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REKOMENDACIJOS 

DIRBANT SU VAIKAIS, TURINČIAIS INTELEKTO SUTRIKIMĄ 

 

 Lengvinkite ugdymosi turinį, konkretinkite mokomąją medžiagą. Numatykite laiko 

sistemingam išeitos medžiagos kartojimui įvairiais būdais, siekite išmoktą medžiagą su 

nauja. 

 Remkitės mokinio galiomis, pomėgiais ir interesais, individualiais gebėjimais, geriausiai 

išsivysčiusiomis pažintinėmis funkcijomis. 

 Organizuokite praktinio pobūdžio ugdymą, mokymą per tiesioginį patyrimą. Atsižvelkite 

į žinių pritaikomumą, funkcionalumą: ugdymo turinį siekite su gyvenimiškomis 

situacijomis, asmenine patirtimi, praktine nauda kasdieniniame gyvenime. Kurkite 

teigiamus emocinius santykius, skatinkite ir palaikykite norą mokytis, skirkite įveikiamų 

užduočių, įvertinkite pastangas. Kurkite pozityvius santykius, nepriklausomai nuo 

mokymosi rezultatų.   

 Planuojant ugdymą kelkite „išmintingus“ tikslus: tikslas -  apibrėžtas (jei tikslas yra 

sudėtingas, jį sunkiau pasiekti), išmatuojamas (gebėti įvertinti, ar tikslas pasiektas), 

pasiekiamas (mokinys turi gebėti jį pasiekti, tačiau turi būti ir iššūkis), realus ir 

prasmingas (teigiamas poveikis vaiko gyvenimui; jei neturi prasmės, vaikas neturės 

motyvacijos jo siekti), apibrėžtas laiko atžvilgiu (skiriamas konkretus laikotarpis). 

 Informaciją pateikite įvairiais būdais: žodžiu, raštu, vaizdu, garsu.  

 Padėkite organizuotis veiklai. Nukreipkite užduoties atlikimui. Skatinkite laikytis 

susitarimų. Skirkite po vieną užduotį,  ilgesnes užduotis skaidykite etapais, naudokite 

tarpinį atsiskaitymą. Skatinkite naudotis pagalbinėmis priemonėmis. 

 Tekstines užduotis parenkite sumaketuotas/pateiktas išskiriant prasmines dalis, 

iliustruokite paveikslėliais, įvairiomis spalvomis. 

 Naudokitės SPPC parengtomis 2017 m. rekomendacijomis „Metodinės rekomendacijos 

mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų 

individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“.  

 Tobulinant rašymo įgūdžius pamėginkite pasinaudoti skaitmenine specialiąja mokymo 

priemone 1-4 klasei „Mokausi lietuvių kalbos“ L. Barzdonytė-Morkevičienė, L. 

Tomėnienė, 2014 m., http://lietuviu1-4.mkp.emokykla.lt/. Pamėginkite pasinaudoti 

kompiuterine matematikos priemonė 1-4 klasėms. Priemonė pasiekiama  internetinėje 

erdvėje adresu: sppc.emokykla.lt. Skaitmeninių priemonių sąrašą, skirtą dirbti 

nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, mokymo 

priemonių leidinį (pdf formatu 2020.03.23 versija) 

rasite https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos. 

 Atsižvelkite į bendruosius reikalavimus, sutrikusio intelekto mokinių, besiugdančių 

bendrojo lavinimo mokyklos bendrojo lavinimo klasėje, mokymo priemonei:  

 abstrakti informacija paaiškinta, iliustruota konkrečiais žodžiais, vaizdais, daiktais; 

 neperkrauta detalėmis ir išryškina esmines, nagrinėjamo objekto, reiškinio dalis ar 

savybes; 

 neperkrauta tekstu; tekstas aiškus, paprastas; 
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 skatinanti praktinius veiksmus (dėliojimą, lankstymą, eksperimentavimą, kt.); 

 leidžianti dirbti savarankiškai ir įgalinanti pasitikrinti atliktą darbą; 

 sudaryta iš nuoseklių panašaus tipo pratimų, užduočių serijų, sudarančių sąlygas 

mokinio mąstymo ypatumus atitinkančiu tempu suprasti konkretų užduoties atlikimo 

principą (neturi būti ,,šokinėjama“ nuo vienos temos prie kitos). 
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