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Ugdymo(si) programų pritaikymas
 Ugdymo turinio apimtys nekeičiamos, nustatytais
požymiais gali būti pritaikomi mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo kriterijai.
 1-2 dalykų arba 1-2 ugdymo sričių programų
pritaikymas.
 3-5 dalykų arba 3-5 ugdymo sričių programų
pritaikymas.
 Dalykų turinys, dalykų srities turinys pritaikomi
veikloms, savarankiškumo, socialiniams įgūdžiams
ugdyti.

Ugdymo(si) programų pritaikymas
 Pritaikant programą svarbu atsižvelgti į mokymosi
sunkumus sąlygojančias priežastis: vaiko raidos
ypatumus (negalė, sutrikimas, laikini sunkumai),
intelekto lygį, ugdymo aplinką ir į mokinio potencines
galimybes, kuriomis mokinio savybėmis ugdymo
veikloje bus galima remtis.

Ugdymo(si) programų pritaikymas
 Pritaikytos programos pagrindas gali būti

supaprastinta ir palengvinta tos pačios klasės
dalyko programa. Pritaikomos programos tikslas yra
siekti mokinio patenkinamo pasiekimų lygio.
 Pritaikomos programos turinys turi sietis ir derėti su
bendru ugdymo klasėje turiniu, užtikrinant, kad
ugdytinis, besimokantis pagal pritaikytą programą,
„neiškristų“ iš klasės konteksto, teminiu požiūriu
mokytųsi to paties, skirtųsi tik nagrinėjamo dalyko
apimtys ir temų nagrinėjimo gilumas.

Ugdymo(si) programų individualizavimas
 Tais atvejais (pvz., esant intelekto sutrikimui) kai
bendrosios programos tikslai specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčiam mokiniui tampa nepasiekiami,
bendrojo lavinimo programa individualizuojama.
 Individualizuojant programą svarbu: paprastinti,
konkretinti, siaurinti jos turinį, daugiau laiko
skirti svarbiausių gebėjimų ugdymui, atsižvelgti į
praktinį žinių pritaikymą gyvenime, daugiau
laiko skirti kartojimui.

Ugdymo(si) programų individualizavimas
 Kartais programų (klasės ir specialiųjų poreikių
turinčio mokinio) sąsajos laikinai nutrūksta ir
mokiniai siekia individualių tikslų .
 Ugdymo turinys atskirais atvejais gali būti orientuotas
ne į Bendrąsias ugdymo programas, o į mokinio
socialinių, orientacinių gebėjimų bei savarankiško
gyvenimo įgūdžių lavinimą.

Ugdymo (-si) programų pritaikymo
kriterijai
 Dalyko programos pritaikymas gali būti rekomenduojamas,

kai vaikui nustatoma negalė ar sutrikimas, kurie lemia
ilgalaikius, stabilius SUP. Ugdymo programa gali būti
pritaikoma kai:
 1) Žemus mokinio pasiekimus lemia ne laikini mokymosi
sunkumai, o nepakankamas intelekto funkcionavimo
lygis, t.y. stabilūs labai žemi (IQ 69 ir mažiau) ar žemi (IQ
70-79) bendrieji gebėjimai ar netolygi intelekto raida;
 2) Mokinio pasiekimai įsisavinant dalyką žemesni nei
patenkinamo lygio, neatitinka 2 metų laikotarpiu nurodytų
mokinių pasiekimų lygių požymių;

Programų pritaikymo rekomendacijos
 Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo
rekomendacijos specialiųjų poreikių žemų ir labai
žemų intelektinių gebėjimų mokiniams ugdyti.
 Pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo
rekomendacijos specialiųjų poreikių mokiniams
kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei
gamtamoksliniam ugdymui.

Ugdymo turinys
Bendrosiose programose
apibrėžiamas visos švietimo
sistemos lygmeniu

Pritaikytoje bendrojoje programoje
apibrėžiamas pagal mokinio
gebėjimus ir galias

- aprašant numatomus mokinių
mokymosi pasiekimus

- numatomi mokinio mokymosi
pasiekimai

- nurodant dalykų turinio apimtis

- nurodoma dalykų turinio apimtis
(esminės, būtiniausios dalyko
žinios)
- nurodant mokinių pasiekimų lygių - aprašomi mokinio pasiekimų
požymius
požymiai
- aptariant svarbiausius programų
įgyvendinimo aspektus

- aptariant svarbiausius programos
įgyvendinimo aspektus (trukmę,
švietimo pagalbą)

Mokinio pasiekimai
 Mokinio pasiekimai patenkinamo lygio, atitinka dvejų

metų laikotarpiu nurodytus mokinių pasiekimų lygių
požymius.
 Mokinio pasiekimai žemesni nei patenkinamo lygio,
neatitinka dvejų metų laikotarpiu nurodytų mokinių
pasiekimų lygių požymių.
 Mokinio pasiekimai žymiai žemesni nei dvejų metų
laikotarpiu nurodyti mokinių pasiekimų lygių požymiai.
 Mokinio pasiekimai neatitinka siejamų su amžiumi ir
ugdymo metų tarpsniui būdingų mokinių pasiekimų.

Ugdymo plano pritaikymas
 Pradinis ugdymas:
 Nežymaus intelekto sutrikimo mokiniams galima iki 15
% koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų
savaitinių pamokų skaičių.
 Vidutinio intelekto sutrikimo mokiniams galima iki
20 % koreguoti dalykų programoms įgyvendinti
skiriamų savaitinių pamokų skaičių arba ugdymas
organizuojamas atskiromis veiklos sritimis.
 Žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo
mokiniams, kurčneregiams ugdymas organizuojamas
atskiromis veiklos sritimis.

Ugdymo plano pritaikymas
 Pagrindinis ugdymas
 Sutrikusios regos, klausos, kalbos ir kalbėjimo, judesio ir
padėties sutrikimų turintiems mokiniams (besimokantiems
pagal bendrąsias programas) galima iki 20 % koreguoti
dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių
pamokų skaičių.
 Nežymaus intelekto sutrikimo mokiniams galima iki 25 %
koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų
savaitinių pamokų skaičių.
 Integruotai besimokantiems vidutinio intelekto sutrikimo
mokiniams galima iki 30 % koreguoti dalykų programoms
įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičių.

Ugdymo plano pritaikymas
Pagrindinis ugdymas
 Besimokantiems klasėje/ mokykloje, skirtoje mokiniams,
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vidutinio intelekto
sutrikimo mokiniams ugdymas organizuojamas atskiromis
veiklos sritimis.
 Žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo mokiniams,
kurčneregiams ugdymas organizuojamas atskiromis veiklos
sritimis.
Vidurinis ugdymas
 Sutrikusios regos, klausos, kalbos ir kalbėjimo, judesio ir
padėties sutrikimų turintiems mokiniams (besimokantiems
pagal bendrąsias programas) galima iki 20 % koreguoti dalykų
programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičių.

Ugdymosi metodų ir būdų
pritaikymas
 Ugdymo metodų pritaikymas pasireiškia tuo, kaip ir
kokiu santykiu įprastiniai darbo su visais grupės
vaikais metodai mokymo procese derinami su
alternatyviaisiais (pakaitiniais, kitais galimais),
individualiai juos parenkant SUP turinčiam vaikui.
 Alternatyvūs mokymo(si) būdai rekomenduojami tais
atvejais, kai taikant įprastus, tradicinius mokymo
būdus vaikas neišmoksta skaityti, rašyti, skaičiuoti ar
neišmoksta tam tikrų dalykų (lietuvių k., užsienio k.,
matematikos, fizikos , geografijos, istorijos ir kt.)
mokomosios medžiagos.

Vadovėlių, mokymo priemonių
parinkimas, mokomosios medžiagos
pritaikymas, rengimas/kūrimas
Specialiosios mokymo priemonės:
 Vadovėliai, pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams.
 Mokymo priemonės akliesiems, silpnaregiams.
 Mokymo priemonės simbolių ar gestų kalba.
 Mokomosios kompiuterinės programos.
 Individualios mokymo priemonės konkrečiam vaikui.

Ugdymosi metodų ir būdų
pritaikymas

 Metodai parenkami ir pritaikomi atsižvelgiant į vaiko

psichinių ir fizinių funkcijų būklę, intelekto lygį bei
struktūrą, į vaikui būdingas mokymosi strategijas ir
priimtiniausią vaikui mokymosi stilių.
 Aktualu pritaikyti mokymo metodus vaikams, turintiems
negalių ir sutrikimų, kadangi negalės ir sutrikimai sąlygoja
skirtingą vaikų pažinimo lygį, galimybes ir būdą, lemia
savitą mokymosi strategijų pobūdį.
 Atskirais atvejais mokymo metodų pritaikymą galima
rekomenduoti vaikams, turintiems laikinų mokymosi
sunkumų.

Ugdymosi metodų ir būdų
pritaikymas
 Sprendžiant ugdymo metodų pritaikymo klausimą,
analizuojama, ar šiuo metu vaikui taikomi mokymo
metodai yra tinkami ir efektyvūs.
 Taikomų vaikui ugdymo metodų tinkamumą vertina
specialusis pedagogas (logopedas) ir psichologas,
atsižvelgdami į šiuos veiksnius:
 Mokinio patiriamų mokymosi sunkumų pobūdį;
 Galimas jų priežastis (nustato specialusis pedagogas
(logopedas) ir psichologas). Svarbu tiksliai
identifikuoti panašių mokymosi sunkumų galimas
skirtingas priežastis .

Ugdymosi metodų ir būdų
pritaikymas

 Vaiko taikomas mokymosi strategijas (kaip vaikas

mokosi?), jo mokymosi stilių (vertina specialusis
pedagogas (logopedas) ir psichologas);
 Vaiką mokančio mokytojo bei su vaiku dirbančio
specialiojo pedagogo (logopedo) informaciją apie vaiko
taikomas mokymosi strategijas;
 Mokytojo, mokančio vaiką, taikomus mokymo metodus
(t.y. kaip mokytojas moko) ir jų tinkamumą vaikui (juos
nustato ir jų efektyvumą vertina specialusis pedagogas ir
psichologas).
 Analizuojamas mokinio ir mokančio mokytojo taikomų
strategijų tinkamumas ir efektyvumas.

Ugdymosi metodų ir būdų
pritaikymas

 Įvertinę mokinio mokymosi strategijas (kurios
susijusios su tipologiniais sutrikimo ir individualiais
vaiko požymiais) ir mokytojo taikomus mokymo
metodus, PPT specialistai teikia rekomendacijas
mokytojams dėl efektyvesnių, į vaiko galias orientuotų
mokymosi būdų taikymo, rekomenduoja derinti
įprastinius mokymo metodus su alternatyviais.
 Teikiamos rekomendacijos vaikams, kaip efektyviau
mokytis, kokius taikyti būdus, lemiančius geresnį
medžiagos įsiminimą, supratimą bei išmokimą.

Ugdymosi vietos parinkimas ar/ir
aplinkos pritaikymas
 Pritaikyti ugdymo vietą ir aplinką labai svarbu mokant
vaikus, turinčius negalių (judesio ir padėties
sutrikimų, klausos, regos sutrikimų, įvairiapusių
raidos sutrikimų ir kt.) ir kai kurių sutrikimų (elgesio
ir emocijų sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir kt.).
 Mokyklos patalpų pritaikymas.
 Specialiai pritaikyta ugdymo aplinka.

Ugdymui skirtų techninės pagalbos
priemonių reikmė
Mokiniams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų:
Priemonės, padedančios judėti, išlaikyti pusiausvyrą.
Mokiniams, turintiems klausos sutrikimų:
Klausos aparatai, klausą stiprinančios priemonės.
Mokiniams, turintiems regos sutrikimų:
Didinančios tekstą ekrane, lentoje priemonės, elektroninė
Brailio mašinėlė, Brailio spausdintuvas.
 Kompiuterinė kompensacinė technika, skirta negaliai
kompensuoti.
 Poreikio lygmuo nustatomas pagal reikalingos pagalbos
intensyvumą (pradedant epizodiniu ir baigiant nuolatiniu
jos poreikiu).







Specialiosios pedagoginės pagalbos
reikmė
 Specialiojo pedagogo pagalba.
 Tiflopedagogo pagalba.
 Surdopedagogo pagalba.
 Logopedo pagalba.
 Jos poreikis vertinamas pagal reikalingos pagalbos
intensyvumą (nuo 1 iki 5 ir daugiau pratybų per
savaitę).

Specialiosios pagalbos reikmė
 Mokytojo padėjėjo pagalba.
 Gestų kalbos vertėjo pagalba.
Pagalba teikiama mokiniams , turintiems
vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų
ugdymosi poreikių. Specialiosios pagalbos
teikimą, esant poreikiui, skiria PPT.
Specialioji pagalba vertinama pagal jos
intensyvumo poreikį (1- 8 val. per dieną).

Psichologinės Vertinama pagal jos intensyvumo poreikį,
pagalbos
kurį įvertina ir nustato psichologas.
reikmė
Socialinės
pedagoginės
pagalbos
reikmė

Vertinama pagal jos intensyvumo poreikį,
kurį įvertina ir nustato socialinis
pedagogas.
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