LLL) reiškia veiklą, kurią žmonės vykdo visą gyvenimą, siekdami 

tobulinti savo žinias, įgūdžius ir kompetenciją tam tikroje srityje, atsižvelgiant į tam tikrus 

asmeninius, visuomeninius ar užimtumo motyvus (Laala 2011). Be to, LLL yra kaip suteikti 

antrą galimybę atnaujinti pagrindinius įgūdžius, taip pat pasiūlyti mokymosi galimybes 

aukštesniame lygmenyje.Visa tai reiškia, kad oficialios aprūpinimo sistemos turi būti daug 

atviresnės ir lankstesnės, kad tokios galimybės būtų tikrai pritaikytos besimokančiojo ar iš 

tikrųjų potencialaus besimokančiojo poreikiams (Europos Komisija, 2007). Manoma, kad 

mokymasis visą gyvenimą apima visas strategijas, kurios yra sukurtos, kad būtų sudarytos 

galimybės žmonėms mokytis visą gyvenimą.Todėl tai turėtų būti sąmoningo nuolatinio 

mokymosi procesas, vykstantis visą gyvenimą ir nukreiptas tiek į individualius, tiek į 

atitinkamos bendruomenės poreikius. Norint paskatinti visą gyvenimą trunkančią mokymąsi ir 
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sukurti besimokančią visuomenę, reikia apibrėžti pagrindinius mokymosi visą gyvenimą 

elementus. Remiantis Mokymosi visą gyvenimą memorandumu, susideda iš šešių pagrindinių 

pranešimų, siūlančių struktūruotą atvirų diskusijų apie mokymosi visą gyvenimą praktiką 

sistemą. Šios žinios grindžiamos mokymosi visą gyvenimą patirtimi, įgyta Europos lygiu:  

 Nauji pagrindiniai įgūdžiai visiems: Užtikrinkite visuotinį ir tęstinį mokymąsi, kad 

įgytumėte ir atnaujintumėte įgūdžius, reikalingus nuolatiniam dalyvavimui žinių 

visuomenėje. 

 Daugiau investicijų į žmogiškuosius išteklius: akivaizdžiai padidinkite investicijas į 

žmogiškuosius išteklius, kad pirmenybė būtų teikiama svarbiausiam Europos turtui – 

žmonėms. 

 Mokymo ir mokymosi naujovės: Sukurkite efektyvius mokymo ir mokymosi metodus ir 

kontekstą mokymosi visą gyvenimą tęstinumui. 

 Mokymosi vertinimas: žymiai pagerinkite dalyvavimo mokymesi ir rezultatų supratimo ir 

įvertinimo būdus, ypač neformalųjį ir savaiminį mokymąsi. 

 Orientavimo ir konsultavimo pergalvojimas: užtikrinkite, kad visi galėtų lengvai gauti 

aukštos kokybės informaciją ir patarimus apie mokymosi galimybes visoje Europoje ir 

visą gyvenimą. 

 Priartinimas prie mokymosi arčiau namų: Suteikite mokymosi visą gyvenimą galimybes 

kuo arčiau besimokančiųjų savo bendruomenėse ir, kur tinkama, paremkite IRT 

priemonėmis.  

 

 Mokymosi visą gyvenimą strategiją sudaro trys pagrindinės kategorijos: 

 Formalus mokymasis vyksta švietimo ir mokymo įstaigose, suteikiant diplomus ir 

kvalifikaciją. 

 Neformalus mokymasis vyksta kartu su pagrindinėmis švietimo ir mokymo sistemomis ir 

paprastai nereikalauja oficialių pažymėjimų. 

 Neformalus mokymasis yra natūralus kasdienio gyvenimo akomponimentas. Skirtingai 

nuo formaliojo ir neformaliojo mokymosi, neformalus mokymasis nebūtinai yra 

sąmoningas mokymasis, todėl net patys žmonės to nepripažįsta kaip prisidedantį prie 

savo žinių ir įgūdžių (EU, 2000). 

Europos Sąjungos taryba nustatė pagrindines kompetencijas mokymuisi visą gyvenimą 

(EC, 2018). 

 Skatinti įvairius mokymosi metodus ir aplinką, įskaitant tinkamą skaitmeninių 

technologijų naudojimą, švietimo, mokymo ir mokymosi aplinkoje. 
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 Teikti paramą švietimo darbuotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims, remiančioms 

mokymosi procesus, įskaitant šeimas, siekiant sustiprinti besimokančiųjų pagrindines 

kompetencijas, kaip dalį mokymosi visą gyvenimą švietimo, mokymo ir mokymosi 

aplinkoje. 

 Remti ir toliau plėtoti pagrindinių kompetencijų, įgytų skirtingose aplinkose, vertinimą ir 

įteisinimą pagal valstybių narių taisykles ir procedūras. 

 Stiprinti švietimo, mokymo ir mokymosi aplinkos bendradarbiavimą visais lygiais ir 

įvairiose srityse, siekiant pagerinti besimokančiųjų kompetencijų tobulinimo tęstinumą ir 

novatoriškų mokymosi metodų plėtojimą. 

Švietimo, mokymo, užimtumo ir kitų mokymosi aplinkų priemonių, išteklių ir 

orientavimo stiprinimas, siekiant padėti žmonėms valdyti visą gyvenimą trunkančią mokymosi 

programą. 

Besimokanti visuomenė yra visuomenės, kurioje yra pripažintos galimybės mokytis 

kiekvienam asmeniui, kad ir kur jis būtų, nesvarbu, kokie jie turėtų būti, vizija. Mokymosi visą 

gyvenimą modelis pristatė naują švietimo užduočių apibrėžimo būdą visuomenėse: jis paskatino 

švietimo ir mokymo sistemų pertvarką dėl įvairių priežasčių, įskaitant kintantį darbo pobūdį, 

naujas žinių funkcijas ir tradicinių švietimo įstaigų (įskaitant mokyklas) disfunkcionalumą. . Be 

to, LLL pabrėžė naujos švietimo ekonomikos, kuriai būdingas žinių pritaikymas, struktūros 

atsiradimą. 

 

I.IV. PSO - Pasaulio sveikatos organizacijos švietimo strategija 

 

 Pasaulio sveikatos organizacija yra specializuota Jungtinių Tautų agentūra, atsakinga už 

tarptautinę visuomenės sveikatą. Pagrindinis jos tikslas yra apibrėžti strategijas ir nustatyti 

gaires, padėsiančias sprendimų priėmėjams, programų vadovams ir paslaugų teikėjams pagerinti 

prieigą prie priežiūros ir jos kokybę. 

 Kadangi sveikata ir švietimas yra griežtai susijusios sritys, PSO taip pat dalyvauja kuriant 

švietimo strategijas, kurios galėtų skatinti visuomenės gerovę ir užkirsti kelią ligoms bei rizikai. 

Privatumo ugdymas yra viena iš temų, į kurias organizacija kreipia daugiausiai dėmesio, nes 

dezinformacija yra pagrindinė daugelio su reprodukcija susijusių problemų priežastis. Per daug 

jaunų žmonių gauna painios ir prieštaringos informacijos apie santykius ir seksą. Dėl šios 

priežasties jie negali priimti pagrįstų sprendimų ir padidina smurto dėl lyties ir nelygybės, 

ankstyvo ir netyčinio nėštumo, lytiniu keliu plintančių infekcijų riziką. 

 Norėdami išspręsti šią problemą, PSO bendradarbiavo su UNESCO ir kitomis Jungtinių 

Tautų agentūromis (UNAIDS, UNFPA, UNICEF, JT moterys), kad 2018 m. Atnaujintų 
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tarptautines lytinio švietimo technines rekomendacijas, kurių pirmoji versija buvo išleista 2009 

m. Originalioje versijoje seksualumo ugdymas buvo suvokiamas pirmiausia kaip atsakas į ŽIV 

problemą. Nors ši tema ir toliau išlaiko savo svarbą, daugiau dėmesio skiriama lytinio švietimo 

būtinybei peržengti rizikos modelį ir pradėti laikyti pagrindine kiekvieno asmens gerove ir 

asmenine raida. 

 Nuo pirmųjų leidinių pasaulinė bendruomenė pristatė pertvarkymo darbotvarkę, siekdama 

tolerantiškesnio, atviresnio ir teisingesnio pasaulio, kuriame tenkinami pažeidžiamiausių grupių 

poreikiai ir kur niekas nėra pašalintas, ypač informacijos ir dalyvavimo srityse. Tradicinis 

švietimo modelis yra peržiūrimas ir atnaujinamas, siekiant nustatyti pirmenybę besimokančiojo 

poreikiams. 

 Šiose techninėse rekomendacijose aprašomi pagrindiniai veiksmingų lytiškumo ugdymo 

programų komponentai ir pasisakoma už kokybišką visapusišką lytiškumo ugdymą (CSS), 

siekiant skatinti sveikatą ir gerovę, pagarbą žmogaus teisėms ir lyčių lygybei, suteikti vaikams ir 

jaunimui daugiau galimybių gyventi sveikai, saugiai. ir produktyvus gyvenimas. 

 Visapusiškas seksualumo ugdymas yra mokymo programa pagrįstas mokymo ir 

mokymosi procesas, kuriame atsižvelgiama į pažintinius, emocinius, fizinius ir socialinius 

seksualumo aspektus. Tai ne tik suteikia žinių, bet ir yra skirta tobulinti įgūdžius ir požiūrį 

skleidžiant pagarbias vertybes. Iš tikrųjų viena iš šio modelio prerogatyvų yra pozityviai 

pristatyti seksualumą ir pabrėžti pagarbą, įtraukimą, lygybę, empatiją, nediskriminavimą ir 

atsakomybę kaip esmines vertybes. 

 Atsižvelgiant į tai, kad jauni žmonės su negalia, nes istoriškai jie dažnai buvo suprantami 

kaip aseksualūs arba seksualiai nedraudžiami, lytinis švietimas paprastai buvo laikomas 

nereikalingu ar net žalingu. Esami neįgalių jaunuolių švietimo modeliai lytį dažnai vaizduoja 

kaip pavojingą. Priešingai, visapusiškas lytiškumo ugdymas visus žmones, gyvenančius su 

psichine, fizine ar emocine negalia, laiko seksualinėmis būtybėmis, turinčiomis tą pačią teisę 

mėgautis savo seksualumu aukščiausiu įmanomu sveikatos lygiu, įskaitant malonius ir saugius 

seksualinius potyrius, neturinčius jokios žalos. prievarta ir smurtas. 

 Visapusiškas seksualumo švietimas apima nuolatines diskusijas apie socialinius ir 

kultūrinius veiksnius, susijusius su platesniais santykių ir pažeidžiamumo aspektais, tokiais kaip 

lyčių ir galios nelygybė, socialiniai ir ekonominiai veiksniai, negalia, seksualinė orientacija ir 

lytinė tapatybė. Tai turėtų skatinti jaunimo mąstymą apie sutikimą, privatumą ir 

konfidencialumą, sprendimų priėmimą ir didinti jų supratimą apie kliūtis, su kuriomis gali 

susidurti kai kurie žmonės. Visiems šiems aspektams spręsti buvo nustatyti aštuoni makro 

mokymosi vienetai: Santykiai; Vertybės, teisės, kultūra ir seksualumas; Lyties supratimas; 
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Smurtas ir saugumas; Sveikatos ir gerovės įgūdžiai; Žmogaus kūnas ir raida; Seksualumas ir 

seksualinis elgesys; Lytinė ir reprodukcinė sveikata. 

 Tarptautinės lytinio švietimo techninės gairės nustato keletą gairių, į kurias reikėtų 

atsižvelgti kuriant veiksmingą visapusišką seksualumo švietimą. 

 Parengiamąjį veiksmingos ugdymo programos kūrimo etapą turėtų paremti žmogaus 

seksualumo, elgesio pokyčių ir susijusios pedagoginės teorijos ekspertai, tačiau taip pat labai 

svarbu įtraukti jaunus žmones, tėvų / šeimos narius ir kitus bendruomenės dalyvius, kurie vaidina 

aktyvų vaidmenį. ugdyme. Kiti svarbūs žingsniai yra susiję su poreikiu įvertinti turimus išteklius 

ir tikruosius tikslinės grupės poreikius. 

 Kuriant turinį, kuris yra kitas etapas, turėtų būti taikomas į besimokančiuosius orientuotas 

požiūris, suteikiant vaikams ir jaunimui tinkamą ir tinkamą išsilavinimą pagal jų amžių. Ji taip 

pat turėtų sutelkti dėmesį į aiškius tikslus ir aprėpti temas logine seka. Taip pat turėtų būti 

skatinamas kritinis mąstymas, taip pat dėmesys mokslinei ir patikimai informacijai.  

Paskutinis etapas susijęs su įgyvendinimu; yra skirtingi CSS pristatymo būdai: ji gali būti 

dėstoma kaip savarankiškas dalykas arba integruota į esamą dalyką (t. y. biologiją), ji gali būti 

dėstoma ir kaip savarankiškas dalykas, ir integruota į visą mokymo programą. Iš tikrųjų svarbu 

apsisaugoti nuo TPD turinio prasiskverbimo ir suteikti mokymą, palaikymą bei koordinavimo 

mechanizmą, kad būtų užtikrintas geras šio švietimo vykdymas. 

 Be šių techninių rekomendacijų, kuriomis siekiama patobulinti švietimo sistemas, PSO 

parengė keletą svarbių tyrimų seksualinės ir reprodukcinės sveikatos tema, kurie, nors ir tiksliai 

nesiūlo švietimo modelio, pabrėžia poreikį užtikrinti informacijos prieinamumą. ir paslaugas, 

gerbti kiekvieno žmogaus teises ir stengtis sukurti įtraukesnę visuomenę. Kadangi šie leidiniai 

gali būti labai įdomūs įgyvendinant DESEM projektą, paminime keletą iš jų: Neįgaliųjų 

seksualinės ir reprodukcinės sveikatos skatinimas (2009); Seksualinė sveikata, žmogaus teisės ir 

įstatymai (2015). 

 

I.V. Švietimas 2030, Inčono deklaracija 

 

 Ši deklaracija užtikrina visų socialinių grupių tinkamą švietimo kokybę bei skatina 

mokymosi visą gyvenimą galimybes. Deklaracijoje daugiausia dėmesio skiriama besivystančių 

šalių vaikams, neįgaliesiems ir visiems, priklausantiems socialinėms grupėms. Organizacijos, 

kurios pasirašė šią deklaraciją: Tarptautinės darbo organizacijos, UNICEF, UNWOMEN, 

UNFPA, Pasaulio bankas, JT pabėgėlių agentūra, UNIDO, UNFPA ir kitos. Deklaracijoje 

pateikiama nauja švietimo vizija ateinantiems penkiolikai metų. Ši deklaracija yra didžiulis 

žingsnis į priekį. Tai atspindi pasiryžimą užtikrinti, kad visi vaikai, jaunimas ir suaugusieji įgytų 
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žinių ir įgūdžių, reikalingų oriai gyventi, išnaudoti savo galimybes ir prisidėti prie savo 

visuomenės vystimo. Tai skatina vyriausybes suteikti mokymosi visą gyvenimą galimybes, kad 

žmonės galėtų toliau augti ir būti švietimo sistemoje. Deklaracija patvirtina, kad švietimas yra 

pagrindinė žmogaus teisė, raktas į pasaulinę taiką ir tvarų vystymąsi. 

 Incheon deklaracija yra aktuali DESEM projektui, nes ji skelbia, kad neįgalieji turi teisę į 

kokybišką išsilavinimą bei galimybes į  visą gyvenimą trunkantį mokymąsį. Ši deklaracijos 

keičia požiūrį į švietimą ir integruoja įvairius žmogaus socialinio gyvenimo aspektus. Švietimas 

suprantamas kaip įtrauktis skatinantis demokratiją ir žmogaus teises. Šie veiksniai stiprina 

visuotinį pilietiškumą, toleranciją ir pilietinį įsitraukimą, taip pat darnų vystymąsi. Ankstyvas 

ugdymas suteikia galimybę ankstyvoje stadijoje nustatyti mokymosi poreikius , o tai leidžia 

tėvams, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams ir pedagogams tikslingiau planuoti, sukurti ir 

įgyvendinti intervencijas, siekiant patenkinti vaikų su negalia poreikius, gerinti mokymosi 

rezultatus ir įtraukimą bei užkertant kelią atskirčiai. 

 Deklaracijoje skatinamas techninis ir profesinis mokymas taip pat aukštasis mokslas 

suaugusiųjų mokymasis. Sudaromos švietimo ir mokymosi galimybės bet kokio amžiaus ir 

socialinio bei kultūrinio amžiaus jauniems žmonėms ir suaugusiesiems, kad jie galėtų toliau 

tobulėti ir prisitaikyti prie besikeičiančių socioekonominių, darbo rinkos poreikių. Ypatingas 

dėmesys skiriamas lyčių lygybei, įskaitant kliūtys dėl lyties keitimo, ir/ ar socialiai 

pažeidžiamoms grupėms, tokioms kaip neįgalieji. Vienas iš būdų įgyvendinti šiuos siekius yra 

DESEM projekto metodinių priemonių rinkinys. 

 Švietimas yra pagrindinė žmogaus teisė ir įgalinanti teisė. Švietimas yra visuomenės 

gėris, kurio pareiga yra valstybė. Naujojoje švietimo darbotvarkėje daugiausia dėmesio 

skiriama įtraukčiai ir teisingumui - visiems suteikiamos lygios galimybės. Visi žmonės, 

nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, rasės, odos spalvos, etninės priklausomybės, kalbos, 

religijos, politinių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, taip pat neįgalūs asmenys, migrantai, 

tautinės mažumos ar kitaip pažeidžiamos socialinės grupės turėtų turėti prieigą prie integracinio, 

teisingos švietimo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą galimybių. Tai atsispindi holistinėje ir 

humanistinėje vizijoje, kuri prisideda prie naujo vystymosi modelio. Švietimas taip pat yra 

vienas galingiausių būdų pagerinti žmonių sveikatą ir įsitikinti, kad nauda bus perduota ateities 

kartoms. Tai vienas iš būdų išgelbėti milijonus gyvybių, išvengti ligų, ugdyti sveiką gyvenseną. 

Be to, švietimas skatina neįgaliųjų įsitraukimą į visuomenę.  

 Atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais susiduria neįgalieji, siekdami integracijos į švietimo 

sistemą pastebima, kad trūksta žinių bei įgūdžių, parengiant veiksmingą planą. Ypatingas 

dėmesys reikalingas siekiant užtikrinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų su negalia prieigą prie 
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kokybiško švietimo. Todėl deklaracijoje įsipareigojama atlikti būtinus pokyčius švietimo 

politikoje ir sutelkti visas pastangas labiausiai nuskriaustiems, ypač neįgaliesiems.  

Iki 2030 m. siekiama pašalinti švietimo skirtumus ir užtikrinti vienodas galimybes visoms 

pažeidžiamoms grupėms integruotis į šveitimo sistemą. Sukurti ir modernizuoti švietimo 

įstaigas, kurios atsižvelgia į vaikus, negalią ir lytį bei sukuria saugią, nesmurtinę, įtraukiančią ir 

veiksmingą mokymosi aplinką. 
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II SKYRIUS. NACIONALINIAI TEISĖS AKTAI IR 

ŠVIETIMO POLITIKA 

 

GRAIKIJA 
 

 Graikijos valstybės konstitucinis principas yra nemokamas švietimas visiems piliečiams 

ir visais valstybinio švietimo sistemos lygiais. Valstybinio švietimo sistemos administravimo 

įstaiga yra Švietimo, tyrimų ir religijos reikalų ministerija, kuri taip pat prižiūri neįgaliųjų ir 

(arba) specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių vertinimo ir paramos paslaugas. 

Išsilavinimas yra privalomas visiems piliečiams nuo 5 iki 15 metų. Graikijos valstybė pripažįsta 

negalią kaip žmogaus dalį ir kaip sudėtingą socialinį bei politinį reiškinį ir užtikrina vienodą 

dalyvavimą visuomenės gyvenime, savarankišką gyvenimą bei ekonominę autonomiją. 

Atsižvelgiant į tai, įstatymo 3699/2008 3 straipsnis apibrėžia neįgalius ir/ ar mokymosi sunkumų 

turinčius mokinius kaip tuos, kuriems dėl jutimo, intelekto, pažinimo ar raidos problemų kyla 

sunkumų mokytis visą ar tam tikrą savo mokyklos laikotarpį, arba psichichikos sveikata ar 

neuropsichologiniai sutrikimai, turintys įtakos jų mokyklos adaptacijos ir mokymosi procesui. 

 Laikoma, kad besimokantieji, turintys bet kurią iš šių funkcijų, turi negalią arba 

mokymosi sunkumų: 

 Protinė negalia 

 Regėjimo ir klausos jutimai 

 Fizinė negalia 

 Lėtinės nepagydomos ligos 

 Kalbos sutrikimai 

 Specifiniai mokymosi sunkumai (disleksija, diskalkulija ir kt.) 

 Dėmesio stokos, hiperaktyvumo sutrikimas 

 Visuotiniai vystymosi sutrikimai (autizmo spektras) 

 Psichikos sveikatos sutrikimai 

 Kelios negalios. 

 

 Neįgaliųjų ir/ ar specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas bendrojo 

lavinimo mokyklose ir specialiosiose mokyklose yra finansuojamas vyriausybės ir Europos 

programų. Visiems besimokantiesiems, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių, mokslas yra 
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nemokamas. Diagnozavimo procedūros, gestų kalbos vertinimo, konsultavimo ir kitų procedūrų 

paslaugos, taip pat yra nemokamos. Įtraukiančią švietimo politiką palaiko ir Nacionalinė 

investicijų programa ESPA 2014–2020 m. (Partnerystės sutartis (PA) 2014–2020 m.). 

Pastaraisiais metais Nacionalinės strateginės struktūros (NSRF) įgyvendino keletą atskirų 

programų. Siekiama besimokančiųjų iš socialiai pažeidžiamų grupių integracijos į pradines 

mokyklas skatinimą, papildomą mokymą vidurinėje mokykloje, programas, skirtas 

besimokantiems su negalia, individualių programų kūrimą.  

 Be to, 2012 m. gegužės mėn. Graikija ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvenciją (JT neįgaliųjų teisių konvencija) (Įstatymas 4074/2012). Remiantis JT neįgaliųjų 

teisių konvencijos 7 ir 24 straipsniais, Graikijos vyriausybė yra įsipareigojusi užtikrinti inkliuzinį 

vaikų ir jaunų žmonių švietimą. Žmonėms su negalia, laipsniškai šalinant kliūtis mokymuisi ir 

dalyvavimui pagrindinėse mokyklose. 

Įstatymas 4368/2016 2 21 (82 straipsnis), skatinantis inkliuzinį ugdymą, apibrėžia: 

 poreikis šviesti visus besimokančiuosius bendrojo lavinimo klasėje kartu su jų 

neįgaliaisiais bendraamžiais; 

 bendrųjų mokytojų ir inkliuzinių klasių mokytojų bendradarbiavimo poreikis; 

 poreikis įgyvendinti diferencijuotas instrukcijas pagrindinėse nuostatose; 

 poreikis įgyvendinti bendrojo ugdymo programas bendrojo lavinimo ir specialiųjų 

mokyklų besimokantiesiems. 

 

 Teisės aktai aiškiai apima visų besimokančiųjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

įtraukimą į bendrojo lavinimo mokyklas. Tai įgyvendina kelios priemonės ir direktyvos. 

Diagnostikos vertinimo ir palaikymo centrų, inkliuzinių klasių, lygiagretaus palaikymo bendrojo 

ugdymo, diagnostinio švietimo vertinimo ir palaikymo komitetų (EDEAY) bei individualaus 

ugdymo planų rengimas  yra pagrindinės politikos dalis. Pagal Įstatymą 3699/2008 mokymai, 

skirti neįgaliems ir/ ar turintiems specialiųjų mokymosi poreikių, dažniausiai yra pagrindinėse 

mokyklose. Pagal šį įstatymą mokiniams, turintiems negalią ir/ ar turintiems specialiųjų 

mokymosi poreikių pirmiausia pasirenkama praktika bendrojo lavinimo klasėse su pagalba arba 

be jos. Visų besimokančiųjų su specialiaisiais mokymosi poreikiais įtraukimas į šveitimo sistemą 

yra mokyklų bei šeimų bendradarbiavimo rezultatas. Šio proceso sudedamąsias dalis sudaro 

besimokančiųjų individualūs ugdymo planai, diferencijuota mokymosi veikla ir tinkami 

pritaikyta mokymo medžiaga , aplinka, tinkamos paslaugos ir konsultacijos bei priemonės, 

padedančios ir palaikančios sėkmingą besimokančiojo įtraukimą. Inkliuzinis neįgaliųjų ugdymas 

baigiamas profesinio mokymo programomis, kurios sudaromos atsižvelgiant į besimokančiųjų 

gebėjimus ir poreikius ir kuriomis siekiama jų profesinės reabilitacijos. 
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 Neįgalieji asmenys, negalintys lankyti bendrojo lavinimo ar inkliuzinių klasių, ugdomi 

specialiųjų mokyklų skyriuose (specialiosiose priešmokyklinėse mokyklose, specialiose 

pradinėse mokyklose, specialiose vidurinėse mokyklose, specialiosiose vidurinėse mokyklose, 

specialiose jungtinėse pagrindinėse ir aukštesniosiose profesinėse mokyklose ir specialiose 

profesinėse mokyklose). Ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į mokinių amžių, sugebėjimus ir 

jų mokymosi poreikius. Įvertinus besimokančiojo poreikius siūlomas ugdymo planas. Nesvarbu, 

ar tai bendrojo lavinimo, ar specialiosios mokyklos aplinka, mokiniai lanko specialiąsias ugdymo 

programas, priklausomai nuo jų negalės pobūdžio, tiek laiko, kiek reikia, arba visą mokymosi 

laikotrapį. Specialiosios mokyklos taip pat teikia intervencines programas, tokias kaip 

ergoterapija, logopedo paslaugos, kineziterapija ir visos kitos paslaugos, užtikrinančios tinkamą 

požiūrį, vertinimą ir pedagoginę bei psichologinę pagalbą. Ugdymo, bendradarbiavimo nuostatos 

yra apibrėžtos Prezidento dekretu Nr. 72877 / D3 / 2016 10 17. Tarp pagrindinių tikslų yra 

paruošti sklandų perėjimą nuo specialiųjų prie įprastinių mokyklų besimokantiesiems.  
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VENGRIJA 
 

 Vengrijos valstybė reguliuoja visuomenės švietimo teisę kaip konstitucinę teisę visais 

visuomenės švietimo sistemos lygiais. Vengrijos konstitucijos XI straipsnio 1 ir 2 dalys.  

„(1) Kiekvienas Vengrijos pilietis turi teisę į mokslą. 

(2) Konstitucija užtikrina šią teisę išplėsdama ir apibendrindama visuomenės švietimą, teikdama 

nemokamą ir privalomą pradinį, vidurinį išsilavinimą bei aukštąjį mokslą, prieinamą kiekvienam 

pagal asmens sugebėjimus. Finansinė parama teikiama įstatymų numatyta tvarka. “ 

Centrinė Vengrijos visuomenės švietimo sistemos administracinė institucija yra Žmogiškųjų 

išteklių ministerija. Ši įstaiga tvarko kultūros, šeimos, jaunimo reikalus, sveikatos priežiūrą bei 

socialinę gerovę, įskaitant neįgaliųjų ir kitų asmenų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių.  

Švietimas yra privalomas visiems piliečiams nuo 6 iki 16 metų. 

 Vengrijos valstybė pripažįsta neįgaliųjų teises kaip sudėtingą socialinį ir politinį reiškinį 

bei žmogaus egzistencijos dalį ir užtikrina jiems vienodą dalyvavimą visuomenės gyvenime, 

užtikrinant savarankišką gyvenimą ir ekonominę autonomiją. Taip pat užtikrinamas jų švietimo 

ir socialines teises, įtraukimas į teisėkūros sistemą. 

 2011 m. Valstybinio švietimo įstatymo CXC 47 dalis reglamentuoja vaikų ir mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (jutimo, intelekto, raidos, psichikos sutrikimų) tvarką ir 

išskiriamos šios grupės: 

 Lengva psichinė negalia; 

 Specialiųjų poreikių mokinys, turintis kalbos ar psichikos negalias; 

 Skeleto, raumenų ar jutimo sutrikimai (regėjimas, klausa); 

 Vidutiniškai protiškai neįgalūs; 

 Autizmo spektro sutrikimai ar kompleksinė negalia. 

 

 Neįgaliųjų ir (arba) specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai ugdomi pradinėse ir 

specializuotose mokyklose. Jie gauna specialią pagalbą ir paramą iš Vengrijos vyriausybės ir 

Europos programų. Visiems mokymosi sunkumų turintiems mokiniams valstybinis švietimas yra 

nemokamas, įskaitant ekspertų išlaidas (diagnozė, priėmimas, pasiūlymų teikimo procesas). 

Švietimo įstatyme (11 / B skirsnis) apibrėžta ir reglamentuojama specialiųjų poreikių turinčių 

mokinių įgūdžių ugdymo mokykla, suteikiamos ir užtikrinamos pasirengimas. 

Tame pačiame įstatyme (15 straipsnio 1 dalis) apibrėžtos ir reglamentuojamos specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių, turinčių specialiųjų poreikių mokinių, ugdomojo 

pedagoginio švietimo ir mokymo įstaigos, kurios naudotis ekspertų komiteto išvadomis ir 
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sprendimais. Plėtros ugdymo įstaiga teikia paslaugas tik vaikams su sunkia ir kompleksine 

negalia. 

 Vengrijos vyriausybė ir ES vykdo daugybę programų, skirtų neįgaliųjų švietimui ir 

įtraukčiai. Vidaus politika apima subsidijų projektus iš Nacionalinės investicijų programos ir 

2014–2020 m. Šiais metais (2019 m.) yra daugybė konkrečių veiksmų programoje „Széchenyi 

2020“, veiksmų programoje „Széchenyi 2020 „Žmogiškųjų išteklių plėtra švietime ir visą 

gyvenimą trunkančio mokymosi“, kurią įsteigė Europos socialinis fondas ir Vengrijos viešasis 

sektorius. Daug dėmesio skiriama neturtingų socialinių sluoksnių mokinių integracijai į pradinę 

mokyklą, papildomam pasirengimui viduriniame ugdyme, kuriamos paramos programoms, 

kurios, lavina mokinių raidą,r engiamos individualios paramos neįgaliems ar specialiųjų poreikių 

turintiems studentams, abiturientams ir pagalba priešmokyklinio amžiaus vaikams.  

 Vengrija tarp pirmųjų šalių ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją (JT 

neįgaliųjų teisių konvencija) (įstatymas 4074/2012). Remiantis JT neįgaliųjų teisių konvencijos 7 

ir 24 straipsniais, Vengrijos vyriausybė yra įsipareigojusi skatinti neįgalų vaikų ir jaunimo 

švietimą, laipsniškai šalinti mokymosi ir dalyvavimo pagrindinėse mokyklose kliūtis.  

 Vengrijoje didelis iššūkis yra sukurti ir palaikyti integracinę švietimo sistemą 

visuomenėje, kurioje didėja socialinė atskirtis, pavyzdžiui, atotrūkis tarp turtingųjų ir 

neturtingųjų. Didėjantį socialinės atskirties procesą lydi paprastai griežtesnė migrantų politika 

ES. 2015 m. Europos Komisija ir Europos Vadovų Taryba priėmė ir paskelbė ataskaitą apie:  

 Integracinė švietimo sistema, lygybė ir nediskriminacinė aplinka; 

 Pagalbos mokytojams ir instruktoriams didinimas; 

 Švietimo ir mokymo sistemų kokybės bei efektyvumo gerinimas. 

  

 Žmogiškųjų išteklių ministerija paskelbė naują specialiųjų mokymosi poreikių vaikų 

švietimo deklaraciją - įstatymą. 32/2012. (X: 8.) 2012 m. Ši direktyva susijusi su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymu su kitais mokiniais toje pačioje klasėje. Tai reiškia, 

kad švietimas visur, kur įmanoma, turi vykti imtinai. Privaloma pasiruošti pedagogams, visiems 

bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojams ir specialistams priimti specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčius mokinius. Mokytojas bendradarbiauja su skirtingais specialistais, vadovaujasi 

specialiojo ugdymo mokytojų gairėmis ir rekomendacijomis bei integruoja šias gaires į 

pedagoginius procesus ir praktiką. Specialiųjų poreikių turintys mokiniai dirba su skirtingais 

darbuotojais: mokytoju, specialiojo ugdymo mokytoju, asistentu ir kt. specialistais. 

 Remiantis 2017 m. Lapkričio mėn. Vyriausybės deklaracija, Vengrijos vyriausybė 

ypatingą dėmesį skiria kokybiško švietimo prieinamumui vaikams, įskaitant vaikus iš neturtingų 

šeimų ir romų vaikus. Specialiųjų poreikių vaikų švietimas itin kritikuojamas. Kai kurie 
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mokytojai nepagrįstai kalbėjo apie romų vaikus ir skurdžią socialinę aplinką praeityje. Neseniai 

mokinių, turinčių silpną protinę negalią, skaičius ir procentas pastaraisiais metais sumažėjo dėl 

2015 m. pritaikytų  naujų pažangių diagnostinių tikrinimo priemonių ir testavimo procedūrų. 

Vengrijos vyriausybė prieštarauja segregacijai ir mano, kad tai nepriimtina. Aatskirti socialiai 

remtinus ir kompleksinę negalią turinčius vaikus, todėl ėmėsi kelių priemonių segregacijai 

užkirsti. Vengrijoje tam buvo padaryta keletas įstatymų pakeitimų. 
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ITALIJA 
 

Italija buvo viena pirmųjų signatarų JT neįgaliųjų teisių konvencijos, kurią 2006 m. 

Priėmė Jungtinių Tautų Generalinė signatarų asamblėja. Tai taip pat buvo pirmoji šalis, 

paskelbusi neįgaliųjų gaires pagal šią konvenciją ir kaip veiksmų planą dėl negalios, 

atitinkantį nurodytus tarptautinius standartus.  

Konstitucijoje teigiama, kad Italijos Respublika visiems garantuoja švietimą  (34 

straipsnis) ir reikalauja, kad būtų vykdoma privaloma solidarumo pareiga (2 straipsnis). Be 

to, joje teigiama, kad „Respublikos pareiga yra pašalinti visas kliūtis, ribojančias piliečių 

laisvę ir lygybę, kad būtų užtikrintas visiškas žmogaus vystymasis“ (3 straipsnis). 

Italijos švietimo sistema organizuota laikantis subsidiarumo ir mokyklų autonomijos 

principų. Valstybė ir regionai turi bendrą teisėkūros kompetenciją. Be to, regionai turėtų 

laikytis nacionalinių įstatymų nuostatų. Mokyklos yra savarankiškos didaktinės, 

organizacinės ir tiriamosios veiklos atžvilgiu. 

Švietimo, universitetų ir mokslinių tyrimų ministerija garantuoja vienodą nacionalinį 

švietimo teikimą, nustatydama, pavyzdžiui, bendruosius švietimo tikslus, konkrečius 

mokymosi tikslus pagal mokinių įgūdžius, minimalią nacionalinę programą, standartus, 

susijusius su švietimo kokybe. paslaugas ir bendruosius mokinių vertinimo ir suaugusiųjų 

švietimo organizavimo kriterijus.  

Pagal savo savarankiškumą Italijos mokyklos gali lanksčiai pritaikyti mokymo laiką, 

programas ir didaktiką konkretiems mokinių mokymosi poreikiams. Jie taip pat gali teikti 

užklasinį švietimą ir veiklą pagal savo kultūrinę, socialinę ir ekonominę aplinką, taip pat per 

tinklus ir susitarimus su kitomis mokyklomis, universitetais, agentūromis ir pan. 

Inkliuzinis švietimas yra sektorius, kuriame daugiausia dėmesio skiriama nacionalinės 

teisės aktams ir politikai. Italija kol kas yra vienintelė Europos šalis, kurioje 99,6 proc. 

Besimokančiųjų įtraukta į bendrojo lavinimo mokyklą. Iš tikrųjų Italijos mokyklų sistemoje 

pagal įstatymą nėra specialių mokyklų ar klasių. Apie 0,4% mokinių su negalia lanko 

reabilitacijos centrus, kuriuos finansuoja vietos sveikatos tarnybos. Mokytojus teikia 

švietimo, universitetų ir mokslinių tyrimų ministerija. 

Įtraukimas neįgaliems mokiniams prasidėjo įstatymu Nr. 118/1971, kuriuo visiems 

vaikams buvo suteikta teisė mokytis bendrose klasėse, ir įstatymu Nr. 517/1977, 

panaikinusiu specialiąsias mokyklas. 

Įstatymas 104/1992 yra pagrindinė visų negalios klausimų struktūra: jis garantuoja 

neįgaliųjų ir jų šeimų teises, teikia pagalbą, numato visišką integraciją ir prevencijos be i 
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funkcijų atkūrimo priemonių priėmimą, taip pat užtikrina socialinę,  ekonominę ir teisinę. 

apsauga. 

Įstatymas 328/2000 apibrėžia „integruotą intervencijų ir socialinių paslaugų sistemą“, o 

Įstatymas 53/2003 apibrėžia esminius švietimo ir mokymo teikimo lygius. 

Pagal įstatymą 118/1971, savivaldybės yra atsakingos už tai, kad mokyklų pastatai būtų 

prieinami visiems pagal nacionalinius standartus. 

Be to, Įstatymas 104/1992 numato kliūčių (architektūrinių ar sensorinių) pašalinimą ir 

tinkamų pagalbinių priemonių bei priemonių, skirtų neįgaliems mokiniams palaikyti švietimą 

ir mokymą, įdiegimą. Pavyzdžiui, techninė ir didaktinė įranga turėtų būti pritaikyta mokinių 

poreikiams atsižvelgiant į jų funkcinius ar jutimo sutrikimus. Be to, mokyklos gali sudaryti 

sutartis su centrais, kurių specializacija yra pedagoginė konsultacija ir konkrečios didaktinės 

medžiagos rengimas ar pritaikymas. 

Klasėse, kuriose mokosi neįgalūs mokiniai, paprastai būna ne daugiau kaip 20 mokinių, 

su sąlyga, kad įtraukimo procesą palaiko projektas, apibrėžiantis strategijas ir metodus, 

kuriuos priėmė klasių mokytojai kartu su pagalbiniais mokytojais ir mokyklos personalu. 

Pagalbiniai mokytojai yra nuolatinių mokytojų komandos dalis ir dalyvauja visose veiklose, 

planavime ir vertinime. Pagalbos mokytojai taip pat palengvina įtraukimą. 

Vietos valdžios institucijos privalo aprūpinti nemokamą transportą žmonėms su 

negalia, pavyzdžiui, kasdien transportuoti į mokyklas,  švietimo ir sveikatos centrus. 

Pagal Įstatymo 328/2000 14 straipsnį tėvai, vietos sveikatos ir socialinės tarnybos 

susitaria dėl individualizuoto savo vaikų gyvenimo projekto, kurio tikslas yra visiška 

„šeimos ir socialinio gyvenimo integracija“. 

Vaikų, turinčių nustatytą negalią, motinos ir tėvai, įskaitant įvaikius, motinos ir tėvai  

gali pasirinkti trejų metų darbo atostogas arba dvi valandas per dieną gauti specialų leidimą, 

kol vaikui sueis treji metai. Tėvai taip pat turi teisę pasirinkti darbo vietą arčiau namų, be jų 

sutikimo jie negali būti perkelti į kitą darbo vietą. 

Informaciją apie savo vaikų poreikius šeimos turėtų gauti iš mokytojų ir direktorių. 

Tėvai ir mokyklos dirba kartu, kad sukurtų ir įgyvendintų individualų ugdymo planą pagal 

vaiko poreikius. Tėvai dalyvauja mokyklos įtraukimo darbo grupėje, taip pat yra 

atstovaujami vietos ir regionų tarpinstitucinėje darbo grupėje.  

Vaikai turi teisę lankyti mokyklas, kuriose įrengti bet kokie specialūs poreikiai, ir 

naudotis technologijomis, subsidijomis ir specialiomis medžiagomis. Mokiniai ir 

besimokantieji su negalia turi teisę į nemokamą transportą. 

Mokiniai su negalia turi teisę lankyti pagrindines klases, kuriose suteikiama tinkama 

mokymo pagalba. Jie turi teisę visapusiškai dalyvauti mokyklos gyvenime, pavyzdžiui, 
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vasaros stovyklose, pažintiniuose vizituose (lydimi specialių  darbuotojų) ir kt. Pagal savo 

negalią vaikai gali turėti padėjėjų, kuriuos teikia vietos valdžios institucijos. Mokiniai turi 

teisę į individualų ugdymo planą (parengia šeima ir mokyklos), socialinį projektą (kurį 

rengia socialiniai padėjėjai ir vietos sveikatos tarybos ekspertai), reabilitacijos programą, 

pritaikytą jų individualiems poreikiams, ir profesinį orientavimą. 

Įtraukimo principas ir mokinių su negalia teisė gauti specialią paramą taip pat yra 

įtraukti į vėlesnius teisės aktus, reglamentuojančius bendruosius švietimo sistemos aspektus, 

tokius kaip priėmimas, klasės dydis ir mokinio vertinimas, taip pat pirminį mokytojų rengimą 

ir mokytojų kvalifikacijos palaikymą.  

2009 m. Švietimo, universitetų ir mokslinių tyrimų ministerija paskelbė „Mokinių su 

negalia integracijos mokykloje gaires“, kurio tikslas - pagerinti mokinių, turinčių fizinę, 

intelekto ir jutimo negalią, švietimo intervencijų kokybę. 

Įstatymas 170/2010 disleksiją, disgrafiją, disorthografiją ir diskalkuliją pripažįsta kaip 

specifinius mokymosi sutrikimus. Vėlesnėse gairėse (2011 m.) Nurodomos švietimo ir 

didaktinės priemonės mokymo ir mokymosi procesams palaikyti. Mokyklos taip pat yra 

atsakingos už ankstyvą aptikimą.  

2012 m. Gruodžio 27 d. Ministrų direktyvoje „Priemonės specialiųjų poreikių 

mokiniams ir vietos organizacijoms, įtrauktoms į mokyklą“ nurodomos visos iniciatyvos, 

kurių imamasi įvairių tipų mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių: mokiniams, turintiems 

neįgalumą, turintiems specifinių raidos sutrikimų ar socialiniams-ekonominiams poreikiams, 

kalbiniai ir kultūriniai trūkumai.  

Esant kitiems specialiesiems ugdymosi poreikiams, mokyklos turėtų įgyvendinti 

pedagogines ir didaktines priemones, būtinas jų švietimo tikslams užtikrinti, prireikus 

sudarydamos suasmenintą ugdymo planą. 

Užsienio mokinių įtraukimo procesą sudaro du aspektai: „integracija“ ir „tarpkultūra“. 

Konkrečios gairės dėl mokinių migrantų įtraukimo (2014 m.) Pateikia norminę bazę, taip pat 

teikia pasiūlymus dėl mokyklos organizavimo ir mokymo, siek iant pagerinti švietimo 

kokybę. 

Italijos tarptautinio bendradarbiavimo forumas 2012 m. atnaujino tarptautinio 

bendradarbiavimo Italijoje vaidmenį. Forume vyko stiprus dalyvavimo procesas, kuris davė 

naudingos informacijos, iškėlė naujas apmąstymų ir plėtros temas ir pabrėžė, kad būtina 

vykdyti nacionalinę neįgaliųjų įtraukimo politiką, kuri turėtų būti skatinama kaip tarptautinio 

bendradarbiavimo veiklos dalis. 2010 mbuvo patvirtintas dokumentas „Neįgalumo aspekto 

įtraukimo į Italijos bendradarbiavimo politiką ir veiklą gairės“, parengtą remiantis 

tarptautiniais standartais. Šis dokumentas yra įtraukto konsultacijų su Italijos institucijomis 
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(įskaitant regionus, autonomines provincijas ir vietos valdžios institucijas), decentralizuoto 

bendradarbiavimo subjektus, pilietinę visuomenę ir DAP rezultatas. Jame numatyta parengti 

veiksmų planą, skirtą pirmiau minėtoms gairėms įgyvendinti 

Gerinti supratimą apie neįgaliųjų teises, nurodytame straipsnyje CRPD 8 

(informuotumo didinimas) yra pagrindinis ir vienas iš svarbiausių veiksmų plano prioritetų. 

Pagal šį straipsnį valstybės, šios Konvencijos partijos, įsipareigoja imtis veiksmingų ir 

tinkamų priemonių: 

 Skatinti visuomenės supratingumą apie asmenius turinčius negalių ir skatinti pagarbą 

jų teisėms ir orumui; 

 Skatinti įtraukties kultūros, paremtos naujomis vystymosi paradigmomis, sklaidą;  

 Kovoti su stereotipais ir išankstinėmis nuostatomis; 

 Skatinti supratimą apie neįgaliųjų galimybes ir jų indėlį į visuomenę.  

 

Šiuo tikslu bus pradėta informuotumo kampanija, skirta pagerinti šio k lausimo 

supratimą ir paskatinti pakeisti požiūrį į neįgaliuosius. Kampanija apims paprastas ir 

tiesiogines žinutes, atkreipiančias dėmesį ir skatinančią suvokti negalią, kaip sąlygą, kuri, 

nors ir laikina, gali būti aktuali visiems žmonėms. Kiti kampanijos tikslai bus skleisti žinias 

apie: 
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LIETUVA 

 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė teikia pirminę Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencijos įgyvendinimo ataskaitą. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos 

Fakultatyvus protokolas (toliau – Konvencija) buvo ratifikuota Lietuvos Respublikos įstatymu 

dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo ratifikavimo. 

 Lygių galimybių įstatymas numato, kad darbdavys įgyvendindamas lygias galimybes, 

privalo imtis tinkamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, 

siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių 

nebus neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos. 

 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme apibrėžta, kad neįgalus asmuo – asmuo, 

kuriam šio Įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 

procentų darbingumo lygis ir (ar) nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė.  Neįgalumas – 

dėl asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių sąveikos 

atsiradęs ilgalaikis sveikatos pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir veiklos 

galimybių sumažėjimas. 

 Visų transporto rūšių prieinamumą neįgaliesiems reglamentuoja Neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatymo 11 straipsnis, kuris nustato, kad reikalavimai dėl neįgaliesiems fiziškai 

tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse įgyvendinami atliekant ir viešojo transporto objektų, 

skirtų keleiviams aptarnauti, ir jų infrastruktūros pritaikymą. Transporto prieinamumą 

neįgaliesiems taip pat reglamentuoja šie Europos Sąjungos teisės aktai, kurie yra privalomi 

Lietuvai. 

 Pažymėtina, kad teisė į gyvybę yra įtvirtinta visose šiose konvencijose: Europos žmogaus 

teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių 

pakte ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Konstitucijos 19 straipsnyje įtvirtinta 

viena svarbiausių asmens prigimtinių teisių – teisė į gyvybę. Šiame straipsnyje nurodoma, kad 

žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas, taigi žmogaus teisę į gyvybę turi užtikrinti įvairialypė 

teisinių priemonių sistema. 

 Teisingumas Lietuvos baudžiamojoje proceso kodekse vykdomas laikantis principo, kad 

įstatymui ir teismui visi asmenys lygūs nepaisant kilmės, socialinės ir turtinės padėties, tautybės, 

rasės, lyties, išsilavinimo, kalbos, religinių ar politinių pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, 

gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių. Draudžiama kam nors teikti privilegijų arba daryti 

apribojimus dėl kokių nors aplinkybių bei žmogaus asmeninių savybių, socialinės bei turtinės 

padėties. 
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 Konstitucijos 21 straipsnio 4 dalis numato, jog su žmogumi be jo žinios ir laisvo sutikimo 

negali būti atliekami moksliniai ir medicinos bandymai. 

 Lietuvoje teisės aktai, reglamentuojantys pilietybės (pilietybės įgijimo, netekimo 

pagrindus, sąlygas ir tvarką), migracinius (atvykimą į Lietuvos Respubliką, buvimą, gyvenimą 

joje bei išvykimą) teisinius santykius, nenumato apribojimų, suvaržymų ar apskritai teisių 

nesuteikimo ar atėmimo neįgaliesiems asmenims tuo pagrindu, jog jie yra neįgalūs. Teisės aktai 

minėtose srityse taikomi visiems asmenims vienodai, nedarant skirtumų dėl lyties, neįgalumo ir 

kitų savybių. Konstitucijos 12 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama 

gimstant ar kitais įstatymo nustatytais pagrindais, o 32 straipsnyje įtvirtinta piliečio teisė laisvai 

kilnotis Lietuvos Respublikoje, išvykti iš jos ar į ją sugrįžti. 

 Lietuvos Respublikos teisės aktais visiems asmenims garantuojama teisė turėti 

įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Laisvė gauti informaciją, reikšti savo įsitikinimus negali būti 

ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jeigu tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, 

privatų gyvenimą, dorovę ar ginti konstitucinę santvarką. 

 Neįgaliųjų moterų ir mergaičių teisinę apsaugą nuo galimos diskriminacijos užtikrina 

Lygių galimybių įstatymas, numatydamas negalią kaip vieną iš diskriminacijos pagrindų. Lygių 

galimybių įstatyme be kitų pagrindų nurodoma ir lytis. Tai sudaro prielaidas kovoti su 

daugialype diskriminacija, kurios horizontalusis prioritetas yra lytis. 

  

Literatūra 

 

 International Covenant on Civil and Political Rights and the European Union Charter of 

Fundamental Rights. https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf 

 The Republic of Lithuania Code of Criminal Procedure. 

https://www.unodc.org/res/cld/document/ltu/2002/code-of-criminal-procedure-excerpt-

in-english_html/Lithuania_Criminal_Procedure_Code_Extracts.pdf 

 Article 12 of the Constitution stipulates that the citizenship of the Republic of Lithuania. 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/lt/lt045en.pdf 

 Initial Report ofthe Republic of Lithuania On the Implementation ofthe United 

Nations.http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRi

CAqhKb7yhssZC9ptKX1BBEFvl4q2fNHaVRlnsCgGGG0mEE5flVuWrWPpuF6bqn9E

kk343axXSyZYpZ59fZ%2FIjzRoADDgf0pi0qmkstPurDMJuB3EodnO0A%2FA8WOpv

TtLqqdMYwVSlog%3D%3D 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/document/ltu/2002/code-of-criminal-procedure-excerpt-in-english_html/Lithuania_Criminal_Procedure_Code_Extracts.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/document/ltu/2002/code-of-criminal-procedure-excerpt-in-english_html/Lithuania_Criminal_Procedure_Code_Extracts.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/lt/lt045en.pdf
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhssZC9ptKX1BBEFvl4q2fNHaVRlnsCgGGG0mEE5flVuWrWPpuF6bqn9Ekk343axXSyZYpZ59fZ%2FIjzRoADDgf0pi0qmkstPurDMJuB3EodnO0A%2FA8WOpvTtLqqdMYwVSlog%3D%3D
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhssZC9ptKX1BBEFvl4q2fNHaVRlnsCgGGG0mEE5flVuWrWPpuF6bqn9Ekk343axXSyZYpZ59fZ%2FIjzRoADDgf0pi0qmkstPurDMJuB3EodnO0A%2FA8WOpvTtLqqdMYwVSlog%3D%3D
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhssZC9ptKX1BBEFvl4q2fNHaVRlnsCgGGG0mEE5flVuWrWPpuF6bqn9Ekk343axXSyZYpZ59fZ%2FIjzRoADDgf0pi0qmkstPurDMJuB3EodnO0A%2FA8WOpvTtLqqdMYwVSlog%3D%3D
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhssZC9ptKX1BBEFvl4q2fNHaVRlnsCgGGG0mEE5flVuWrWPpuF6bqn9Ekk343axXSyZYpZ59fZ%2FIjzRoADDgf0pi0qmkstPurDMJuB3EodnO0A%2FA8WOpvTtLqqdMYwVSlog%3D%3D


35 

 

 Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-

with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html 
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ISPANIJA 
 

Ispanijos švietimo sistema užtikrina mokinių, turinčių laikinus ar nuolatinius 

specialiuosius švietimo poreikius, poreikių tenkinimą. Mokymas mokykloje pritaikytas 

specialiųjų poreikių turintiems miokiniams ir siekiama, kad jie pasiektų bendrosios programos, 

skirtos visiems mokiniams, tikslus. Švietimo kokybės gerinimo įstatymas (LOMCE, 2013) 

nagrinėja penkių tipų specialiuosius švietimo pagalbos poreikius. 

Ispanijos švietimo sistema siekia nediskriminuoti vaiko, o priešingai atsižvelgus į jo 

specialiuosius poreikius, tėvų ir mokytojų rekomendacijas, bei stipriąsias mokinio puses - 

integruoti į bendrojo lavinimo mokyklų specializuotas klases arba į specialiąsias mokyklas. 

Besimokantieji, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių, gali lankyti ir specialiojo ugdymo ir 

bendrojo lavinimo mokyklas. 

Ispanijos mokyklose mokiniai mokomi specialiojo ugdymo mokyklose tik tada, kai yra 

pagrįstų priežasčių manyti, kad jų poreikiai negali būti tinkamai tenkinami bendrojo lavinimo 

mokykloje. Specialiosios mokyklos siūlo du išsilavinimo lygius: privalomą pagrindinį ugdymą 

(nuo 6 iki 16 metų) ir vidurinį ugdymą (nuo 16 iki 19 metų). Nepaisant to, bendrieji tikslai, kurių 

siekiama specialiojo ugdymo sistemoje, yra tokie patys kaip ir visų mokinių. 

Ispanija yra viena iš šalių, pasirašiusių Vaiko teisių konvenciją ir Neįgaliųjų teisių 

konvenciją, šios dvi žmogaus teisių priemonės, turinčios aiškų socialinio vystymosi aspektą, 

patvirtina, kad visi asmenys turi naudotis visomis pagrindinėmis laisvėmis. Bendras šių 

tarptautinių direktyvų atspindėtųnacionaliniuose teisės aktuose įgyvendinimas turėtų užtikrinti, 

kad visi vaikai, ypač turintys specialiųjų poreikių, gautų tinkamą paramą švietimo srityje.  

Deja, ne visada visiškai garantuojamas šių teisės aktų įgyvendinimas vietos lygiu, 

pavyzdžiui, 2017 m. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komitetas atliko konfidencialų tyrimą, jo 

rezultatai rodo, kad nors į įprastą švietimo sistemą yra įtrauktas didelis skaičius neįgalių vaikų, 

tačiau atsiranda daugybė jų atskirties įrodymų, kurie rodo netinkamą įstatymo taikymą. Vaikai 

vis dar laikomi atskirtyje, labai dažnai tėvams siūloma vaikus leisti į specialiojo ugdymo centrus 

ar į daugiau nei vieną instituciją. Tėvai, kurie kovoja, kad jų vaikai būtų integruoti švietimo 

sistemoje, dažnai negauna pakankamai paramos ir yra priversti kreiptis į specializuotus tinklus ir 

organizacijas. Tyrimo ataskaitoje teigiama, kad yra gerosios inkliuzinio švietimo praktikos 

pavyzdžių, tačiau jie vis dar yra pavieniai atvejai. Teigiama, kad norint sukurti inkliuzinį modelį, 

specialieji centrai turėtų būti panaikinti, o jų lėšos turėtų būti naudojamos sustiprinti įprastą 

švietimo sistemą, atsižvelgiant į personalą ir išteklius, skirtus pažeidžiamiausių vaikų 

socializacijai. 
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Kalbant apie lytinį švietimą, UNESCO atliktas tyrimas, skirtas išanalizuoti, kiek šalių 

taiko lytinio švietimo ugdymą mokykloje, parodė, kad 80% tyrime dalyvavusių šalių lytinį 

švietimą individualizuoja. 2014 m. Salamankos universitete atliktas tyrimas, jame buvo apklausti 

3695 pradinių, vidurinių ir vidurinių mokyklų mokytojai (66,1 proc. moterų, 33,9 proc. vyrų), 

siekiant sužinoti apie jų ugdymo metodus ir požiūrį įugdymą. Dideli regioniniai skirtumai: 

pavyzdžiui, Kastilijos ir Leono mokytojai parodė aukščiausią lytinio švietimo universitetų 

rengimo lygį, o Asturijos mokytojai - visą gyvenimą trunkantį mokymąsi šioje srityje. Austrijos 

ir Balearų kalbos mokytojai buvo atitinkamai priešingos pusės. Apskritai apklausa parodė 

teigiamą Ispanijos mokytojų požiūrį į lytinį švietimą 

 Šis tyrimas buvo atliktas bendrojo lavinimo kontekste (įtraukiant daug vaikų/jaunuolių, 

turinčių specialiųjų poreikių), tačiau galime daryti išvadą, kad padėtis specialiojo ugdymo 

sistemoje yra labai panaši. Reikia skubiai gerinti Ispanijos mokytojų rengimą ir požiūrį, nes jie 

abu vaidina pagrindinį vaidmenį įgyvendinant aukštos kokybės lytinio švietimo programas.  
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TURKIJA 

 

Remiantis švietimo reformos iniciatyvos švietimo stebėsenos ataskaita 2016–2017 m., 

nepaisant pastangų, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems moksleiviams galimybės mokytis 

nėra tinkamos, ypač ikimokyklinio ir vidurinio ugdymo lygmenyse. Turkija stengiasi spręsti 

klausimus, susijusius su specialiuoju ugdymu, taip pat su inkliuziniu ugdymu, siekdama 

pagerinti paslaugų kokybę specialiųjų poreikių  turintiems studentams. Remiantis Turkijos 

Respublikos konstitucijos 42 straipsniu: „Niekam negali būti atimta teisė mokytis, o valstybė 

imasi būtinų priemonių reabilituoti tuos, kuriems reikalingas specialus ugdymas, kad tokie 

žmonės būtų naudingi visuomenei“.  Remiantis pagrindiniais principais, išdėstytais 

nacionaliniame švietimo įstatyme Nr. 1739, imamasi specialių priemonių mokyti specialiųjų 

poreikių mokinius, kaip nurodyta 8 straipsnyje „Galimybių ir galimybių lygybė“. Pradinio 

mokymo ir ugdymo įstatymo Nr. 222 12 straipsnyje pabrėžiama, kad specialiojo ugdymo 

paslaugų teikimas turi būti užtikrintas psichinę, psichologinę, fizinę, emocinę ir socialinę negalią 

turintiems mokiniams. 

Naujausias politinis dokumentas, susijęs su specialiųjų poreikių studentų ugdymu, yra 11-

asis Turkijos plėtros planas 2019 – 2023 m. Pagrindinis dokumente nurodytas švietimo sistemos 

tikslas „šviesti kvalifikuoti žmonės, kurie paverčia žinias ekonomine ir socialine nauda ir geba 

naudoti technologijas ir gamybą visais lygiais, kad sustiprintų mūsų šalies žmogiškąją struktūrą“. 

Vadovaujantis šiuo tikslu, Turkija siekia suteikti visiems asmenims galimybę naudotis kokybišku 

išsilavinimu, mokymosi visą gyvenimą kontekste. 

 

 Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo organizavimas 

Pirmoji inkliuzinio ugdymo praktika Turkijoje buvo pradėta įgyvendinti 1983 m., tačiau 

iki 2000 m. ši praktika nebuvo plačiai paplitusi. Be to, inkliuzinis ugdymas dažniausiai 

naudojamas norint nurodyti integracijos švietimą įstatymuose ir kituose strategijos 

dokumentuose. Inkliuzinis ugdymas Turkijoje apibrėžiamas kaip speciali mokymo praktika, 

suteikianti išsilavinimą specialiųjų poreikių asmenims teikiant paramą švietimo paslaugoms ir 

suteikiant jiems galimybę tęsti mokslą su savo bendraamžiais valstybinėse ar privačiose 

(ne)formalaus švietimo įstaigose. Specialiojo ugdymo tikslas - suteikti geriausias specialiųjų 

poreikių turinčių asmenų švietimo galimybes integruojant juos į visuomenę ir suteikti jiems 

galimybę įgyti profesinių įgūdžių.  

Specialusis ugdymas organizuojamas pagal formaliojo švietimo kategoriją Turkijos 

nacionalinėje švietimo sistemoje, o specialiojo ugdymo mokyklos yra sukonfigūruotos pagal 
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Turkijos nacionalinės švietimo sistemos lygius. Specialusis ugdymas gali būti teikiamas 

bendrojo lavinimo mokyklose arba specialiojo ugdymo mokyklose. 

Kelių rajonų orientavimo ir tyrimų centrai Turkijoje vykdo vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, švietimo vertinimą ir identifikavimą. Orientavimo ir tyrimo centrai atsakingi 

už asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo vertinimą ir identifikavimą bei 

studentų orientavimą į tinkamą švietimo aplinką po vertinimo. Šiuo metu Turkijoje yra 242 

orientavimo ir tyrimo centrai teikiantys paslaugas mokytojams, šeimoms ir specialiųjų poreikių 

turintiems asmenims.  

Turkijoje aktyviai veikia mokslo ir meno centrai BILSEM (Turkijoje jų yra 161), šios 

institucijos surenka gabius ir talentingus studentus kai kuriuose šalies miestuose turinčius 

ypatingų bendrųjų protinių, vaizduojamojo meno ir muzikos sričių gebėjimų. BILSEM centrai 

skirti pradinių ir vidurinių mokyklų moksleiviams.  

2019 m. patvirtintame 11-ajame Turkijos plėtros plane 2019–2023 m. teigiama, kad 

švietimo sistema siekiama, kad visi asmenys turėtų prieinamą ir kvalifikuotą išsilavinimą bei 

mokymosi visą gyvenimą galimybes, tai reiškia, kad bus įgyvendinta politika ir imamasi 

reikiamų priemonių. visuose švietimo srities procesuose, įskaitant mokytojų rengimą ir 

kvalifikacijos kėlimą. Dokumente aiškiai teigiama, kad „kvalifikacijos tobulinimo turinys bus 

atnaujinamas atsižvelgiant į dabartinius mokytojų ir mokyklų administratorių poreikius“, nes 

mokytojai yra pagrindinė varomoji jėga įgyvendinant veiksmingą inkliuzinį mokymą. 
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III SKYRIUS. POREIKIŲ ANALIZĖS ATASKAITA 

 

LYTINIO ŠVIETIMO MODELIO ŽMONĖMS, TURINTIEMS PROTINĘ 

NEGALIĄ,  SUKŪRIMO PROJEKTO POREIKIŲ ANALIZĖ  

 

 Šio projekto tikslas yra sukurti protinę negalią turinčių žmonių lytinio švietimo 

programą. Siekiant šio tikslo tėvams ir ugdytojams Projektų partnerių šalyse buvo 

taikomi du skirtingi klausimynai apie švietimo poreikius. Tokiu būdu ši poreikių analizė 

suteikė įrodymais pagrįstą paramą programos ir mokymo medžiagos sukūrimui. Tėvų ir 

ugdytojų poreikio analizės rezultatai bus pateikiami trijuose skyriuose, t.y. aptariama 

asmeninė informacija ir požiūris į dalyvavimą tokiame švietime, požiūris į švietimo 

programos turinį bei pasiūlymai.   

 Poreikių analizės tyrimas buvo vykdomas dviem etapais. Pirmąjį etapą sudaro 

švietimo poreikių analizės bendroji būklė, antrasis etapas buvo vykdomas plačiau kaip 

pirmojo etapo kontrolė. Pirmąjį tyrimą kiekvienoje šalyje partnerėje įgyvendino 

kiekvienas partneris. Tačiau antrasis tyrimo etapas buvo įgyvendinamas Turkijoje, 

siekiant nustatyti švietimo programų turinį. 

 Specialiojo švietimo ir orientavimo tarnybų generalinis direktoratas šiam tyrimui 

parengė dvi apklausas, papildančias viena kitą. Abi apklausos buvo pateiktos kaip 

ataskaitos priedas, tačiau kontrolierių apklausų versija buvo pateikta turkų kalba, nes ji 

buvo taikoma tik Turkijoje tikslinėms Turkijos grupėms. 

 Partneriai, dalyvaujantys poreikių analizės tyrime: 

 Specialiojo švietimo ir orientavimo tarnybų generalinis direktoratas - TURKIJA; 

 Šiaulių miesto savivaldybės globos namai - LIETUVA; 

 INTRAS - ISPANIJA; 

 EDRA - GRAIKIJA; 

 LOKA - VENGRIJA; 

 AdM - ITALIJA. 
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A) TĖVŲ POŽIŪRIO TYRIMO REZULTATAI 

 

I SKYRIUS: ASMENINĖ INFORMACIJA 
 

 Tėvų, užpildžiusių 29 klausimų anketą, apimančią klausimus apie projekto poreikius, 

aprašomoji statistika yra pateikiama 1 lentelėje.  

 

1 lentelė.Tėvų, pateikiančių savo požiūrį į švietimo poreikius ir požiūrį į dalyvavimą tokiame 

švietime, aprašomoji statistika 

K
in

ta
m

ie
ji

 

Vertės f % 

 

Lytis 

Moterys 955 70,0 

Vyrai 410 30,0 

Viso 1365 100,0 

Užsiėmimas/profesija 

Dirba pagal darbo sutartį 366 26,8 

Dirba savarankiškai 73 5,3 

Nedirba 74 5,4 

Studentas 11 0,8 

Pensininkas 59 4,3 

Namų šeimininkė 782 57,3 

Viso 1365 100,0 

Išsilavinimo lygis 

Neraštingas 72 5,3 

Raštingas 108 7,9 

Pradinis išsilavinimas 530 38,8 

Pagrindinis išsilavinimas 212 15,5 

Vidurinis išsilavinimas 224 16,4 

Profesinis išsilavinimas 29 2,1 

Aukštasis išsilavinimas Bakalauras 175 12,8 

Aukštasis išsilavinimas 

Magistras 

15 1,1 

Viso 1365 100 

Neįgaliojo asmens amžius 

6-10 metų 430 31,5 

11-15 metų 491 36,0 

16-20 metų 365 26,7 

21 metai ir daugiau 79 5,8 

Viso 1365 100 

Ar jūs esate anksčiau studijavęs 

lytinį švietimą žmonėms, turintiems 

intelekto negalią? 

Taip 153 11,20 

Ne 813 59,5 

Trūkstamas/nesantis 399 29,38 

Aš noriu gauti tokį išsilavinimą 682 49,96 

Trūkstamas/nesantis 676 50,03 

 

 Kaip matyti iš 1 lentelės duomenų, dauguma (70%) dalyvavusiųjų tėvų yra moterys ir 

57.3% jų yra namų šeimininkės. Jų išsilavinimas yra iš esmės pradinis, pagrindinis bei vidurinis 

(70.7%). Neįgaliųjų vaikų amžius svyruoja nuo 11 iki 20 metų, tai reiškia, kad dauguma vaikų 
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yra paaugliai. Kai kurie dalyvaujantys tėvai (59,5%) neturėjo jokio išsilavinimo apie žmonių, 

turinčių intelekto negalią, lytinį švietimą, tačiau 49,96% iš jų norėjo gauti tokį išsilavinimą.  

 Šios analizės antrojoje dalyje yra tiriamas tėvų požiūris į galimą švietimo programos 

turinį ir tyrimo rezultatai yra pateikiami 2 lentelėje.  

II SKYRIUS: POŽIŪRIS Į ŠVIETIMO PROGRAMOS TURINĮ 

 

Šios analizės antrojoje dalyje yra tiriamas tėvų požiūris į galimą švietimo programos 

turinį ir tyrimo rezultatai yra pateikiami 2 lentelėje.  

 

2 lentelė. Tėvų požiūris į galimos švietimo programos turinį 

 

Nr. 

 

Švietimo programos turinys 

Kategorijos 

Mažiau 

svarbu 
Svarbu 

Labai 

svarbu 

d % d % d % 

1 Mokymas pažinti savo kūną 16 1,2 196 14,4 1153 84,5 

2 
Mokymas apie kito asmens (jo/jos) ir savo paties 

kūno ribas 
14 1,0 181 13,3 1170 85,7 

3 Mokymas, kaip apsaugoti savo kūno ribas 6 0,4 135 9,9 1224 89,7 

4 Mokymas gerbti kito asmens kūno ribas 10 0,7 164 12,0 1191 87,3 

5 
Socialinių bendravimo su priešingos ir tos pačios 

lyties atstovais taisyklių mokymas 
9 0,7 168 12,3 1188 87 

6 Mokymas, kaip teisingai išreikšti meilę 10 0,7 199 14,6 1156 84,7 

7 

Mokymas apie privatumo klausimus, tokius kaip 

maitinimas krūtimi, sauskelnių keitimas, 

ap(si)rengimas 

53 3,9 248 18,2 1064 77,9 

8 Mokymas apie tualetą/vonią 15 1,1 177 13,0 1173 85,9 

9 Būti informuotam/-ai apie apipjaustymą 139 10,2 308 22,6 918 67,3 

10 Būti informuotam/-ai apie menstruacijas 60 4,4 237 17,4 1068 78,2 

11 
Informacija apie lytinio brendimo/ vystymosi 

ypatybes 
24 1,8 245 17,9 1096 80,3 

12 
Mokymas apie lytinį brendimą vaikams, 

atsižvelgiant į jų amžių 
21 1,5 234 17,1 1110 81,3 

13 
Mokymas, kaip įgyti/išsiugdyti tinkamą, saugų ir 

teisingą lytinį elgesį 
32 2,3 205 15,0 1128 82,6 

14 
Mokymas kaip elgtis su vaiku, reprezentuojančiu 

lytinį elgesį namuose/ už namų ribų 
10 0,7 172 12,6 1183 86,7 

15 
Mokymas, kaip saugiai naudotis internetu, 

socialine žiniasklaida ir televizija 
44 3,2 222 16,3 1099 80,5 

16 Mokymas atskirti gerą ir blogą lytėjimą 11 0,8 156 11,4 1198 87,8 

17 Mokymas pasakyti „ne“ 8 0,6 190 13,9 1167 85,5 



44 

 

 

2 lentelėje tik dvi turinio temos pasirodė esančios „labai svarbios“ daugiau nei  90% 

dalyvių, 85-90% dalyvių  „labai svarbiomis“ pasirodė esančios devynios turinio temos, tačiau 

keturios temos pasirodė esančios „mažiau svarbios“ mažiau nei 80% dalyvių. Įdomu tai, kad 

„Būti informuotam/-ai apie apipjaustymą“ pasirodė esąs „mažiau svarbus“ arba „svarbus“ 

reikšmingai dalyvių daliai,  tai reikėtų peržiūrėti.  Suskaičiavus dažnius ir procentus, taip pat 

buvo apskaičiuota koreliacija tarp kiekvieno punkto balų. Visos koreliacijos buvo teigiamos ir 

reikšmingos, tai yra svarbus dalyvių atsakymų nuoseklumo įrodymas.  Apskaičiuotas Cronbach 

alfa patikimumas taip pat parėmė šią išvadą, kad patikimumo dydis yra 0.95, kas rodo didelį 

vidinį nuoseklumą.   

Šios analizės trečiojoje dalyje yra aptariami papildomi dalyvių tėvų pasiūlymai apie 

švietimo programą ir turinį, jie pateikiami 3 lentelėje. 

III SKYRIUS: PAPILDOMI PASIŪLYMAI DĖL TURINIO IR PROGRAMOS 

 

 

3 lentelė. Papildomi dalyvių tėvų pasiūlymai apie švietimo programą ir turinį 

 

Nr. Pasiūlymas 

1 Turinys turėtų būti aiškus, suprantamas ir be socialinių apribojimų. 

2 
Apie asmenų, įgyjančių išsilavinimą pagal šią programą, vystymąsi reikėtų informuoti 

suinteresuotas šalis. 

3 
Švietimo programoje turėtų būti organizuojami seminarai, kad būtų suteikiama daugiau 

informacijos apie programą ir turinį. 

4 Masturbacijos laikas, skaičius ir kt. turėtų būti aptariami programoje. 

5 
Visas siūlomas turinys turėtų būti sureguliuotas pagal individų vystymosi skirtumus ir 

ši situacija turėtų būti išaiškinta tėvams. 

6 Tėvams turėtų būti teikiama psichiatrinė parama. 

18 Mokymas pasakyti „taip“ 34 2,5 289 21,2 1042 76,3 

19 
Mokymas, kaip atpažinti apgaulę ir tinkamai į ją 

reaguoti 
12 0,9 135 9,9 1218 89,2 

20 
Vaiko mokymas, ką daryti, kai jis/ji susiduria su 

seksualine prievarta 
6 0,4 89 6,5 1270 93,0 

21 
Vaiko mokymas, ką daryti po seksualinės 

prievartos 
3 0,2 108 7,9 1254 91,9 

22 Informavimas apie teisinį procesą 13 1,0 219 16,0 1133 83,0 

23 

Mokymas, kada ir kaip bendrauti su 

administratoriais ir mokytojais, kai tai yra 

reikalinga. 

12 0,9 200 14,7 1153 84,5 

24 

Mokymas, kaip gauti paramą iš administratorių, 

mokytojų ir orientavimo tarnybų centrų, kai ji 

yra reikalinga. 

11 0,8 196 14,4 1158 84,8 
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7 Turinys turėtų būti pateikiamas vaizdine, virtualia medžiaga ir modeliais. 

8 

Programa turėtų būti teikiama kiekvienam, neatskiriant vyresnių ir jaunesnių, 

visuomenė turėtų žinoti, kaip elgtis su neįgaliais individais dėl lytinių 

dalykų/temų/klausimų. 

9 Turėtų būti atidaromi Lytinio švietimo ir Apsaugos nuo prievartos centrai. 

10 Į šią programą turėtų būti įtraukiamos moterys ugdytojos. 

11 
Norint padidinti programos efektyvumą, reikėtų numatyti tėvų, mokyklos ir aplinkos 

sąveiką. 

12 
Mano vaikas yra mažas; Aš noriu žinoti, kaip kalbėtis su savo vaiku temomis, 

susijusiomis su lytiškumu. 

13 
Žinios apie intelekto negalią turinčių žmonių santuokas taip pat turėtų būti šios 

programos dalis. 

14 
Lytinių temų/dalykų įvadas turėtų būti pateikiamas prieš tai, kai vaikas pasiekia 

paauglystės amžių, ir ši įvadas turėtų būti dėstomas kiekvienais metais. 

15 Mokymas, kaip apsisaugoti nuo lytinės prievartos. 

16 
Pirmiausia turime išmokyti savarankiškai reguliuoti savo emocijas ir lytinius 

potraukius. 

17 Noriu, kad ekspertai suteiktų tokį išsilavinimą mūsų vaikams. 

18 Programoje turėtų būti aptariama neįgalių asmenų paauglystė. 

19 
Reikėtų užmegzti bendradarbiavimą tarp specialiojo ugdymo mokyklų ir sveikatos 

centrų, kad programa būtų veiksmingesnė. 

20 
Reikėtų mokyti lytiškumo pagrindų, suteikti informacijos apie tai, kaip elgtis priešingų 

lyčių atstovams. 

21 Programa turėtų būti skirta visiems visuomenės nariams. 
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B) UGDYTOJŲ POŽIŪRIO TYRIMO REZULTATAI 

 

I SKYRIUS: ASMENINĖ INFORMACIJA IR POŽIŪRIAI Į DALYVAVIMĄ 

TOKIAME ŠVIETIME 

  

 Ugdytojų, užpildžiusių 28 punktų klausimyną, į kurį yra įtraukti klausimai apie poreikius 

dėl Projekto, aprašomoji statistika yra pateikiama 4 lentelėje.     

 

4 lentelė. Ugdytojų, pateikiančių savo nuomonę apie švietimo poreikius ir požiūrį į dalyvavimą 

tokiame švietime, aprašomoji statistika 

K
in

ta
m

ie
ji

 

Vertės d % 

 

Lytis 

Moterys 2398 58,9 

Vyrai 1670 41,1 

Viso 4068 100,0 

Patirtis (metais) 

1-5 metai 1739 42,7 

6-10 metų 776 19,1 

11-15 metų 563 13,8 

16-20 metų 440 10,8 

21 metai ir daugiau 550 13,5 

Viso 4068 100 

Mokymo sritis 

Specialusis lavinimas 2294 56,4 

Orientavimas 627 15,4 

Kita 1114 27,4 

Trūksta 33 0,8 

Viso 4068 100 

Mokyklos tipas 

Pradinė mokykla vaikams su lengva 

intelekto negalia 

402 9,9 

Pagrindinė mokykla vaikams su lengva 

protine intelektine negalia 

365 9,0 

Profesinė specialiojo ugdymo mokykla 

vaikams su intelekto negalia 

526 12,9 

Specialiojo lavinimo taikymo mokykla 

– I-ojo lygio 

682 16,8 

Specialiojo lavinimo taikymo mokykla 

– II-ojo lygio 

549 13,5 

Specialiojo lavinimo taikymo mokykla 

– III-ojo lygio 

763 18,8 

Orientavimo ir tyrimų centras 781 19,2 

Viso 4068 100 

Ar anksčiau mokėtės 

intelekto negalią turinčių 

asmenų lytinio švietimo? 

Taip 939 23,1 

Ne 1892 45,6 

Trūksta 1237 30,4 

Aš noriu įgyti tokį išsilavinimą 1848 45,4 

Trūksta 2220 54,6 
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 4 lentelė parodo, kad dauguma (58.9%) dalyvių ugdytojų yra moterys ir 61,8% iš jų 

mokymo patirtis yra nuo 1 iki 10 metų. Dauguma ugdytojų (56,4%) dirba specialiojo ugdymo 

srityje. Dalyvaujantys ugdytojai taip pat reprezentavo beveik vienodą pasiskirstymą įvairų rūšių 

specialiojo lavinimo mokyklose. Kai kurie dalyvaujantys ugdytojai (45,6%) nebuvo įgiję jokio 

išsilavinimo apie asmenų su intelekto negalia lytinį švietimą, tačiau 45,4% iš jų norėjo įgyti tokį 

išsilavinimą. 

II SKYRIUS: POŽIŪRIS Į ŠVIETIMO PROGRAMOS TURINĮ 

 

Antrojoje analizės dalyje yra tiriamas ugdytojų požiūris į galimos švietimo programos 

turinį. Požiūris pateikiamas 5 lentelėje.   

 

5 lentelė. Ugdytojų požiūris į galimos ugdymo programos turinį 

 

Nr. 

 

Ugdymo programos turinys 

Kategorijos 

Mažiau 

svarbu 
Svarbu 

Labai 

svarbu 

d % d % d % 

1 Mokymas pažinti savo kūną 29 0,7 579 14,2 3460 85,1 

2 Mokymas apie kito asmens ir savojo kūno ribas 21 0,3 392 9,6 3655 89,8 

3 Mokymas, kaip apsaugoti savojo kūno ribas 13 0,3 293 7,2 3762 92,5 

4 Mokymas gerbti kito asmens kūno ribas 15 0,4 425 10,4 3628 89,2 

5 
Socialinių normų, susijusių su priešinga lytimi ir/arba 

ta pačia lytimi mokymas 
20 0,5 604 14,8 3444 84,7 

6 Mokymas, kaip teisingai išreikšti meilę 21 0,5 799 19,6 3248 79,8 

7 
Privatumo klausimų, tokių kaip maitinimas krūtimi, 

sauskelnių keitimas, ap(si)rengimas, mokymas 
145 3,6 963 23,7 2960 72,8 

8 Mokymas apie tualetą/vonią 28 0,7 490 12,0 3550 87,3 

9 Būti informuotam/-ai apie menstruacijas 39 1,0 688 16,9 3341 82,1 

10 Būti informuotam/-ai apie lytinio brendimo ypatybes 63 1,5 829 20,4 3176 78,1 

11 
Mokymas apie lytinį brendimą vaikams pagal jų 

amžiaus grupes 
42 1,0 756 18,6 3270 80,4 

12 
Mokymas, kaip įgyti tinkamą, saugų ir teisingą 

seksualinį elgesį 
58 1,4 708 17,4 3302 81,2 

13 
Mokymas, kaip elgtis su vaiku, reprezentuojančiu 

seksualinį elgesį namuose / už namų ribų 
20 0,5 511 12,6 3537 86,9 

14 
Mokymas, kaip saugiai naudotis internetu, socialine 

žiniasklaida ir televizija 
91 2,2 846 20,8 3131 77,0 

15 Mokymas kaip atskirti gerą ir blogą lytėjimą 18 0,4 390 9,6 3660 90,0 

16 Mokymas, kaip pasakyti “ne” 16 0,4 463 11,4 3589 88,2 

17 Mokymas, kaip pasakyti „taip“ 138 3,4 1049 25,8 2881 70,8 

18 
Mokymas, kaip atpažinti apgaulę ir kaip elgtis apgaulės 

atveju 
18 0,4 411 10,1 3639 89,5 

19 
Vaiko mokymas, ką daryti, kai jis/ji susiduria su lytine 

prievarta 
8 0,2 189 4,6 3871 95,2 
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 5 lentelėje tik penkias turinio temas „labai svarbiomis“ laiko daugiau nei 90% 

dalyvaujančiųjų ugdytojų. Keturias turinio temas „labai svarbiomis“ laiko 85-90% dalyvių. 80-

85% dalyvių keturias turinio temas laiko „labai svarbiomis, tačiau 80% dalyvių 6 turinio temas 

laiko „mažiau svarbiomis”. Įdomu tai, kad „Privatumo klausimų, tokių kaip maitinimas krūtimi, 

sauskelnių keitimas ir ap(si)rengimas“ mokymas atrodo „mažiau svarbus“ arba „svarbus“ 

reikšmingai dalyvių daliai, tai galėtų būti ženklas, kad temą reikėtų peržiūrėti. Suskaičiavus 

dažnius ir procentus, taip pat buvo apskaičiuotos koreliacijos tarp įvertinimų.  Visos koreliacijos 

buvo teigiamos ir reikšmingos, tai yra svarbus įrodymas, kad dalyvių atsakymai yra nuoseklūs. 

Po to atliktas Cronbach alfa patikimumo apskaičiavimas taip pat parėmė šią išvadą, kad 

patikimumo vertė buvo 0.94, kas rodo didelį vidinį nuoseklumą.   

III SKYRIUS: PAPILDOMI PASIŪLYMAI DĖL TURINIO IR PROGRAMOS 

 

Trečioje analizės dalyje yra pateikiami ugdytojų papildomi pasiūlymai apie ugdymo 

programą ir jos turinį. 

 

6 lentelė. Dalyvaujančiųjų ugdytojų papildomi pasiūlymai apie ugdymo programą ir jos turinį 

 

Nr. Pasiūlymas 

1 Orientavimo paslaugos vaikams nepilnose šeimose 

2 Mokyklose turėtų būti naudojama nauja ugdymo medžiaga, sutelkta į lytinį švietimą. 

3 Informavimas apie santykius su bendraamžiais. 

4 Mokymo programos turinys to paties amžiaus grupėms. 

5 Parengti vaizdo įrašus ir vaizdinę medžiagą apie lytinį švietimą. 

6 Visuomenės informavimas apie lytinį švietimą. 

7 
Lytinis šveitimas turėtų būti pridėtas prie esamų programų atitinkamai, pagal išsilavinimo 

lygį turėtų būti organizuojami seminarai ugdytojams. 

8 Lytinis šveitimas turėtų būti teikiamas visiems visuomenės nariams. 

9 
Bendradarbiavimo tarp šeimų, mokyklos darbuotojų ir reabilitacijos centrų darbuotojų 

užtikrinimas. 

10 Švietimas turėtų būti pagrįstas pritaikymo galimybėmis. 

11 
Toks švietimas turėtų būti pirmiausia teikiamas šeimoms, nes vaikai dažnai pat iria savo 

šeimos narių prievartą. 

12 Reikėtų mokyti santykio tarp neįgalių asmenų lytinės įtampos ir siautėjimo bei priemonių, 

20 
Vaiko mokymas, ką daryti, kai jis patiria lytinę 

prievartą (po lytinės prievartos) 
15 0,5 224 5,5 3829 94,1 

21 Būti informuotu apie teisinį procesą 87 2,1 826 20,3 3155 77,6 

22 
Mokymas, kada ir kaip bendrauti su šeimomis, kai to 

reikia. 
19 0,5 573 14,1 3476 85,4 

23 
Mokymas, kaip gauti šeimų paramą, kai ji yra 

reikalinga. 
21 0,5 576 14,2 3471 85,3 
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kurių reikėtų imtis, kai patiriama prievarta. 

13 
Į programą turėtų būti įtraukiamos naudingos programėlės (pritaikymo galimybės) 

įvairiose šalyse. 

14 
Reikėtų mokyti specialiojo lavinimo metodikų, tokių kaip pasitikėjimo ratas, kad būtų 

užkirstas kelias prievartai. 

15 Neįgaliųjų asmenų santuoka. 

16 Tokį švietimą reikėtų teikti mokyklos autobusų vairuotojams, gidams ir šeimoms.  

17 
Turėtų būti pateikti metodai, kuriuos šeimoms lengva suprasti ir pasiekimų įvertinimo 

rinkinys vaikų pasiekimams šiame švietime įvertinti. 

18 
Visiems ugdytojams nepriklausomai nuo jų mokymo sferos turėtų būti teikiamas šis 

švietimas. 

19 
Turėtų būti užkertamas kelias neįgaliųjų asmenų nelegalioms santuokoms, o mes turime 

būti jautrūs šiai problemai. 

20 Tam tikroje programos dalyje turėtų būti aptariama religinė privatumo pusė. 

21 Turėtų būti užkertamas kelias vien seksualinės veiklos skatinimui. 

22 Informavimas programoje turėtų atitikti individų išsilavinimą ir intelekto lygį.  

23 Reikėtų aptarti asmenų, nukentėjusių nuo lytinės prievartos, ženklus. 

24 Turėtų būti mokoma apie šeimos, giminaičių ir draugų ribas. 

25 Vaizdo įrašai ir animacijos turėtų būti aiškūs ir lengvai naudojami mokymui. 

26 Programoje turėtų būti aptariamos vaistų nuo seksualinio susijaudinimo etinės pusės. 

27 
Programoje turėtų būti paaiškinta seksualinė simpatija vyresniems ir jaunesniems 

žmonėms. 

28 Turėtų būti atidaryta informacijos telefonu linija, veikianti 24 valandas per parą. 

29 Programoje reikėtų atsižvelgti į bendraamžių patyčias, prievartą seksualiniame elgesyje.  

30 Reikėtų organizuoti religinio švietimo ugdytojus, kad programa būtų veiksminga. 

31 Prieš taikant programą, reikėtų nustatyti teisingus/korektiškus žodžius. 

32 Turėtų būti mokoma, kaip kontroliuoti lytinį susijaudinimą ir lytinį potraukį.  

33 Lytiniam švietimui turėtų būti naudojamos pritaikytos patalpos. 

34 
Mokymas, kaip suvokti/pažinti/priimti seksualinius poreikius, norus ir susijaudinimo 

pokyčius. 

35 Specialiosios universitetinio išsilavinimo programos turėtų apimti lytinio švietimo kursus. 

36 
Teisingi/korektiški atsakymai apie seksualumą turėtų būti parengti prieš pradedant taikyti 

programą. 

37 Reikėtų atsižvelgti į situacijas, kurioms esant lytinis švietimas yra neįmanomas.  

38 
Ši ugdymo programa turėtų būti taikoma, kai vaikams jos reikia. Priešingu atveju gali būti 

stebimi neigiami rezultatai. 

39 
Programoje reikėtų aptarti kraujomaišos prevenciją, apsisaugojimą lytiniuose santykiuose, 

masturbaciją. 

40 Programos moduliai turėtų būti pagrįsi vaikų amžiaus tarpsniais. 

 

 

 

ANTROJI POREIKIŲ ANALIZĖ LYTINIO ŠVIETIMO MODELIO 

ŽMONĖMS SU PROTINE NEGALIA SUKŪRIMO PROJEKTUI 
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 Po to, kai buvo surinkti ir išanalizuoti duomenys pirmajame poreikių analizės etape, buvo 

peržiūrėti matavimo instrumentų turinys ir formatas.  Tada šiais instrumentais buvo renkami 

nauji duomenys. Dėl šio tikslo buvo taikomi du skirtingi klausimynai apie edukacinius poreikius 

sukurti tokią programą – tėvams ir ugdytojams Turkijoje.  Šiuo poreikių analizės būdu buvo 

suteikta įrodymais pagrįsta parama kuriant programą ir mokymo medžiagą. Tėvų ir ugdytojų 

poreikių analizės rezultatai bus pateikiami trimis skirtingais pavadinimais kaip asmeninė 

informacija ir nuomonės apie dalyvavimą tokiame švietime, nuomonės apie ugdymo programos 

turinį ir pasiūlymai. 

C) TĖVŲ POŽIŪRIO TYRIMO REZULTATAI 

 

I SKYRIUS: ASMENINĖ INFORMACIJA IR POŽIŪRIAI Į DALYVAVIMĄ 

TOKIAME ŠVIETIME 

 

 

 Tėvų, užpildžiusių peržiūrėtą ir pataisytą 30 punktų klausimyną, kuriame įtraukti 

klausimai apie poreikius dėl Projekto, aprašomoji statistika yra pateikiama 7 lentelėje.  

 

7 lentelė. Tėvų, atskleidžiančių savo požiūrį į švietimo poreikius ir dalyvavimą tokiame švietime, 

aprašomoji statistika 

 

K
in

ta
m

ie
ji

 

  

Vertybės d % 

 

Lytis 

Moterys 14 28 

Vyrai 36 72 

Viso 50 100 

Užimtumas/buvimas darbo santykiuose 

Nedirba 5 10 

Dirba nevyriausybinėje 

įmonėje, įstaigoje, 

organizacijoje 

4 8 

Dirba vyriausybinėje 

įmonėje, įstaigoje, 

organizacijoje 

25 50 

Dirba savarankiškai 

(pats/pati sau sukūręs/-usi 

darbo vietą) 

1 2 

Pensininkas/-ė 1 2 

Studentas/-ė 0 0 

Namų šeimininkė 14 28 

Viso 50 100 
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Išsilavinimo lygis 

Neraštingas/-a 0 0 

Raštingas/-a 0 0 

Pradinis išsilavinimas 7 14 

Pagrindinis išsilavinimas 7 14 

Vidurinis išsilavinimas 5 10 

Profesinis išsilavinimas 2 4 

Aukštasis išsilavinimas, 

bakalauro laipsnis 
25 50 

Aukštasis išsilavinimas, 

magistro laipsnis 
4 8 

Viso 50 100 

Amžius 

18-20 metų 0 0 

21-25 metų 3 6 

26-30 metų 7 14 

31 ir daugiau metų 40 80 

Viso 50 100 

Neįgaliojo asmens amžius 

0-5 metai 11 22 

6-10 metų 13 26 

11-15 metų 11 22 

16-20 metų 5 10 

21 ir daugiau metų 7 14 

Viso 47 94 

Ar jūs esate anksčiau įgijęs/-usi 

išsilavinimą, susijusį su intelekto negalią 

turinčių asmenų lytiniu švietimu? 

Taip 11 22 

Ne 39 78 

Viso 50 100 

Išsilavinimo, susijusio su intelekto negalią 

turinčių asmenų lytiniu švietimu, svarba 

Nesvarbus 0 0 

Mažiau svarbus 0 0 

Svarbus 3 6 

Labai svarbus 47 94 

Viso 50 100 

Išsilavinimo, susijusio su intelekto negalią 

turinčių asmenų lytiniu švietimu, poreikis 

Reikalingas 40 80 

Nereikalingas 10 20 

Viso 50 100 

 

 Kaip parodyta 7 lentelėje, dauguma (72%) dalyvaujančių tėvų yra vyrai ir 50% iš jų dirba 

vyriausybinėse įmonėse, įstaigose bei organizacijose. Jų išsilavinimo lygis yra aukštasis 

bakalaurinis ar jam prilygstantis išsilavinimas (50%). Daugumos tėvų amžius yra daugiau nei 31 

metai. Neįgaliųjų vaikų amžius varijuoja nuo 0 iki 15 metų. Kai kurie dalyvaujantys tėvai (78%) 

neturėjo jokio išsilavinimo apie intelekto negalią turinčių asmenų lytinį švietimą, o 94% iš jų 

manė, kad toks išsilavinimas yra labai svarbus, 80% iš jų norėjo gauti tokį išsilavinimą.   

 

II SKYRIUS: POŽIŪRIS Į UGDYMO PROGRAMAS 
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 Duomenų iš peržiūrėto ir pataisyto instrumento analizės antrojoje dalyje yra tiriamas ir 8 

lentelėje pateikiamas tėvų požiūris į galimos ugdymo programos turinį.  

 

8 lentelė. Tėvų požiūris į galimos švietimo programos turinį 

 

Nr. 

 

Ugdymo programos turinys 

Kategorijos 

Nesvarbu 
Mažiau 

svarbu 
Svarbu 

Labai 

svarbu 

d % d % d % d % 

1 Mokymas pažinti savo kūną 0 0 0 0 5 10 45 90 

2 Savo ir kito asmens kūno ribų mokymas 0 0 0 0 5 10 45 90 

3 Mokymas, kaip apsaugoti savojo kūno ribas 0 0 0 0 3 6 47 94 

4 Mokymas gerbti kito asmens kūno ribas 0 0 0 0 5 10 45 90 

5 

Socialinių taisyklių santykiuose su priešingos 

lyties atstovais ir/arba tos pačios lyties 

atstovais mokymas 

0 0 0 0 5 10 45 90 

6 Mokymas kaip teisingai išreikšti meilę 0 0 0 0 9 18 41 82 

7 

Privatumo klausimų, tokių kaip maitinimas 

krūtimi, sauskelnių keitimas, ap(-si-

)rengimas, mokymas 

1 2 0 0 7 14 42 84 

8 Mokymas apie tualetą/vonią 0 0 0 0 4 8 46 92 

9 Būti informuotam/-ai apie apipjaustymą 0 0 2 4 10 20 38 76 

10 Būti informuotam/-ai apie menstruacijas 0 0 0 0 6 12 44 88 

11 
Būti informuotam/-ai apie lytinio 

brendimo/vystymosi ypatybes 
0 0 0 0 9 18 41 82 

12 
Mokymas, kaip iš(-si)ugdyti tinkamą, saugų 

ir teisingą seksualinį elgesį 
0 0 0 0 5 10 45 90 

13 

Mokymas, kaip elgtis su vaiku, 

reprezentuojančiu seksualinį elgesį namuose 

/už namų ribų 

0 0 0 0 1 2 49 98 

14 
Mokymas, kaip saugiai naudotis Internetu, 

socialine žiniasklaida ir televizija 
0 0 0 0 8 16 42 84 

15 Mokymas, kaip atskirti gerą ir blogą lytėjimą 0 0 0 0 5 10 45 90 

16 Mokymas, kaip pasakyti “ne” 0 0 0 0 7 14 43 86 

17 
Mokymas, kaip atpažinti apgaulę, kaip elgtis 

susidūrus su ja 
0 0 0 0 3 6 47 94 

18 
Vaiko mokymas  ką daryti, kai jis/ji susiduria 

su seksualine prievarta 
0 0 0 0 1 2 49 98 

19 
Vaiko mokymas  ką daryti po lytinės 

prievartos 
0 0 0 0 2 4 48 96 

20 Būti informuotam/-ai apie teisinį procesą 0 0 1 2 3 6 46 92 

21 

Mokymas, kada ir kaip bendrauti su 

administratoriais ir mokytojais, kai tai yra 

reikalinga. 

0 0 0 0 8 16 42 84 

22 

Mokymas, kaip gauti palaikymą iš 

administratorių, mokytojų ir orientavimo 

tarnybų centrų, kai toks palaikymas yra 

reikalingas. 

0 0 0 0 9 18 41 82 

23 
Gebėjimas pasirūpinti savo 

asmeninėmis/privačiomis kūno dalimis 
0 0 0 0 4 8 46 92 
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 8 lentelėje yra parodyta, kai daugiau nei 90 procentų dalyvių pripažino 19 turinio temų 

„labai svarbiomis“, 85-90 procentų dalyvių „labai svarbiomis“ pripažino 3 turinio temas. 80-85 

procentai dalyvių manė, kad „labai svarbios“ yra šešios turinio temos, tuo tarpu mažiau nei 80 

procentų dalyvių manė, kad dvi turinio temos yra „labai svarbios“. Įdomu, kad reikšminga 

dalyvių dalis manė, jog turinio tema “Neįgaliųjų asmenų santuoka” yra „mažiau svarbi“ arba 

„svarbi“, tai galėtų būti ženklas, kad šią temą reikėtų peržiūrėti. Po to, kai buvo apskaičiuoti 

dažniai ir procentai, taip pat buvo apskaičiuotos koreliacijos tarp kiekvieno punkto įvertinimų.  

Paskesnis Cronbach alfa patikimumo apskaičiavimas taip pat parėmė šią išvadą, kad patikimumo 

vertė yra 0.93, kas rodo didelį vidinį nuoseklumą. 

 

III SKYRIUS: PAPILDOMI PASIŪMAI DĖL TURINIO IR PROGRAMOS 

 

9 lentelė. Dalyvaujančių tėvų papildomi pasiūlymai dėl ugdymo programos ir turinio 

 

Numeris Pasiūlymai 

1 Tėvai turėtu gauti tokį švietimą mažose grupelėse. 

2 Giminaičiai, kaip ir tėvai, turėtų šviestis šioje srityje  

3 Reikalinga kvalifikuota ir praktinė medžiaga, tokia kaip moterų ir vyrų modeliai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Asmeninės/privačios kūno dalys 0 0 0 0 5 10 45 90 

25 Privačios vietos 0 0 0 0 5 10 45 90 

26 Pasitikėjimo rato sudėtinės dalys 0 0 0 0 5 10 45 90 

27 Paauglystė ir su ja susiję pokyčiai 0 0 0 0 5 10 45 90 

28 Nepriežiūra ir priekabiavimas 0 0 0 0 2 4 48 96 

29 Neįgaliųjų asmenų santuoka 0 0 3 6 10 20 37 74 

30 Lytinio elgesio sveikas apsisaugojimas 0 0 1 2 5 10 44 88 
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D) UGDYTOJŲ POŽIŪRIO TYRIMO REZULTATAI 

 

I SKYRIUS: ASMENINĖ INFORMACIJA IR POŽIŪRIAI Į DALYVAVIMĄ 

TOKIAME ŠVIETIME 

 

 Ugdytojų, užpildžiusių 30 punktų klausimyną, į kurį įtraukti klausimai apie poreikius, 

susijusius su Projektu, aprašomoji statistika yra pateikiama 10 lentelėje.   

 

Lentelė 10.Ugdytojų, pateikiančių savo požiūrius į švietimo poreikius bei požiūrius apie 

dalyvavimą tokiame švietime, aprašomoji statistika 

K
in

ta
m

ie
ji

 

Vertės d % 

 

Lytis 

Moterys 79 50 

Vyrai 79 50 

Viso 158 100 

Patirtis (metais) 

1-5 metų 33 20.9 

6-10 metų 37 23.4 

11-15 metų 30 19.0 

16-20 metų 22 13.9 

21 metų ir daugiau 36 22.8 

Viso 158 100 

Mokymo sritis 
Specialusis lavinimas 89 56.3 

Orientavimas 69 43.7 

Viso 158 100 

Amžius 

16-20 metų 1 0.6 

21-25 metų 10 6.3 

26-30 metų 40 25.3 

31-35 metų 34 21.5 

36 metai ir daugiau 73 46.2 

Viso 158 100 

Mokyklos rūšis 

Pradinė mokykla vaikams, turintiems 

lengvą intelekto negalią 
13 8.2 

Pagrindinė mokykla vaikams, turintiems 

lengvą intelekto negalią 
11 7.0 

Profesinė specialiojo lavinimo mokykla 

vaikams, turintiems lengvą intelekto 

negalią 

9 5.7 

Specialiojo lavinimo taikymo mokykla - 

Lygis  I 
2 1.3 

Specialiojo lavinimo taikymo mokykla - 

Lygis  II 
3 1.9 

Specialiojo lavinimo taikymo mokykla - 

Lygis  III 
1 0.6 

Orientavimo ir tyrimų centras 119 75.3 
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 10 lentelė parodo, kad pusė (50%) dalyvaujančiųjų ugdytojų yra moterys, o 63% iš jų 

mokytojavimo patirtis yra nuo 1 iki 15 metų. Dauguma ugdytojų (56,3%) dirba specialiojo 

lavinimo srityje, o dauguma jų dirba „Orientavimo ir tyrimų centre“. Dalyvaujantieji ugdytojai 

daugiausiai yra 31 metų amžiaus ir vyresni. Kai kurie iš dalyvaujančiųjų ugdytojų (84, 8%) 

neturėjo jokio išsilavinimo, susijusio su intelekto negalią turinčių asmenų lytiniu švietimu, tačiau  

90.5% iš jų norėjo gauti tokį išsilavinimą. 95.6 % iš jų manė, kad toks išsilavinimas yra labai 

svarbus. 

II SKYRIUS: POŽIŪRIS Į UGDYMO PROGRAMOS TURINĮ 

 

 Antrojoje analizės dalyje yra tiriamas ugdytojų požiūris į galimos ugdymo programos 

turinį. Jis pateikiamas 11 lentelėje.  

 

11 Lentelė. Ugdytojų požiūris į galimos ugdymo programos turinį 

Viso 158 100 

Ar anksčiau esate įgijęs/-usi 

išsilavinimą susijusį su 

intelekto negalią turinčių 

asmenų lytiniu švietimu? 

Taip 24 15.2 

Ne 134 84.8 

Viso 158 100 

Išsilavinimo, susijusio su 

intelekto negalią turinčių 

asmenų lytiniu švietimu, svarba 

Nesvarbus 0 0 

Mažiau svarbus 1 0.6 

Svarbus 6 3.8 

Labai svarbus 151 95.6 

Viso 158 100 

Išsilavinimo, susijusio su 

intelekto negalią turinčių 

asmenų lytiniu švietimu, 

poreikis 

 

Taip 143 90.5 

Ne 15 9.5 

Viso  100 

Nr. Ugdymo programos turinys 

Kategorijos 

Nesvarbus 
Mažiau 

svarbus 
Svarbus 

Labai 

svarbus 

d % d % d % d % 

1 Mokymas pažinti savo kūną 0 0 0 0 22 13.9 136 86.1 

2 
Mokymas apie kito asmens ir savojo 

kūno ribas 
0 0 1 0.6 15 9.5 142 89.9 

3 
Mokymas, kaip apsaugoti savo kūno 

ribas 
0 0 0 0 13 8.2 145 91.8 

4 Mokymas gerbti kito asmens kūno ribas 0 0 0 0 19 12 139 88 

5 Socialinių taisyklių santykiuose su 0 0 2 1.3 41 25.9 115 72.8 
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 11 lentelėje 90 procentų dalyvaujančiųjų ugdytojų pripažino „labai svarbiomis“ tik 

septynias turinio temas, 85-90 procentų dalyvių manė, kad “labai svarbios ” turinio temos yra 

septynios. 80-85% dalyvių „labai svarbiomis“ laikė penkias turinio temas, tačiau mažiau nei 80 

procentų dalyvių manė, kad 11 temų yra „labai svarbios“. Įdomu, kad temos “Neįgaliųjų asmenų 

santuoka” ir “Būti informuotam apie apipjaustymą” pasirodė “mažiau svarbios” arba “svarbios” 

priešingos lyties ir/arba tos pačios lyties 

atstovais mokymas 

6 Mokymas kaip teisingai išreikšti meilę 0 0 1 0.6 39 24.7 118 74.7 

7 

Privatumo klausimų, tokių kaip 

maitinimas krūtimi, sauskelnių keitimas, 

ap(-si)rengimas, mokymas 

0 0 4 2.5 41 25.9 113 71.5 

8 Mokymas apie tualetą/vonią 0 0 0 0 25 15.8 133 84.2 

9 Būti informuotam/-ai apie apipjaustymą 1 0.6 12 7.6 60 38 85 53.8 

10 Būti informuotam/-ai apie menstruacijas 0 0 1 0.6 41 25.9 116 73.4 

11 
Būti informuotam/-ai apie lytinio 

brendimo/vystymosi ypatybes 
0 0 1 0.6 39 24.7 118 74.7 

12 
Mokymas, kaip iš(-si)ugdyti tinkamą, 

saugų ir teisingą seksualinį elgesį 
0 0 1 0.6 24 15.2 133 84.2 

13 

Mokymas, kaip elgtis su vaiku, 

reprezentuojančiu seksualinį elgesį 

namuose /už namų ribų 

0 0 0 0 14 8.9 144 91.1 

14 

Mokymas, kaip saugiai naudotis 

Internetu, socialine žiniasklaida ir 

televizija 

0 0 1 0.6 33 20.9 124 78.5 

15 
Mokymas, kaip atskirti gerą ir blogą 

lytėjimą 
0 0 0 0 15 9.5 143 90.5 

16 Mokymas, kaip pasakyti “ne” 0 0 0 0 11 7.0 147 93.0 

17 
Mokymas, kaip atpažinti apgaulę, kaip 

elgtis susidūrus su ja 
0 0 0 0 15 9.5 143 90.5 

18 
Vaiko mokymas  ką daryti, kai jis/ji 

susiduria su seksualine prievarta 
0 0 0 0 8 5.1 150 94.9 

19 
Vaiko mokymas  ką daryti po lytinės 

prievartos 
0 0 0 0 9 5.7 149 94.3 

20 Būti informuotam/-ai apie teisinį procesą 0 0 3 1.9 17 10.8 138 87.3 

21 
Mokymas, kada ir kaip bendrauti su 

šeimomis, kai tai yra reikalinga. 
0 0 0 0 20 12.7 138 87.3 

22 
Mokymas, kaip gauti paramą iš šeimų, 

kada tokia parama yra reikalinga. 
0 0 2 1.3 24 15.2 132 83.5 

23 
Gebėjimas pasirūpinti savo 

asmeninėmis/privačiomis kūno dalimis 
0 0 0 0 31 19.6 127 80.4 

24 Asmeninės/privačios kūno dalys 0 0 0 0 22 13.9 136 86.1 

25 Privačios vietos 0 0 1 0.6 26 16.5 131 82.9 

26 Pasitikėjimo rato sudėtinės dalys 0 0 0 0 34 21.5 124 78.5 

27 Paauglystė ir su ja susiję pokyčiai 0 0 1 0.6 42 26.6 115 72.8 

28 Nepriežiūra ir priekabiavimas 0 0 0 0 18 11.4 140 88.6 

29 Neįgaliųjų asmenų santuoka 3 1.9 13 8.2 49 31 93 58.9 

30 Lytinio elgesio sveikas apsisaugojimas 0 0 1 0.6 31 19.6 126 79.7 
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daliai dalyvių, tai galėtų būti ženklu, kad temą galbūt reikėtų peržiūrėti. Po to, kai buvo 

apskaičiuoti dažniai ir procentai, taip pat buvo apskaičiuotos koreliacijos tarp kiekvieno punkto 

įvertinimų.  Visos šios koreliacijos buvo teigiamos ir reikšmingos, tai yra svarbus dalyvių 

atsakymų vidinio nuoseklumo įrodymas. Apskaičiavus Cronbach alfa patikimumą, taip pat 

pasitvirtino išvada, kad patikimumo vertė yra 0.95, kas rodo didelį vidinį nuoseklumą. 

III SKYRIUS: PAPILDOMI PASIŪLYMAI DĖL TURINIO IR PROGRAMOS 

 

 

12 lentelė. Dalyvaujančiųjų ugdytojų papildomi pasiūlymai apie ugdymo programą ir turinį 

 

Nr. Pasiūlymai 

1 Turėtų būti atliekami šeimų psichologinės adaptacijos tyrimai. 

2 
Funkcinis turinys, atitinkantis vaikų amžiaus tarpsnius ir vystymąsi, turėtų papildyti 

programą. 

3 
Ugdymas turėtų būti interaktyvus ir lėlės bei vaidinimai galėtų būti naudojami ugdymo 

metu. 

4 Turinys turėtų būti adaptuotas individams su daugybine negalia. 
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IŠVADOS APIE DUOMENIS, GAUNAMUS IŠ 

PARTNERIŲ 

 

F) REZULTATAI APIE ITALIJOS TĖVŲ POŽIŪRĮ 

 

I SKYRIUS: ASMENINĖ INFORMACIJA IR POŽIŪRIAI Į DALYVAVIMĄ 

TOKIAME ŠVIETIME 

 

 Tėvų iš Italijos, užpildžiusių 29-punktų klausimyną, į kurį įtraukti klausimai apie 

poreikius, susijusius su Projektu, aprašomoji statistika yra pateikta 13 lentelėje.  

 

13 lentelė. Tėvų iš Italijos požiūris į švietimo poreikius ir į dalyvavimą tokiame švietime 

aprašomoji statistika 

K
in

ta
m

ie
ji

 

Vertės f % 

 

Lytis 

Moterys 4 40 

Vyrai 6 60 

Viso 10 100 

Užimtumas/buvimas darbo 

santykiuose 

Darbas kitam asmeniui priklausančioje 

įmonėje, įstaigoje, organizacijoje/buvimas 

darbo santykiuose su darbdaviu 

8 80 

Savarankiškas darbas, susikuriant pačiam sau 

darbo vietą 
0 0 

Nedirba/nėra darbo santykiuose 2 20 

Studentas/-ė 0 0 

Pensininkas/-ė 0 0 

Namų šeimininkė 0 0 

Viso 10 100 

Išsilavinimo lygis 

Neraštingas/-a 0 0 

Literate 0 0 

Pradinė mokykla 0 0 

Pagrindinė mokykla 1 10 

Vidurinė mokykla 2 20 

Profesinė mokykla 0 0 

Aukštasis išsilavinimas, bakalauro laipsnis 7 70 

Aukštasis išsilavinimas,  magistro laipsnis 0 0 

Viso 10 100 

Neįgaliojo asmens amžius 6-10 metų 4 40 
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11-15 metų 5 50 

16-20 metų 1 10 

21 metų ir daugiau 0 0 

Viso 10 100 

Ar anksčiau esate įgijęs/-usi 

išsilavinimą susijusį su 

intelekto negalią turinčių 

asmenų lytiniu švietimu? 

Taip 3 30 

Ne 4 40 

Trūksta 3 30 

Aš noriu gauti tokį išsilavinimą 3 30 

Trūksta 7 70 

 

 Kaip rodo 13 lentelė, 5 iš dalyvaujančiųjų tėvų yra vyrai, o 80% jų dirba kitam asmeniui 

priklausančioje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje/yra darbo santykiuose su darbdaviu. Jų 

išsilavinimo lygis yra aukštasis bakalaurinis išsilavinimas (70%). Neįgaliųjų vaikų amžius 

varijuoja nuo 6 iki 15 metų. Kai kurie iš dalyvaujančiųjų tėvų (40%) neturėjo jokio išsilavinimo, 

susijusio su intelekto negalią turinčių asmenų lytiniu švietimu, tačiau 30 % procentų iš jų norėjo 

įgyti tokį išsilavinimą.   Įdomu, kad trūkstamų duomenų procentas apie norą gauti tokį 

išsilavinimą yra didelis. 

 

II SKYRIUS: POŽIŪRIS Į UGDUYMO PROGRAMOS TURINĮ 

 

 Analizės antrojoje dalyje yra tiriamas tėvų iš Italijos požiūris į galimos ugdymo 

programos turinį. Jis pateikiamas 14 lentelėje.  

 

14 lentelė. Tėvų iš Italijos požiūris į galimos ugdymo programos turinį 

 

 

Nr. 

 

Pasiūlymai dėl ugdymo turinio 

Kategorijos 

Mažiau 

svarbus 
Svarbus 

Labai 

svarbus 

f % f % f % 

1 Mokymas pažinti savo kūną 0 0 1 10 9 90 

2 Mokymas apie kito asmens ir savojo kūno ribas 0 0 0 0 10 100 

3 Mokymas, kaip apsaugoti savo kūno ribas 0 0 1 10 9 90 

4 Mokymas gerbti kito asmens kūno ribas 0 0 1 10 9 90 

5 
Socialinių taisyklių santykiuose su priešingos lyties 

ir/arba tos pačios lyties atstovais mokymas 
0 0 2 20 8 80 

6 Mokymas kaip teisingai išreikšti meilę 0 0 0 0 10 100 

7 
Privatumo klausimų, tokių kaip maitinimas krūtimi, 

sauskelnių keitimas, ap(-si)rengimas, mokymas 
0 0 2 20 8 80 

8 Mokymas apie tualetą/vonią 0 0 2 20 8 80 

9 Būti informuotam/-ai apie menstruacijas 0 0 3 30 7 70 

10 Būti informuotam/-ai apie lytinio brendimo/vystymosi 0 0 1 10 9 90 
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 14 lentelėje yra 24 turinio temas pripažįsta “labai svarbiomis” 70-100% dalyvių. 

Reikšminga dalis dalyvių manė, kad 9, 11, 20 ir 21 turinio temos yra “svarbios ”, taigi, reikia 

spręsti dėl peržiūrėjimo, priimant arba atšaukiant šį turinį.  

III SKYRIUS: PAPILDOMI PASIŪLYMAI DĖL TURINIO IR PROGRAMOS 

 

15 lentelė. Tyrime dalyvaujančių tėvų iš Italijos papildomi pasiūlymai dėl ugdymo programos ir 

turinio 

Nr. Pasiūlymai 

1 Tikėtini santykiai su broliais ir seserimis turėtų būti aptariami programoje 

2 Į programą turėtų būti įtrauktas įvadas apie homoseksualius santykius. 

3 Turėtų būti pateikiami skirtingų šalių pavyzdžiai. 

ypatybes 

11 
Vaikų mokymas apie lytinį brendimą pagal jų 

amžiaus tarpsnius 
0 0 3 30 7 70 

12 
Mokymas, kaip iš(-si)ugdyti tinkamą, saugų ir 

teisingą seksualinį elgesį 
0 0 0 0 10 100 

13 
Mokymas, kaip elgtis su vaiku, reprezentuojančiu 

seksualinį elgesį namuose /už namų ribų 
0 0 2 20 8 80 

14 
Mokymas, kaip saugiai naudotis Internetu, socialine 

žiniasklaida ir televizija 
0 0 2 20 8 80 

15 Mokymas, kaip atskirti gerą ir blogą lytėjimą 0 0 0 0 10 100 

16 Mokymas, kaip pasakyti “taip” 0 0 2 20 8 80 

17 Mokymas, kaip pasakyti “ne” 0 0 1 10 9 90 

18 
Mokymas, kaip atpažinti apgaulę, kaip elgtis 

susidūrus su ja 
0 0 0 0 10 100 

19 
Vaiko mokymas  ką daryti, kai jis/ji susiduria su 

seksualine prievarta 
0 0 0 0 10 100 

20 Vaiko mokymas  ką daryti po lytinės prievartos 0 0 3 30 7 70 

21 Būti informuotam/-ai apie teisinį procesą 0 0 3 30 7 70 

22 Savo kūno dalių pažinimas 0 0 1 10 9 90 

23 
Mokymas, kada ir kaip bendrauti su administratoriais 

ir mokytojais, kai tai yra reikalinga. 
0 0 0 0 10 100 

24 

Mokymas, kaip gauti palaikymą iš administratorių, 

mokytojų ir orientavimo tarnybų centrų, kai toks 

palaikymas yra reikalingas . 

0 0 0 0 10 100 
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F) UGDYTOJŲ POŽIŪRIO TYRIMO REZULTATAI 

 

I SKYRIUS: ASMENINĖ INFORMACIJA IR POŽIŪRIAI Į DALYVAVIMĄ 

TOKIAME ŠVIETIME 

 

 

 Italijos ugdytojų, atsakiusių į 28 punktų klausimyną, į kurį įtraukti klausimai apie 

poreikius, susijusius su Projektu, aprašomoji statistika yra pateikiama 16 lentelėje.   

 

16 lentelė. Italijos ugdytojų požiūrio į švietimo poreikius ir į dalyvavimą tokiame švietime 

aprašomoji statistika 

 

K
in

ta
m

ie
ji

 

Vertės d % 

 

Lytis 

Moterys 5 50 

Vyrai 5 50 

Viso 10 100 

Patirtis (metais) 

1-5 metų 3 30 

6-10 metų 4 40 

11-15 metų 3 30 

16-20 metų 0 0 

21 metų ir daugiau 0 0 

Viso  100 

Mokymo sritis 

Specialusis lavinimas 2 20 

Orientavimas 1 10 

Kita 7 70 

Neatsakė 0 0 

Viso 10 100 

Mokyklos rūšis 

Pagrindinė mokykla 5 50 

Vidurinė mokykla 3 30 

Specialiojo lavinimo 

taikymo mokykla - Lygis  I 
1 10 

Orientavimo ir tyrimų 

centras 
1 10 

Viso 10 100 

Ar anksčiau esate įgijęs/-usi išsilavinimą 

susijusį su intelekto negalią turinčių asmenų 

lytiniu švietimu? 

Taip 3 30 

Ne 3 30 

Neatsakė 4 40 

Aš noriu gauti tokį 

išsilavinimą 
3 30 

Neatsakė 7 70 
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 16 lentelė parodo, kad pusė dalyvaujančiųjų Italijos ugdytojų yra moterys ir 70% iš jų 

mokytojavimo patirtis yra nuo vienerių iki dešimties metų. Dauguma ugdytojų (70%) 

mokytojauja kitose srityse. Dauguma dalyvaujančiųjų ugdytojų dirba pagrindinėse ir vidurinėse 

mokyklose. Kai kurie dalyvaujantieji ugdytojai (30%) neturėjo jokio išsilavinimo, susijusio su 

intelekto negalią turinčių asmenų lytiniu švietimu, tačiau 30% iš jų norėjo įgyti tokį išsilavinimą. 

 

II SKYRIUS: POŽIŪRIS Į UGDYMO PROGRAMOS TURINĮ 

 

 Antrojoje analizės dalyje yra tiriamas Italijos ugdytojų požiūris į galimos ugdymo 

programos turinį. Šiš požiūris yra pateikiamas 17 lentelėje.  

 

17 lentelė. Italijos ugdytojų požiūris į galimos ugdymo programos turinį 

 

 

Nr. 

 

 

Ugdymo programos turinys 

Kategorijos 

Mažiau 

svarbus 
Svarbus 

Labai 

svarbus 

d % d % d % 

1 Mokymas pažinti savo kūną 0 0 2 20 8 80 

2 Mokymas apie kito asmens ir savojo kūno ribas 0 0 2 20 8 80 

3 Mokymas, kaip apsaugoti savo kūno ribas 0 0 2 20 8 80 

4 Mokymas gerbti kito asmens kūno ribas 0 0 0 0 10 100 

5 
Socialinių taisyklių santykiuose su priešingos lyties 

ir/arba tos pačios lyties atstovais mokymas 
0 0 1 10 9 90 

6 Mokymas kaip teisingai išreikšti meilę 0 0 2 20 8 80 

7 
Privatumo klausimų, tokių kaip maitinimas krūtimi, 

sauskelnių keitimas, ap(-si)rengimas, mokymas 
0 0 2 20 8 80 

8 Mokymas apie tualetą/vonią 0 0 3 30 7 70 

9 Būti informuotam/-ai apie menstruacijas 0 0 2 20 8 80 

10 
Būti informuotam/-ai apie lytinio 

brendimo/vystymosi ypatybes 
0 0 1 10 9 90 

11 
Vaikų mokymas apie lytinį brendimą pagal jų 

amžiaus tarpsnius 
0 0 0 0 10 100 

12 
Mokymas, kaip iš(-si)ugdyti tinkamą, saugų ir 

teisingą seksualinį elgesį 
0 0 3 30 7 70 

13 
Mokymas, kaip elgtis su vaiku, reprezentuojančiu 

seksualinį elgesį namuose /už namų ribų 
0 0 0 0 8 80 

14 
Mokymas, kaip saugiai naudotis Internetu, 

socialine žiniasklaida ir televizija 
0 0 4 40 5 50 

15 Mokymas, kaip atskirti gerą ir blogą lytėjimą 0 0 0 0 10 100 

16 Mokymas, kaip pasakyti “taip” 0 0 1 10 9 90 
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 17 lentelėje 23 turinio temos atrodo “labai svarbios” 70-100% dalyvių. 8-toji, 12-toji, 14-

toji, 19-toji, 20-toji ir 22-toji  turinio temos pasirodė “svarbios ” reikšmingai daliai dalyvių, 

vadinasi yra poreikis priimti sprendimą dėl peržiūrėjimo priimant arba atšaukiant šias turinio 

temas. 

III SKYRIUS: PAPILDOMI PASIŪLYMAI DĖL TURINIO IR PROGRAMOS 

 

18 lentelė. Dalyvaujančiųjų ugdytojų iš Italijos papildomi pasiūlymai apie ugdymo programą ir 

turinį 

 

Numeris Pasiūlymai 

1 Į programą turėtų būti įtrauktas įvadas apie homoseksualius santykius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Mokymas, kaip pasakyti “ne” 0 0 1 10 9 90 

18 
Mokymas, kaip atpažinti apgaulę, kaip elgtis 

susidūrus su ja 
0 0 2 20 8 80 

19 
Vaiko mokymas  ką daryti, kai jis/ji susiduria su 

seksualine prievarta 
0 0 2 20 7 70 

20 Vaiko mokymas  ką daryti po lytinės prievartos 0 0 2 20 7 70 

21 Būti informuotam/-ai apie teisinį procesą 0 0 2 20 8 80 

22 
Mokymas, kada ir kaip bendrauti su šeimomis, 

kai tai yra reikalinga.. 
0 0 3 30 7 70 

23 
Mokymas, kaip gauti paramą iš šeimų, kada tokia 

parama yra reikalinga. 
0 0 1 10 9 90 
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G) TĖVŲ IŠ ISPANIJOS POŽIŪRIO Į PROGRAMOS 

TURINĮ APIBENDRINIMAS 

 

 Dauguma tėvų iš Ispanijos teigė, kad jie nėra dalyvavę ugdyme, susijusiame su intelekto 

negalią turinčių asmenų lytiniu švietimu, ir jie nurodė norintys dalyvauti tokiame ugdyme.   

 Turinio temos, kurias dalyvaujantieji tėvai laikė “labai svarbiomis” yra nurodytos 

žemiau: 

 Mokymas, kaip apsaugoti savo kūno ribas 

 Mokymas, kaip pasakyti “ne” 

 Vaiko mokymas, ką daryti po lytinės prievartos 

 Mokymas, kada ir kaip bendrauti su administratoriais ir mokytojais, kai tai yra reikalinga. 

 Mokymas, kaip gauti palaikymą iš administratorių, mokytojų ir orientavimo tarnybų 

centrų, kai toks palaikymas yra reikalingas 

 Socialinių taisyklių santykiuose su priešingos lyties ir/arba tos pačios lyties atstovais 

mokymas. 

 Mokymas apie kūno pokyčius su amžiumi. 

 Būti informuotam/-ai apie menstruacijas. 

 Mokymas, kaip saugiai naudotis Internetu, socialine žiniasklaida ir televizija 

 Mokymas, kaip atskirti gerą ir blogą lytėjimą 

 Mokymas kaip teisingai išreikšti meilę 

 Mokymas, kaip atpažinti apgaulę, kaip elgtis susidūrus su ja 

 

 Turinio temos, kurias dalyvaujantieji tėvai laikė “svarbiomis” yra nurodytos 

žemiau: 

 Mokymas, kaip įgyti/gauti tinkamą, saugų ir teisingą seksualinį elgesį  

 Mokymas apie kito asmens ir savojo kūno ribas 

 Mokymas, kaip elgtis su vaiku, reprezentuojančiu lytinį elgesį namie/už namų ribų 

 Mokymas, kaip pasakyti “taip” 

 Savo kūno dalių pažinimas 

 

 Turinio temos, kurios dalyvaujantiesiems tėvams pasirodė “mažiau svarbios”, yra 

pateikiamos žemiau: 

 Privatumo klausimų, tokių kaip maitinimas krūtimi, sauskelnių keitimas,  
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ap(-si) rengimas, mokymas 

 Būti informuotam/-ai apie teisinį procesą 

 

 Pasiūlymai: 

 Tinkamas socialinės žiniasklaidos naudojimas 

 Lytinės ligos ir kontracepcija 

 Šeimos turėjimas 

 

H) ISPANIJOS UGDYTOJŲ POŽIŪRIO Į PROGRAMOS 

TURINĮ APIBENDRINIMAS 

  

 Ugdytojų patirties vidurkis yra 10 metų specialiojo lavinimo srityje. Kai kurie iš jų jau 

anksčiau buvo įgiję išsilavinimą lytinio švietimo srityje.  Taip pat dauguma iš jų norėjo dalyvauti 

tokiame švietime.  

 Dalyvaujantieji ugdytojai manė, kad žemiau nurodytos turinio temos yra „labai 

svarbios“:  

 Mokymas, kaip apsaugoti savo kūno ribas 

 Mokymas, kaip pasakyti “ne” 

 Vaiko mokymas  ką daryti po lytinės prievartos 

 Mokymas, kada ir kaip bendrauti su administratoriais ir mokytojais, kai tai yra reikalinga. 

 Mokymas, kaip gauti palaikymą iš administratorių, mokytojų ir orientavimo tarnybų 

centrų, kai toks palaikymas yra reikalingas  

 Socialinių taisyklių santykiuose su priešingos lyties ir/arba tos pačios lyties atstovais 

mokymas  

 Mokymas apie kūno pokyčius su amžiumi 

 Būti informuotam/-ai apie menstruacijas 

 Mokymas, kaip saugiai naudotis Internetu, socialine žiniasklaida ir televizija 

 Mokymas, kaip atskirti gerą ir blogą lytėjimą 

 Mokymas kaip teisingai išreikšti meilę 

 Mokymas, kaip atpažinti apgaulę, kaip elgtis susidūrus su ja 

 Mokymas, kaip iš(-si)ugdyti tinkamą, saugų ir teisingą seksualinį elgesį  

 Mokymas apie kito asmens ir savojo kūno ribas 
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 Mokymas, kaip elgtis su vaiku, reprezentuojančiu seksualinį elgesį namuose /už namų 

ribų 

 Mokymas, kaip pasakyti “taip” 

 Savo kūno dalių pažinimas 

 Mokymas apie tualetą/vonią 

 Mokymas, kaip orientuoti šeimas  

 Mokymas, kaip bendrauti su šeimomis.  

 

 Turinio temos, kurios dalyvaujantiems tėvams pasirodė esančios „mažiau svarbios“ 

yra pateikiamos žemiau: 

 Privatumo klausimų, tokių kaip maitinimas krūtimi, sauskelnių keitimas, ap(-si)rengimas, 

mokymas 

 Būti informuotam/-ai apie teisinį procesą 

 

 Pasiūlymai: 

 Vaikų saugumas 

 Bendravimo, derėjimosi, sprendimų priėmimo įgūdžiai  

 Socialinės žiniasklaidos naudojimas  

 Nėštumas, lytinis identitetas, lytinės preferencijos, įvairovė. 

 

 

I) GRAIKIJOS UGDYTOJŲ POŽIŪRIO Į PROGRAMOS 

TURINĮ APIBENDRINIMAS 

 

 Klausimyną užpildė 19 Graikijos ugdytojų ir 15 iš jų buvo moterys. Dauguma ugdytojų 

(72%) turėjo nuo vienerių iki penkerių metų patirtį, o 47% ugdytojų buvo specialiojo lavinimo 

mokytojai/-os. Apžvelgiant mokyklų, kuriose jie dirba, rūšis, matyti, kad 9% iš jų dirba 

“Specialiojo lavinimo taikymo mokyklose -  I lygio”, kai kurie/-ios iš jų (9%) dirba “Profesinėse 

specialiojo lavinimo mokyklose vaikams, turintiems lengvą intelekto negalią”. Įdomu tai, kad 

9% iš jų dirba “Vidurinėse mokyklose vaikams su lengva intelekto negalia”, o 9% iš jų dirba 

“Pradinėse mokyklose vaikams, turintiems lengvą intelekto negalią”. Likusioji dalis (64%) dirba 

kitos rūšies mokyklose. Kai kurie/ios iš jų (11%) jau anksčiau buvo įgiję(-usios) išsilavinimą 

lytinio švietimo srityje. Taip pat dauguma jų (63%) nori dalyvauti tokiame švietime.  
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 Turinio temos, kurias dalyvaujantieji tėvai manė esant “labai svarbiomis”, yra 

pateikiamos žemiau: 

 Mokymas gerbti kito asmens kūno ribas (20%) 

 Būti informuotam/-ai apie menstruacijas (20%) 

 Privatumo klausimų, tokių kaip maitinimas krūtimi, sauskelnių keitimas, ap(-si)rengimas, 

mokymas (60 %) 

 Savo kūno dalių pažinimas (75%) 

 Be to, ugdytojai pasiūlė į turinį įtraukti tokius svarbius dalykus, kaip “kontracepcija, 

masturbacija, pagalbiniai lytiniai įrankiai ir lytinio atsipalaidavimo/palengvėjimo būdai“.  

 

J) TĖVŲ IŠ LIETUVOS POŽIŪRIS Į PROGRAMOS 

TURINĮ 

 

 Klausimyną užpildė 45 tėvai iš Lietuvos, o 41 iš jų buvo moterys. 10 dalyvių buvo baigę 

vidurinę mokyklą, 20 dalyvių buvo baigę profesines mokyklas. 5 ir 4 atitinkamai turėjo auštojo 

išsilavinimo bakalauro bei magistro laipsnius. Neįgaliųjų asmenų amžius buvo nuo 16 iki 21 

metų ir daugiau. 42 tėvai turėjo neįgalius vaikus, kurių amžius 21 ir daugiau metų. Vaikai 

daugiausia (n=30) mokėsi profesinėse specialiojo lavinimo mokyklose vaikams, turintiems 

lengvą intelekto negalią. Kai kurie jų (n=3) anksčiau yra įgiję išsilavinimą, susijusį su lytiniu 

švietimu. Taip pat dauguma jų (n=42) nori dalyvauti tokiame švietime. Tėvų iš Lietuvos požiūris 

į galimos ugdymo programos turinį yra tiriami ir pateikiami 19 lentelėje.    

 

Lentelė 19. Tėvų iš Lietuvos požiūris į galimos ugdymo programos turinį 

 

Nr. 

 

Ugdymo programos turinys 

Kategorijos 

Mažiau 

svarbus 
Svarbus 

Labai 

svarbus 

d % d % d % 

1 Mokymas pažinti savo kūną 0 0 12 26.6 33 73.3 

2 Mokymas apie kito asmens ir savojo kūno ribas 4 8.8 9 20 32 71.1 

3 Mokymas, kaip apsaugoti savo kūno ribas 3 6.6 8 17.7 34 75.5 

4 Mokymas gerbti kito asmens kūno ribas 2 4.4 4 8.8 39 86.6 

5 
Socialinių taisyklių santykiuose su priešingos 

lyties ir/arba tos pačios lyties atstovais mokymas 
0 0 19 42.2 26 57.7 

6 Mokymas kaip teisingai išreikšti meilę 0 0 5 11.1 40 88.8 
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 19 lentelėje 24 turinio temos pasirodė esančios “labai svarbios” 70-100% dalyvavusiųjų 

tėvų. 5-toji, 7-toji, 8-toji, 9-toji, 14-toji, 15-toji ir 16-toji turinio temos buvo “svarbios” 

reikšmingai dalyvių daliai, taigi yra poreikis priimti sprendimą dėl šių turinio temų peržiūrėjimo 

priimant jas arba atšaukiant.  

7 
Privatumo klausimų, tokių kaip maitinimas krūtimi, 

sauskelnių keitimas, ap(-si)rengimas, mokymas 
0 0 20 44.4 25 55.5 

8 Mokymas apie tualetą/vonią 0 0 29 64.4 16 35.5 

9 Būti informuotam/-ai apie menstruacijas 4 8.8 9 20 26 57.7 

10 
Būti informuotam/-ai apie lytinio 

brendimo/vystymosi ypatybes 
0 0 0 0 45 100 

11 
Vaikų mokymas apie lytinį brendimą pagal jų 

amžiaus tarpsnius 
4 8.8 5 11.1 36 80 

12 
Mokymas, kaip įgyti/gauti tinkamą, saugų ir teisingą 

seksualinį elgesį 
0 0 4 8.8 41 91.1 

13 
Mokymas, kaip elgtis su vaiku, reprezentuojančiu 

lytinį elgesį namie/už namų ribų 
0 0 7 15.5 38 84.4 

14 
Mokymas, kaip saugiai naudotis Internetu, 

socialine žiniasklaida ir televizija 
0 0 15 33.3 30 66.6 

15 Mokymas, kaip atskirti gerą ir blogą lytėjimą 0 0 19 42.2 26 57.7 

16 Mokymas, kaip pasakyti “taip” 2 4.4 36 80 7 15.5 

17 Mokymas, kaip pasakyti “ne” 0 0 4 8.8 41 91.1 

18 
Mokymas, kaip atpažinti apgaulę, kaip elgtis 

susidūrus su ja 
0 0 6 13.3 39 86.6 

19 
Vaiko mokymas  ką daryti, kai jis/ji susiduria su 

seksualine prievarta 
0 0 4 8.8 41 91.1 

20 Vaiko mokymas  ką daryti po lytinės prievartos 0 0 0 0 45 100 

21 Būti informuotam/-ai apie teisinį procesą 0 0 11 24.4 34 75.5 

22 Savo kūno dalių pažinimas 0 0 3 6.6 42 93.3 

23 
Mokymas, kada ir kaip bendrauti su 

administratoriais ir mokytojais, kai tai yra reikalinga. 
0 0 1 2.2 44 97.7 

24 

Mokymas, kaip gauti palaikymą iš administratorių, 

mokytojų ir orientavimo tarnybų centrų, kai toks 

palaikymas yra reikalingas. 

0 0 2 4.4 43 95.5 
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K) LIETUVOS UGDYTOJŲ POŽIŪRIO Į PROGRAMOS 

TURINĮ APIBENDRINIMAS 

 

Klausimyną užpildė 76 Lietuvos ugdytojai, 74 iš jų buvo moterys. Dvylikos iš jų patirtis 

buvo nuo vienerių iki penkerių metų, tuo tarpu 26 patirtis buvo nuo šešerių iki dešimties metų. 

Dvidešimt devynių ugdytojų patirtis buvo 11 ir 15 metų, tuo tarpu keturių ugdytojų patirtis buvo 

nuo 16 iki 20 metų. Kitų dalyvavusiųjų ugdytojų patirtis siekė 21 ir daugiau metų. Iš jų 

dvidešimt dirbo specialiojo lavinimo srityje. Mokyklų, kuriose dirba dalyvavusieji ugdytojai, 

rūšys yra „Pradinė mokykla vaikams, turintiems lengvą intelekto negalią” ir “Profesinė 

specialiojo lavinimo mokykla vaikams, turintiems lengvą intelekto negalią” (n=8), o 68 iš jų 

dirba kitose mokyklose. Nei vienas iš jų nėra anksčiau įgijęs išsilavinimo, susijusio su lytiniu 

švietimu. Taip pat jie visi pageidavo dalyvauti tokiame švietime. Lietuvos ugdytojų požiūris į 

galimos ugdymo programos turinį yra tiriamas ir pateikiamas 20 lentelėje.  

 

20 lentelė. Lietuvos ugdytojų požiūris į galimos ugdymo programos turinį 

 

Nr. 

 

Ugdymo programos turinys 

Kategorijos 

Mažiau 

svarbus 
Svarbus 

Labai 

svarbus 

d % d % d % 

1 Mokymas pažinti savo kūną 0 0 0 0 76 100 

2 Mokymas apie kito asmens ir savojo kūno ribas 0 0 21 27.6 55 72.3 

3 Mokymas, kaip apsaugoti savo kūno ribas 0 0 5 6.5 71 93.4 

4 Mokymas gerbti kito asmens kūno ribas 
0 

 
0 0 0 76 100 

5 
Socialinių taisyklių santykiuose su priešingos 

lyties ir/arba tos pačios lyties atstovais mokymas 
0 0 20 26.3 56 73.6 

6 Mokymas kaip teisingai išreikšti meilę 0 0 12 15.7 64 84.2 

7 
Privatumo klausimų, tokių kaip maitinimas krūtimi, 

sauskelnių keitimas, ap(-si)rengimas, mokymas 
0 0 1 1.3 75 98.6 

8 Mokymas apie tualetą/vonią 0 0 3 3.9 73 96.0 

9 Būti informuotam/-ai apie menstruacijas 0 0 14 18.4 62 81.5 

10 
Būti informuotam/-ai apie lytinio 

brendimo/vystymosi ypatybes 
0 0 12 15.7 64 84.2 

11 
Vaikų mokymas apie lytinį brendimą pagal jų 

amžiaus tarpsnius 
0 0 18 23.6 56 73.6 

12 
Mokymas, kaip iš(-si)ugdyti tinkamą, saugų ir 

teisingą seksualinį elgesį 
1 1.3 4 5.2 71 93.4 
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 20 lentelėje 23 turinio temas pripažino „labai svariomis“ 70-100% dalyvavusiųjų tėvų. 

Reikšminga dalyvių dalis manė, kad 2-oji, 5-toji, 11-toji, 17-toji ir 20-toji turinio temos yra 

„svarbios“, vadinasi, yra poreikis priimti sprendimą dėl peržiūrėjimo, šio turinio priėmimo arba 

atšaukimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
Mokymas, kaip elgtis su vaiku, reprezentuojančiu 

seksualinį elgesį namuose /už namų ribų 
0 0 7 9.2 69 90.7 

14 
Mokymas, kaip saugiai naudotis Internetu, socialine 

žiniasklaida ir televizija 
0 0 6 7.8 70 92.1 

15 Mokymas, kaip atskirti gerą ir blogą lytėjimą 4 5.2 14 18.4 58 76.3 

16 Mokymas, kaip pasakyti “taip” 0 0 11 14.4 65 85.5 

17 Mokymas, kaip pasakyti “ne” 0 0 19 25 57 75 

18 
Mokymas, kaip atpažinti apgaulę, kaip elgtis 

susidūrus su ja 
0 0 5 6.5 71 93.4 

19 
Vaiko mokymas  ką daryti, kai jis/ji susiduria su 

seksualine prievarta 
0 0 4 5.2 72 94.7 

20 Vaiko mokymas  ką daryti po lytinės prievartos 0 0 26 34.2 50 66.8 

21 Būti informuotam/-ai apie teisinį procesą 0 0 5 6.5 71 93.4 

22 
Mokymas, kada ir kaip bendrauti su šeimomis, kai 

tai yra reikalinga.. 
0 0 4 5.2 72 94.7 

23 
Mokymas, kaip gauti paramą iš šeimų, kada tokia 

parama yra reikalinga. 
0 0 5 6.5 71 93.4 
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IŠVADOS 

 

 Duomenų iš skirtingų šalių analizė parodė, kad apskritai siūlomas programos turinys 

buvo laikomas svarbiu, tačiau kai kurios temos buvo pripažįstamos svarbesnėmis. Ši situacija yra 

ženklas, kad kai kurių temų turinys turi būti peržiūrėtas. Kitoje lentelėje (21 lentelė) 

apibendrinamas dalyvių iš skirtingų šalių požiūris į siūlomą ugdymo programos turinį.  

 

21 lentelė. Dalyvių skirtingose šalyse požiūrių į siūlomą turinį palyginimas ir apibendrinimas 

Nr. 
 

Ugdymo programos turinys 

Kategorijos 

Svarbus Labai svarbus 

Ugdytojai Tėvai Ugdytojai Tėvai 

1 Mokymas pažinti savo kūną  ES 
LT,GR,ES

,IT,TR 
LT,IT,TR 

2 
Mokymas apie kito asmens ir savojo 

kūno ribas 
LT  ES,IT,TR LT,ES,IT,TR 

3 
Mokymas, kaip apsaugoti savo kūno 

ribas 
  

LT,ES,IT, 

TR 
LT,ES,IT,TR 

4 
Mokymas gerbti kito asmens kūno 

ribas 
 ES 

LT,GR,ES

,IT,TR 
LT,IT,TR 

5 

Socialinių taisyklių santykiuose su 

priešingos lyties ir/arba tos pačios 

lyties atstovais mokymas 

LT LT ES,IT,TR ES,IT,TR 

6 Mokymas kaip teisingai išreikšti meilę   
LT, ES,IT, 

TR 
LT,ES,IT,TR 

7 

Privatumo klausimų, tokių kaip 

maitinimas krūtimi, sauskelnių 

keitimas, ap(-si)rengimas, mokymas 

ES,TR LT,ES LT,GR,IT IT,TR 

8 Mokymas apie tualetą/vonią IT LT LT,ES,TR ES,IT,TR 

9 
Būti informuotam/-ai apie 

menstruacijas 
 LT,IT 

LT,GR,ES

,IT,TR 
ES,TR 

10 
Būti informuotam/-ai apie lytinio 

brendimo/vystymosi ypatybes 
  

LT, ES,IT, 

TR 
LT,ES,IT,TR 

11 
Vaikų mokymas apie lytinį brendimą 

pagal jų amžiaus tarpsnius 
LT IT ES,IT,TR LT,ES,TR 

12 
Mokymas, kaip įgyti/gauti tinkamą, 

saugų ir teisingą seksualinį elgesį 
IT ES LT,ES,TR LT,IT,TR 

13 

Mokymas, kaip elgtis su vaiku, 

reprezentuojančiu seksualinį elgesį 

namuose /už namų ribų 

 ES 
LT, ES,IT, 

TR 
LT,IT,TR 

14 
Mokymas, kaip saugiai naudotis 

Internetu, socialine žiniasklaida ir 
IT LT LT,ES,TR ES,IT,TR 
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 Pastaba: Raidės reprezentuoja skirtingas šalis: TR-Turkija, IT-Italija, LT-Lietuva, GR-Graikija, ES-

Ispanija 

 

 

 Nepakanka panaudoti duomenis, gautus iš vienos šalies, priimant sprendimą apie 

programos turinį todėl, kad yra kultūrinių skirtumų, vadinasi analizėje atsižvelgiama mažiausiai į 

dviejų šalių požiūrius. 7-tosios, 8-tosios, 9-tosios, 11-tosios, 12-tosios, 14-tosios, 16-tosios, 20-

tosios ir 21-osios temų turinys buvo pripažintas “svarbiu” mažiausiai dviejose šalyse, manoma, 

kad jos gali būti peržiūrėtos. Be to, tiek ugdytojai, tiek tėvai pateikė papildomų pasiūlymų 

(n=37), jie galėtų būti svarstomi tokia tvarka; 

 Kontracepcija (Graikija, Ispanija) 

 Masturbacija (Graikija) 

 Seksualinės pagalbinės priemonės (Graikija) 

 Lytinio atsipalaidavimo/pasitenkinimo būdai (Graikija) 

 Vaikų saugumas (Ispanija) 

 Bendravimo, derėjimosi ir sprendimų priėmimo įgūdžiai (Ispanija) 

 Tinkamas socialinės žiniasklaidos naudojimas (Ispanija) 

 Nėštumas, lytinis identitetas, lytinės preferencijos, įvairovė (Ispanija) 

 Lytinės ligos (Ispanija) 

 Šeimos turėjimas (Ispanija) 

televizija 

15 
Mokymas, kaip atskirti gerą ir blogą 

lytėjimą 
 LT 

LT, ES, 

IT, 

TR 

ES,IT,TR 

16 Mokymas, kaip pasakyti “taip”  LT,ES 
LT, ES, 

IT,TR 
IT,TR 

17 Mokymas, kaip pasakyti “ne” LT  ES,TR LT,ES,IT,TR 

18 
Mokymas, kaip atpažinti apgaulę, kaip 

elgtis susidūrus su ja 
  LT,ES,TR LT,ES,IT,TR 

19 
Vaiko mokymas  ką daryti, kai jis/ji 

susiduria su seksualine prievarta 
IT  LT,ES,TR LT,ES,IT,TR 

20 
Vaiko mokymas  ką daryti po lytinės 

prievartos 
LT,IT IT ES,TR LT,ES,TR 

21 
Būti informuotam/-ai apie teisinį 

procesą 
ES ES,IT LT,IT,TR LT,IT,TR 

22 
Mokymas, kada ir kaip bendrauti su 

šeimomis, kai tai yra reikalinga.. 
IT  LT,ES,TR LT,ES,IT,TR 

23 
Mokymas, kaip gauti paramą iš šeimų, 

kada tokia parama yra reikalinga. 
  

LT, ES, 

IT,TR 
LT,ES,IT,TR 
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 Tikėtini santykiai su broliais ir seserimis turėtų būti aptariami programoje (Italija) 

 Į programą turėtų būti įtrauktas įvadas apie homoseksualius santykius (Italija) 

 Turėtų būti pateikiami skirtingų šalių pavyzdžiai (Italija) 

 Reikėtų atidaryti lytinio švietimo ir apsaugos nuo prievartos centrus (Turkija) 

 Apie asmenų, gaunančių tokį švietimą per šią programą, pažangą/vystymąsi reikėtų 

pranešti suinteresuotiems asmenims (Turkija) 

 Programoje reikėtų aptarti masturbacijos laiką, skaičių ir pan. (Turkija) 

 Tėvams turėtų būti teikiama psichiatrinė parama (Turkija) 

 Turinys turėtų būti pateikiamas vaizdo filmais, virtualia medžiaga ir modeliais (Turkija) 

 Žinos apie asmenų, turinčių intelekto negalią, santuokas taip pat turėtų būti įtrauktos į šią 

programą (Turkija) 

 Siekiant padidinti programos veiksmingumą, reikėtų pasirūpinti tėvų, mokyklos ir 

aplinkos sąveika (Turkija) 

 Turėtų būti mokoma lytinio sąmoningumo, turėtų būti teikiama informacija apie tai, kaip 

elgtis su priešinga lytimi (Turkija) 

 Pirmiausia mes turime išmokyti, kaip patiems susireguliuoti savo emocijas ir lytinį 

potraukį (Turkija) 

 Moterys ugdytojos turėtų būti įtraukiamos į šią programą (Turkija) 

 Turinys turėtų būti aiškus, suprantamas ir be socialinių apribojimų(Turkija) 

 Orientavimo paslaugos vaikams suskaidytose šeimose (Turkija) 

 Reikėtų išaiškinti santykį tarp neįgaliųjų asmenų lytinės įtampos ir šėlsmo/įtūžio bei 

išmokyti, kaip elgtis patyrus prievartą (Turkija) 

 Turėtų būti parengtas “Dalykų, kuriuos reikia padaryti, sąrašas”, kai įvyksta lytinė 

prievarta (Turkija) 

 Reikėtų išmokyti specialiojo lavinimo metodikų/technikų, tokių kaip pasitikėjimo ratas, 

kad būtų užkirstas kelias lytinei prievartai (Turkija) 

 Reikėtų užkirsti kelią neteisėtoms neįgaliųjų asmenų santuokos ir mes turėtume būti 

jautrūs dėl šios problemos (Turkija) 

 Religinė privatumo pusė taip pat turėtų būti aptariama tam tikroje programos dalyje 

(Turkija) 

 Reikėtų išmokyti šeimos, giminaičių ir draugų ribų (Turkija) 

 Reikėtų atidaryti 24 valandas per parą veikiančią telefono informacijos liniją (Turkija) 

 Reikėtų aptarti ženklus, požymius, parodančius, kad asmuo patyrė/patiria lytinę prievartą. 

(Turkija)  
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 Programoje turėtų būti aptariama kraujomaišos prevencija ir apsisaugojimas lytiniuose 

santykiuose (Turkija) 

 Masturbacija turėtų būti aptariama programoje (Turkija) 

 Turėtų būti parengti teisingi/korektiški atsakymai apie lytiškumą prieš taikant programą 

(Turkija) 

 Programoje turėtų būti išaiškinta lytinė simpatija vyresniems ir jaunesniems (Turkija) 

 Atsižvelgimas į situacijas, kuriose lytinis švietimas yra neįmanomas (Turkija) 

 

 Duomenų iš šalių analizė parodė, kad 60 programos pasiūlymų yra pripažįstami 

tinkamais, išskyrus tris turinio temas: “Privatumo klausimų, tokių kaip maitinimas krūtimi, 

sauskelnių keitimas, ap(-si)rengimas, mokymas”, “Būti informuotam/-ai apie apipjaustymą” ir 

“Neįgaliųjų asmenų santuoka”. Tačiau kai kurios iš jų nėra turinio temos, o tik pasiūlymai dėl 

taikymo programoje. Pasitarus buvo nuspręsta, kad siūlomas turinys yra tinkamas. 22 lentelėje 

pateikiamas dalyvaujančiųjų šalių tėvų ir ugdytojų patvirtintas turinys.  

 

22 lentelė. Dalyvaujančiųjų šalių tėvų ir ugdytojų patvirtintas turinys 

Nr. Turinys 

1 Mokymas pažinti savo kūną 

2 Mokymas apie kito asmens ir savojo kūno ribas 

3 Mokymas, kaip apsaugoti savo kūno ribas 

4 Mokymas gerbti kito asmens kūno ribas 

5 
Socialinių taisyklių santykiuose su priešingos lyties ir/arba tos pačios lyties atstovais 

mokymas 

6 Mokymas kaip teisingai išreikšti meilę 

7 Mokymas apie tualetą/vonią 

8 Būti informuotam/-ai apie menstruacijas 

9 Būti informuotam/-ai apie lytinio brendimo/vystymosi ypatybes 

10 Mokymas, kaip iš(-si)ugdyti tinkamą, saugų ir teisingą seksualinį elgesį 

11 
Mokymas, kaip elgtis su vaiku, reprezentuojančiu seksualinį elgesį namuose /už namų 

ribų 

12 Mokymas, kaip saugiai naudotis internetu, socialine žiniasklaida ir televizija 

13 Mokymas, kaip atskirti gerą ir blogą lytėjimą 

14 Mokymas, kaip pasakyti “ne” 

15 Mokymas, kaip atpažinti apgaulę, kaip elgtis susidūrus su ja 

16 Vaiko mokymas  ką daryti, kai jis/ji susiduria su seksualine prievarta 

17 Vaiko mokymas  ką daryti po lytinės prievartos 

18 Būti informuotam/-ai apie teisinį procesą 

19 Mokymas, kada ir kaip bendrauti su administratoriais ir mokytojais, kai tai yra 
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reikalinga. 

20 
Mokymas, kaip gauti palaikymą iš administratorių, mokytojų ir orientavimo tarnybų 

centrų, kai toks palaikymas yra reikalingas . 

21 Gebėjimas pasirūpinti savo asmeninėmis/privačiomis kūno dalimis 

22 Asmeninės/privačios kūno dalys 

23 Privačios vietos 

24 Pasitikėjimo rato sudėtinės dalys 

25 Paauglystė ir su ja susiję pokyčiai 

26 Nepriežiūra ir priekabiavimas 

27 Lytinio elgesio sveikas apsisaugojimas 
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PRIEDAI: TYRIMO PRIEMONĖS/ĮRANKIAI 
 

1 PRIEDAS 

 

KLAUSIMYNAS DĖL UGDYTOJŲ MOKYMO POREIKIŲ NUSTATYMAS DESEM 

PROJEKTE 

 

Gerbiamas Dalyvi,  

Šis klausimynas buvo sukurtas nustatyti mokymo programos turinį, struktūrizuotiną projekto 

„Asmenų, turinčių intelekto negalią, lytinis švietimas“ apimtyje.   Klausimynas susideda iš 3 

dalių. Pirmojoje dalyje iš jūsų tikimasi, kad pateiksite informaciją apie savo asmens duomenis, o 

antrojoje dalyje yra tam tikros pagrindinės temos, kurios yra įtraukiamos į asmenų, turinčių 

intelekto negalią, lytinį švietimą. Šioje dalyje iš jūsų tikimasi, kad jūs nurodysite savo 

asmeninius mokymosi poreikius jų svarbos tvarka. Trečiojoje dalyje iš jūsų yra tikimasi, kad jūs 

nurodysite temas, kurių jūs nepageidaujate lytinio švietimo programoje. Čia gauti duomenys 

nebus atskleisti jokioms kitoms šalims, išskyrus veikloms, kurios turi būti atliekamos šio 

projekto apimtyje.  

 

Dėkojame jums už jūsų indėlį. 

DESEM projekto komanda  

 

 

I DALIS: ASMENINĖ INFORMACIJA 

 

Lytis Moteris   ☐       Vyras  ☐ 

Profesinė patirtis 

metais 

1-5 

metų 

☐ 

6-10 

metų 

☐ 

11-15 

metų 

☐ 

16-20 

metų 

☐ 

21 metų ir 

daugiau 

☐ 

Šakos Specialusis lavinimas  ☐ Orientavimas  ☐ Kita  ☐ 

Mokyklos rūšis 

Pradinė mokykla asmenims su lengva intelekto negalia  ☐ 

Vidurinė mokykla asmenims su lengva intelekto negalia  ☐ 

Specialusis profesinis lavinimas asmenims su intelekto negalia  ☐ 

Specialusis lavinimas Praktikos mokykla I. Lygis  ☐ 

Specialusis lavinimas Praktikos mokykla II. Lygis  ☐ 

Specialusis lavinimas Praktikos mokykla III. Lygis ☐ 

Orientavimo ir tyrimų centras  ☐ 

Kita  ☐ 
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II DALIS: MOKYMO POREIKIŲ NUSTATYMAS 
 
Prašome pažymėti varnele tai, kas jums tinkamiausia, galite pasirinkti daugiau negu vieną. 

 

Mokymai dėl intelekto negalią turinčių asmenų lytinio švietimo 

Esu gavęs/-usi tokį mokymą  

 ☐ 

Nesu gavęs/-usi tokio mokymo 

☐ 

Noriu būti apmokytas/-a 

☐ 

Jei pageidaujate gauti mokymą, prašome tęsti III dalį. 

 

III DALIS: MOKYMO TURINIO NUSTATYMAS 

 

KLAUSIMAI, SUSIJĘ SU ASMENŲ, TURINČIŲ INTELEKTO 

NEGALIĄ, LYTINIO ŠVIETIMO SRITIMI 

Prašome pažymėti temų, kurias jums reikėtų išmokti, kad galėtumėte paremti 

neįgaliųjų moksleivių lytinį švietimą, svarbumo lygį 

M
až

ia
u
 

sv
ar

b
u
s 

S
v
ar

b
u
s 

S
v
ar

b
es

n
is

 

1 2 3 

Mokymas pažinti savo kūną ☐ ☐ ☐ 

Mokymas apie kito asmens ir savojo kūno ribas ☐ ☐ ☐ 

Mokymas, kaip apsaugoti savo kūno ribas ☐ ☐ ☐ 

Mokymas gerbti kito asmens kūno ribas ☐ ☐ ☐ 

Socialinių taisyklių santykiuose su priešingos lyties ir/arba tos pačios lyties 

atstovais mokymas 
☐ ☐ ☐ 

Mokymas kaip teisingai išreikšti meilę ☐ ☐ ☐ 

Informavimas privatumo klausimais, tokiais kaip maitinimas krūtimi, sauskelnių 

keitimas, ap(-si)rengimas 
☐ ☐ ☐ 

Tualeto/vonios mokymo tobulinimas ☐ ☐ ☐ 

Informavimas apie menstruacijas ☐ ☐ ☐ 

Būti informuotam/-ai apie lytinio brendimo/vystymosi ypatybes ☐ ☐ ☐ 

Vaiko informavimas apie lytinį brendimą pagal jo/jos amžių ☐ ☐ ☐ 

Mokymas, kaip įgyti/gauti tinkamą, saugų ir teisingą seksualinį elgesį ☐ ☐ ☐ 

Žinoti, kaip elgtis lytiškumo aspektu namuose/ ne namuose ☐ ☐ ☐ 

Mokymas, kaip saugiai naudotis Internetu, socialine žiniasklaida ir televizija ☐ ☐ ☐ 

Mokymas, kaip atskirti gerą ir blogą lytėjimą ☐ ☐ ☐ 

Mokymas, kaip pasakyti “taip”    

Mokymas, kaip pasakyti “ne” ☐ ☐ ☐ 

Mokymas, kaip atpažinti apgaulę, kaip elgtis susidūrus su ja ☐ ☐ ☐ 

Vaiko mokymas,  ką daryti, kai jis/ji susiduria su seksualine prievarta ☐ ☐ ☐ 

Vaiko mokymas,  ką daryti po lytinės prievartos ☐ ☐ ☐ 

Informacijos apie teisinį procesą gavimas ☐ ☐ ☐ 

Žinoti, kada ir kaip bendrauti su šeimomis ☐ ☐ ☐ 

Žinoti, kaip orientuoti šeimas ☐ ☐ ☐ 

 

 

 



78 

 

IV DALIS: NUOMONĖS IR REKOMENDACIJOS 

 

 

Prašome nurodyti kitas temas, kurių jūs papildomai pageidautumėte matyti mokymo programoje 

greta aukščiau nurodyto mokymo turinio; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

DĖKOJAME UŽ IŠSAKYTĄ NUOMONĘ! 
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2 PRIEDAS 

 

TĖVŲ MOKYMO POREIKIO NUSTATYMAS DESEM PROJEKTE 

 

Gerbiami Tėvai, 

Šis klausimynas buvo sukurtas nustatyti tėvų mokymo programos turinį, kurį reikia nustatyti 

vykdant projektą „Asmenų, turinčių intelekto negalią, lytinis švietimas“. Apklausa susideda iš 3 

skyrių. Pirmojoje dalyje iš jūsų tikimasi, kad pateiksite informaciją apie savo asmens duomenis. 

Antrojoje dalyje yra tam tikros pagrindinės temos apie asmenų, turinčių protinę negalią, lytinį 

švietimą. Šiame skyriuje iš jūsų tikimasi, kad jūs nurodysite savo asmeninius mokymosi 

poreikius jų svarbos orientuojant jūsų vaiką lytinio švietimo klausimais tvarka. Trečiojoje dalyje 

iš jūsų tikimasi, kad nurodysite temas, kurių jūs nepageidaujate matyti lytinio švietimo 

programoje. Iš jūsų gauti duomenys nebus atskleisti jokioms kitoms šalims, išskyrus veikloms, 

kurios turi būti atliekamos vykdant šį projektą. 

 

Dėkojame jums už jūsų indėlį. 

DESEMprojekto komanda 

 

 

I DALIS: ASMENINĖ INFORMACIJA 

 

Lytis Moteris ☐                             Vyras ☐ 

Darbas/ 

profesija 
............................................................................................................................... 

Išsilavinimas 

Pradinė 

mokykla    

☐ 

Pagrindinė 

mokykla    

☐ 

Vidurinė 

mokykla    

☐ 

Kolegija   

☐ 

Universitetas  

☐ 

Magistras / 

Mokslų daktaras 

☐ 

Jūsų vaiko 

amžius 
6-10  ☐ 11-15  ☐ 16-20  ☐ 21 ir daugiau  ☐ 

Jūsų vaiko neįgalumo tipas:......................................................................................... 

Mokyklos, 

kurią lanko 

jūsų vaikas, 

rūšis 

Pradinė mokykla asmenims, turintiems lengvą intelekto negalią  ☐ 

Vidurinė mokykla  asmenims, turintiems lengvą intelekto negalią  ☐ 

Specialiojo profesinio lavinimo mokykla asmenims, turintiems intelekto negalią  

☐ 

Specialusis lavinimas Praktikos mokykla I Lygis  ☐ 

Specialusis lavinimas Praktikos mokykla II lygis  ☐ 

Specialusis lavinimas Praktikos mokykla III lygis  ☐ 

Kita  ☐ 
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II DALIS: MOKYMO POREIKIŲ NUSTATYMAS 

 

Prašome pažymėti (X) lavinimosi pageidavimą, ar jūs esate/nesate gavęs/-usi mokymą, kuris 

padėtų orientuoti jūsų vaiką lytiniame švietime. Jūs galite pasirinkti daugiau negu vieną 

atsakymą.    

Aš esu gavęs/-usi mokymą    

☐ 

Aš nesu gavęs/-usi mokymo 

☐ 

Aš noriu gauti mokymą 

☐ 

 

Jei jūs pageidaujate gauti mokymą, prašome tęsti III dalyje. 

 

III DALIS: MOKYMO TURINIO NUSTATYMAS 

 

KLAUSIMAI, SUSIJĘ SU INTELEKTO NEGALIĄ TURINČIŲ 

ASMENŲ LYTINIO ŠVIETIMO SRITIMI 

Prašome pažymėti temų, kurias jums reikia išmokti, kad paremtumėte 

neįgaliųjų vaikų lytinį švietimą, svarbos lygį. 

M
až

ia
u
 

sv
ar

b
u
s 

S
v
ar

b
u
s 

S
v
ar

b
es

n
is

 

1 2 3 

Mokymas pažinti savo kūną ☐ ☐ ☐ 

Mokymas apie kito asmens ir savojo kūno ribas ☐ ☐ ☐ 

Mokymas, kaip apsaugoti savo kūno ribas ☐ ☐ ☐ 

Mokymas gerbti kito asmens kūno ribas ☐ ☐ ☐ 

Socialinių taisyklių santykiuose su priešingos lyties ir/arba tos pačios lyties 

atstovais mokymas 
☐ ☐ ☐ 

Mokymas kaip teisingai išreikšti meilę ☐ ☐ ☐ 

Informavimas apie privatumo klausimus, tokius kaip maitinimas krūtimi, 

sauskelnių keitimas, ap(si)rengimas 
☐ ☐ ☐ 

Vonios/tualeto mokymo tobulinimas ☐ ☐ ☐ 

Informavimas apie menstruacijas ☐ ☐ ☐ 

Būti informuotam/-ai apie lytinio brendimo/vystymosi ypatybes ☐ ☐ ☐ 

Vaiko informavimas apie lytinį brendimą pagal jo/jos amžių ☐ ☐ ☐ 

Mokymas, kaip įgyti/gauti tinkamą, saugų ir teisingą seksualinį elgesį ☐ ☐ ☐ 

Žinoti, kaip elgtis lytiškumo aspektu namuose/ ne namuose ☐ ☐ ☐ 

Mokymas, kaip saugiai naudotis Internetu, socialine žiniasklaida ir televizija ☐ ☐ ☐ 

Mokymas, kaip atskirti gerą ir blogą lytėjimą ☐ ☐ ☐ 

Mokymas, kaip pasakyti “taip” ☐ ☐ ☐ 

Mokymas, kaip pasakyti “ne” ☐ ☐ ☐ 

Mokymas, kaip atpažinti apgaulę, kaip elgtis susidūrus su ja ☐ ☐ ☐ 

Vaiko mokymas  ką daryti, kai jis/ji susiduria su seksualine prievarta ☐ ☐ ☐ 

Vaiko mokymas  ką daryti po lytinės prievartos ☐ ☐ ☐ 

Informacijos apie teisinį procesą gavimas ☐ ☐ ☐ 

Mokymas pažinti savo kūną ☐ ☐ ☐ 

Žinoti, kada ir kaip susisiekti su mokytoju ir /arba mokyklos administracija ☐ ☐ ☐ 



81 

 

 

 

IV DALIS: NUOMONĖS IR REKOMENDACIJOS 

 

Prašome nurodyti kitas temas, kurių jūs papildomai pageidautumėte matyti mokymo programoje 

greta aukščiau nurodyto mokymo turinio; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

DĖKOJAME UŽ IŠSAKYTĄ NUOMONĘ! 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Žinoti, kaip gauti paramą iš orientavimo ir tyrimų centrų / mokyklos 

administracijos / mokytojų 
☐ ☐ ☐ 
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PARTNERIAI 
 

 

 TURKIJA 
(koordınatorıaı) 

 
MONE, GENERAL 

DİRECTORATE FOR 

SPECİAL EDUCATİON 

AND GUİDANCE 

SERVİCES 

                                        

                                            

ISPANIJA 

 
FUNDACION 

INTRAS 

  

LIETUVA 

 
ŠİAULİU MİESTO 

SAVİVALDYBĖS GLOBOS 

NAMAİ 

 VENGRIJA 

 
LÉLEKBEN OTTHON 

KÖZHASZNÚ 

ALAPÍTVÁNY 

LOKA 

 

ITALIJA 

 
ARCHİVİO DELLA 

MEMORİA 

  ADM                                      

ADM                   

                                   

 GRAIKIJA 

 
SCAMG SOCİAL 

COOPERATİVE 

ACTİVİTİES FOR         

MİNORİTY GROUPS                 

EDRA                                          EDRA                        

 

ASOCIJUOTI PARTNERIAI 
 

 

 THE UNİTED NATİONS 

POPULATİON FUND 

UNFPA 

 

 

 

 

ANADOLU UNIVERSITY 

 

 

 

 

HACETTEPE 

UNIVERSITY 

 

 

 

 

“Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National 
Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein” 


