
Pasirašydami „Inkliuzinio mokymosi memorandumą besimokantiems, turintiems sveikatos sutrikimų“, 
mes, mokymo organizacija, įsipareigojame:

 teikti informaciją apie mokymų galimybes žmonėms, turintiems sveikatos sutrikimų;

 užtikrinti individualų priėmimą, kelią ir tolesnius veiksmus be jokios diskriminacijos;

 informuoti besimokančiuosius apie kontaktinio asmens buvimą organizacijoje;

 didinti komandų informuotumą apie žmonių, turinčių sveikatos sutrikimų, priėmimą ir paramą;

 organizuoti inkliuzinio ugdymo komandos specialistų kvalifikacijos kėlimą;

 suteikti visiems dalyviams reikiamus išteklius, kad jie galėtų priimti žmones, turinčius sveikatos 
sutrikimų;

 užmegzti pedagoginį dialogą su besimokančiuoju ir įtraukti jį į jį liečiančius sprendimus;

 sukurti pritaikytas mokymosi strategijas, skirtas savarankiškumui ir sėkmei, nemažinant tikėtino 
besimokančiųjų, turinčių sveikatos sutrikimų, pasiekimų lygio;

 bendradarbiauti su kitomis organizacijomis švietimo, medicininės ir socialinės bei užimtumo eko-
sistemose;

 reguliariai vertinti šio įtraukaus požiūrio pažangą ir tiek viduje, tiek išorėje informuoti apie prakti-
nius prieš tai paminėtų įsipareigojimų įgyvendinimo rezultatus*.

*INDUCATE projekto įrankius galite rasti šiuo adresu (http://inducate.eu/index.php/results/).

Įtraukiojo ugdymo memorandumas  
ugdant suaugusius, turinčius ilgalaikių 

sveikatos sutrikimų
Šis memorandumas yra Erasmus+ projekto Inducate tęsinys.

Suaugusiems, turintiems su sveikata susijusių sutrikimų, galimybės mokytis išlieka sunkiai pasiekiamos. Projek-
tu „Inducate“ siekiama pagerinti šių besimokančiųjų mokymosi patirtį suteikiant Europos mokymo organizacijoms 
įrankius, leidžiančius įvertinti jų mokymosi  veiksmingumą. 

Inkliuzinio mokymo memorandumas besimokantiesiems, turintiems sveikatos sutrikimų, yra įsipareigojimo teks-
tas, siūlomas pasirašyti bet kuriam mokymo teikėjui, norinčiam savanoriškai pagerinti socialinę ir profesinę besi-
mokančiųjų integraciją.

Pasirašančioji institucija taip padeda plėsti Inducate tinklą (Europos ugdymo organizacijų, kurios prisideda prie  
sėkmingo besimokančiųjų, turinčių sveikatos sutrikimų, ugdymo tinklas).

Dėmesio: informacija apie ligos, kuria serga besimokantis asmuo, pobūdį - tik atitinkamo asmens ir jo artimųjų 
reikalas. Šiuo atžvilgiu jiems negalima daryti jokio spaudimo. Švietimo bendruomenę domina būtent ligos pase-
kmės mokymo kursui ir mokymuisi. 

Pasirašymo data: ............................

Vieta: .............................................

Pasirašančio asmens vardas, 
pavardė ....................................................

Organizacijos antspaudas Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo 
jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos 
Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą 
šiame leidinyje.


