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TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 

„ĮTRAUKUSIS ŠVIETIMAS – TRŪKSTAMOS JUNGTYS“ 

2019 m. lapkričio 25 d. 
Lietuvos Respublikos Seimo Konferencijų salė 

Renginio organizatorius: 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga 

Renginio partneriai: 

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

Tarptautinė konferencija „Įtraukusis švietimas – trūkstamos jungtys“ buvo organizuota minint plačiausiai pasaulyje 

pripažintos žmogaus teisių sutarties – Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, priimtos 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių 

Tautų Generalinėje Asamblėjoje, 30-metį. 

Konferencijoje buvo siekiama apžvelgti įtraukiojo švietimo idėjos įgyvendinimą Lietuvoje, sudaryti galimybę visiems 

suinteresuotiems asmenims išgirsti Lietuvos, Airijos ir Suomijos ekspertų patyrimus, įžvalgas apie sėkmingus pokyčius 

bei įveiktus iššūkius, kylančių sunkumų sprendimų paieškas ir galimybes šioje srityje. 

Renginiu taip pat buvo siekiama skatinti bei stiprinti bendradarbiavimą ir pagalbą visais lygmenimis, siekiant užtikrinti 

kiekvienam vaikui galimybę gyventi visavertį gyvenimą, įgyti tinkamą ir kokybišką išsilavinimą, stiprinti pozityvų požiūrį 

į įtraukųjį švietimą. 

Konferencijoje buvo sudaryta galimybė dalyvauti kiekvienam asmeniui, kuriam yra įdomūs, aktualūs įtraukiojo švietimo 

klausimai. 

Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje įtvirtinta Lietuvos švietimo vizija – 

kiekvienas vaikas, jaunas ir suaugęs žmogus Lietuvoje siekia ir nesunkiai randa, kur mokytis, 

šalies švietimo sistemą sudaro valstybinės, savivaldybių ir nevalstybinės nuolat 

tobulėjančios, tarpusavyje ir su partneriais bendradarbiaujančios švietimo įstaigos, kurių 

darbuotojai turi autoritetą visuomenėje ir palaiko nuolatinę diskusiją dėl šalies švietimo 

plėtotės, Lietuvos valstybės ir jos žmonių sėkmės ir kultūros bei ūkio plėtros, atsižvelgiant į 

miesto ir kaimo darnią raidą. 

Valstybė turi gerbti ir garantuoti kiekvienam vaikui visas teisės aktuose numatytas teises ir 

laisves. 

Valstybė turi: kurti švietimo sistemas ir užtikrinti jų prieinamumą kiekvienam vaikui; 

pripažinti vienodų galimybių principą vaikams, turintiems negalią, ir užtikrinti, kad vaikai dėl 

savo neįgalumo (specialiųjų ugdymosi poreikių) nebūtų šalinami iš bendros švietimo 

sistemos, kad jiems nebūtų atimta teisė įgyti tinkamą, kokybišką ir nemokamą išsilavinimą 

tose bendruomenėse, kur jie gyvena; užtikrinti, kad aplinkoje, kuri geriausia skatina 

akademinį ir socialinį vystymąsi, būtų teikiamos veiksmingos individualizuotos paramos 

priemonės, suderinamos su visiškos įtraukties tikslu.1  

  

 
1 Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Jungtinių Tautų neįgaliųjų konvencija, Jungtinių Tautų lygių galimybių neįgaliems žmonėms teikimo bendrosiose taisyklės. 
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Moderatoriai: 

 

Dr. Edita Žiobienė 
Lietuvos Respublikos vaiko 
teisių apsaugos kontrolierė 

Dr. Robertas Povilaitis 
VšĮ Vaikų linija vadovas 

 

Dr. Edita Žiobienė 2010 metais Lietuvos Respublikos Seimo 
sprendimu buvo paskirta vaiko teisių apsaugos kontroliere. 
E. Žiobienė dirbo Mykolo Romerio universito Teisės fakultete, 
Lietuvos žmogau teisių centre, Kauno apskrities viršininko 
administracijoje ir kt. 
Edita dalyvavo(-auja) įvairių komisijų ir ekspertų tinklų 
veiklose, tarp jų: Lietuvos Respublikos Vyriausios rinkimų 
komisijos; Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos; ES Pagrindinių 
Teisių Agentūros FRALEX tinklo; ES nepriklausomų ekspertų 
tinklo žmogaus teisėms; ES teisės ekspertų tinklo 
nediskriminavimo srityje; Europos Tarybos Tautinių mažumų 
apsaugos konvencijos patariamojo komiteto ir kt. 
E. Žiobienė ėjo įvairias pareigas Europos vaikų ombudsmenų 
tinklo (European Network of Ombudspersons for Children) 
Biure. 
Edita yra daugybės mokslinių ir kitų publikacijų, leidinių 
autorė ir bendraautorė. 

Dr. Robertas Povilaitis nuo 2006 metų vadovauja VšĮ Vaikų 
linijai. Nuo 2018 yra ir Vilniaus universiteto Filosofijos 

fakulteto Psichologijos instituto lektorius. 
R. Povilaitis dirbo ir dalyvavo kitose veiklose, tarp jų: Vilniaus 

universiteto Medicinos ir Filosofijos fakultetuose, Psichiatrijos 
klinikoje, Visuomenės sveikatos institute, Vaiko raidos centre; 

Lietuvos psichologų sąjungoje, Lietuvos emocinės paramos 
tarnybų asociacijos valdyboje, Europos psichologų asociacijų 

federacijoje. Robertui įteikti apdovanojimai už jo veiklą: 2005 
metais suteiktas Lietuvos šviesuolio titulas; 2007 metais 

„Sugiharos fondo - Diplomatai už gyvybę“ valdyba paskelbė 
2006 metų Tolerancijos žmogumi; 2011 metais įteiktas prof. 

A. Gučo apdovanojimas; 2016 metais Lietuvos Respublikos 
Prezidentė D. Grybauskaitė įteikė ordino „Už nuopelnus 

Lietuvai“ medalį, kt. 
Robertas yra gausybės mokslinių ir kitų publikacijų autorius, 

aktyviai dalyvauja įvairaus lygmens renginiuose. 

 

Pranešėjai: 

Marja-Sisko KAUTTO 

Valteri mokymo ir konsultavimo centro Konsultavimo paslaugų vadovė (Suomija) 

 

M. Ed. Marja-Sisko Kautto, Counselling Services Manager 
Valteri Centre for Learning and Consulting, Onerva 
https://www.valteri.fi/en/ 

Marja-Sisko Kautto dirba konsultavimo paslaugų vadove Valteri mokymo ir konsultavimo 
centre. Jos darbas yra kurti ir užtikrinti konsultavimo paslaugas specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokiniams kartu su kitais konsultavimo paslaugų vadovais. 
Marja-Sisko turi švietimo magistro laipsnį ir anksčiau yra dirbusi specialiąja mokytoja ir 
direktoriaus pavaduotoja. 
Valteri – tai nacionalinis mokymo ir konsultavimo centras, veikiantis prie Suomijos 
Nacionalinės Švietimo Agentūros. Valteri turi šešis padalinius skirtingose Suomijos vietose: 
„Mikael“ Mikelyje, „Mäntykangas“ Kuopyje, „Onerva“ Jyväskylä mieste, „Ruskis“ Helsinkyje, 
„Skilla“ Helsinkyje ir „Tervaväylä“ Oulu mieste. Visi padaliniai turi ir mokyklą. Valteri papildo 
savivaldybių ir regionų paslaugas, skirtas mokymuisi ir mokyklos lankymui užtikrinti. 

*** *** *** 

https://www.valteri.fi/en/
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Dr. Niall MULDOON 

Vaikų ombudsmenas (Airija) 

 
 

 

Dr. Niall Muldoon, Ombudsman for Children 
Ombudsman for Children‘s Office 
https://www.oco.ie 

Dr. Niall Muldoon yra antrasis Airijos vaikų ombudsmenas, paskirtas 2015 m. Anksčiau Niall 
dirbo Vaikų ombudsmeno biuro Tyrimų padalinio direktoriumi. Jis taip pat yra klinikinis 
psichologas. 
Vaikų ombudsmeno biuras yra nepriklausoma tarnyba, tirianti skundus dėl viešajame 
sektoriuje veikiančių įstaigų ir organizacijų teikiamų paslaugų vaikams. 
Niall, kaip vaikų ombudsmenas, daugiausiai dėmesio skiria tokiai Airijai kurti, kurioje aktyviai 
išklausomi vaikai ir jaunimas, ypač priklausantys pažeidžiamiausioms grupėms. 
Niall kadencijos metu Vaikų ombudsmeno biuras: rengė pasitarimus su jaunuoliais, kurie 
naudojasi Airijos vaikų ir paauglių psichinės sveikatos tarnybos paslaugomis, kurie gydosi 
Airijos vaikų ligoninėse, kurie gyvena šeimos centruose bei, kurie paveikti „Brexit“; paskelbė 
daugybę specialių ataskaitų tokiomis temomis, kaip švietimas, psichinė sveikata, skoliozė, 
mokyklinis transportas; atliko tyrimus, iškeldamas problemas, susijusias su vaiko teisių 
pažeidimais teikiant negalios pašalpas, vaikų globos sistemos trūkumais; organizavo renginį 
„Peržengiant ribas“ - pirmąjį renginį jaunimui su negalia, kuriame susibūrė ne tik pranešėjai, 
bet vyko ir kitos, tik į vaikus su negalia orientuotos veiklos (įvairios demonstracijos, 
informacinė kampanija). Kartu su kitais, Niall prisidėjo, kad Golvėjuje būtų teikiamos 
bandomosios paslaugos jauniems žmonėms, patyrusiems seksualinę prievartą, bei nutrauktas 
jaunuolių laikymas suaugusiųjų kalėjimuose. Biuras sutelkė išteklius kitų organizacijų rėmimui, 
kad būtų skatinamos vaikų teisės, įskaitant į vaiką orientuoto skundo tyrimo vadovą bei gerąją 
praktiką dėl vaikų dalyvavimo sprendimų priėmime. 
Niall yra Europos vaikų ombudsmenų tinklo (European Network of Ombudspersons for 
Children) Biuro narys. 

*** *** *** 

Eddie WARD 

Švietimo ir įgūdžių ministerijos Specialiojo ugdymo skyriaus vadovas (Airija) 

 

Eddie Ward, Head of Special Education Section 
Department of Education and Skills 
https://www.education.ie/en/ 

Eddie Ward yra Švietimo ir įgūdžių ministerijos vyriausiasis pareigūnas, atsakingas už vaikų, 
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalią, rėmimo mokykloje politiką. 
Eddie taip pat ėjo daugybę kitų pareigų Švietimo ir kitose ministerijose. 

*** *** *** 

Pat GOFF 

Airijos pradinių mokyklų direktorių tinklo generalinio direktoriaus pavaduotojas (Airija) 

 

Pat Goff, Deputy CEO 
Irish Primary Principals‘ Network (IPPN) 
https://www.ippn.ie 

Pat Goff yra buvęs Scoil Mhuire mokyklos direktorius, kurioje, skirtingai nei kitose pradinėse 
mokyklose, dirbo 71 darbuotojas, iš jų: 46 mokytojai, 19 specialistų darbui su specialiųjų 
ugdymosi poreikių vaikais, 6 pagalbiniai darbuotojai. 
Pat Goff keletą metų ėjo Airijos pradinių mokyklų direktorių tinklo (IPPN) prezidento pareigas ir 
Nacionalinio konsultacinio forumo, skirto specialiajam ugdymui, pirmininko pareigas. 2015 
metais Pat tapo IPPN generalinio direktoriaus pavaduotoju ir pristatė specialiųjų poreikių 
ugdymo praktiką mokyklų vadovams daugelyje nacionalinių ir tarptautinių renginių. Taip pat jis 

https://www.oco.ie/
https://www.education.ie/en/
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dalyvavo Nacionalinės specialiojo švietimo tarybos darbo grupės veikloje. 2019 metais Airijos 
švietimo ministras iškėlė Pat Goff savo kandidatu į Nacionalinę specialiojo švietimo tarybą. 
Pat Goff patirtis apima trisdešimt aštuonerių metų mokytojo patirtį, iš kurių trisdešimt dvejus 
metus kaip mokyklos vadovo, tuo pačiu metu dirbant kartu su šimtais kitų mokyklų vadovų ir 
pastaruosius ketverius metus dirbant Airijos pradinių mokyklų direktorių tinklo generalinio 
direktoriaus pavaduotoju. 

*** *** *** 

Arūnas PLIKŠNYS 

Švietimo, mokslo ir sporto viceministras 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
www.smm.lt 

Veiklos sritys: profesinis mokymas ir orientavimas bei švietimo pagalba, regioninė švietimo 
politika profesinio mokymo ir švietimo pagalbos srityse. 
Baigė Vilniaus universitetą ir įgijo fiziko, dėstytojo kvalifikaciją. 14 metų dirbo fizikos ir 
astronomijos mokytoju Šilutės 4-ojoje vidurinėje mokykloje, Vydūno gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoju, 6 metus Šilutės rajono savivaldybės valdytojo pavaduotoju socialinei sričiai ir 
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju. 
12 metų dirbo Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo 
departamento direktoriumi. 
Nuo 2000 metų rengė ir įgyvendino „Mokinio krepšelio“ metodiką, naujus švietimo 
finansavimo modelius, kūrė švietimo pagalbos ir mokyklų aprūpinimo  sistemą, organizavo 
bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo turinio atnaujinimą ir mokyklų tinklo pertvarką. 
6 metus dirbo Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktoriumi - 
rengė Regioninės plėtros strategiją, Regioninės plėtros įstatymo projektą, organizavo jo 
įgyvendinimą, administravo ir koordinavo ES SF regioninių priemonių kūrimą ir įgyvendinimą 
2013 – 2020 metų periodui. 

*** *** *** 

 

Dr. Daiva ŠUKYTĖ 

Socialinio ir emocinio ugdymo instituto direktorė 

 

Socialinio ir emocinio ugdymo institutas (SEUI) 
http://www.seuinstitutas.lt 

Dr. D. Šukytė socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) srityje dirba nuo 2006 metų. Ji adaptavo tris 
SEU programas skirtas priešmokykliniam–pradiniam, pagrindiniam ir viduriniam ugdymui. 
2010 metais iniciavo Socialinio ir emocinio ugdymo instituto įkūrimą. 
2013 metų įgijo socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programos vyr. instruktoriaus 
kvalifikaciją. 
Šiuo metu D. Šukytė ruošia LIONS QUEST programos instruktorius, veda mokyklų 
bendruomenėms seminarus apie SEU integravimą į mokyklos gyvenimą, konsultuoja 
mokytojus, kaip sėkmingai integruoti SEU į pamoką, konsultuoja savivaldybių švietimo skyrius 
ir švietimo centrus kaip sėkmingai plėtoti SEU visose mokyklose. Yra Klaipėdos rajono SEU 
plėtojimo strateginės grupės narė. 2017-2020 metais SEUI yra partneris Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos įgyvendinamame K3 projekte „Mokymasis būti“. 
Dr. D. Šukytė yra daugybės įvairių leidinių bei dokumentų autorė ir bendraautorė. 

*** *** *** 

 

  



2019 m. lapkričio 25 d. tarptautinė konferencija „ĮTRAUKUSIS ŠVIETIMAS – TRŪKSTAMOS JUNGTYS“ 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga 

www.vtaki.lt 
5 

 

 

Simona BIELIŪNĖ 

Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pavaduotoja 

 

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras 
www.vvsb.lt 

Daugiau nei 10 metų patirties, dirbant vaikų psichikos sveikatos stiprinimo bei resocializacijos 
srityje. 
Mokslinės veiklos sritys: mokyklos kultūros tobulinimas, delinkventinio elgesio vaikų ugdymas 
ir pagalba. 

*** *** *** 

 

Rasa JASIULIENĖ 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja–ekspertė 

 

Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla 
www.grazinosmok.lt 

Rasa Jasiulienė baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Ji turi 27 metų darbo patirtį, kuria aktyviai 
dalinasi įvairiuose renginiuose, skaitydama pranešimus įvairiomis temomis, tarp jų: 
„Integruotas ugdymas pamokose“, „Aktyvūs ugdymo metodai integruotose pamokose“, 
„Integruota veiklos diena ,,Draugystė su bendraamžiais užsienyje“, „Visos dienos mokykla – 
neribotų galimybių erdvė?..“, „Atradimo džiaugsmas pamokoje“, ,,Mokykla – mokiniai – tėvai = 
šauni komanda“, „Visuminis ugdymas: akademinio ir dorovinio ugdymo pusiausvyros svarba 
švietime“ ir kt. 
Rasa nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudama įvairiuose mokymuose dėl specialiųjų poreikių 
mokinių ugdymo, švietimo pagalbos , kad galėtų  

*** *** *** 

Audrė BUJOKIENĖ 

VšĮ „Vaikų linija“ komunikacijos vadovė 

 

VšĮ „Vaikų linija“  
www.vaikulinija.lt 

Audrė Bujokienė nuo 2014 metų dirba Vaikų linijoje. 
Audrės veikla yra susijusi su organizacijos atstovavimu įvairiuose renginiuose, vidine ir išorine 
komunikacija, bendradarbiavimo plėtojimu, informacinių priemonių inicijavimu, rengimu ir 
platinimu, jų pasiekiamumo ir efektyvumo vertinimu, ryšių su rėmėjais ir partneriais mezgimu 
ir palaikymu, savanorių konsultantų kvalifikacijos ir motyvacijos kėlimu, renginių iniciavimu ir 
organizavimu, viešinimo kampanijų ir kitų iniciatyvų vykdymu ir kt. 
Ankstesnė A. Bujokienės darbinė patirtis buvo LRT, UAB „Alfa media“ ir UAB „15min“. 

*** *** *** 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Aš tikiu, kad mūsų pasaulio ateitis, kuri yra vaikai, priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. 
Kiekvienas turėtų prisiimti atsakomybę už geresnį mūsų visų gyvenimą.“ 

(Gokce, 16 m.) 


