
 

 

 

 

               UGDYMOSI  PROGRAMŲ, 

PAGAL  KURIAS  UGDOMI  SPECIALIŲJŲ 

POREIKIŲ  TURINTYS  MOKINIAI  

      P A V A D I N I M A I: 

 Bendroji programa 

 Pritaikyta programa 

 Individualizuota programa 

  

         BENDROJI  PROGRAMA: 

skirta mokiniams, patiriantiems ugdymosi 

sunkumų dėl nepalankios aplinkos (kultū- 

rinės / kalbinės, pedagoginės, socialinės – 

 ekonominės) ar susidariusių aplinkybių, 

kalbėjimo ir kalbos, elgesio ar/ir emocijų, 

regos, klausos, kochlearinių  implantų 

naudojimo, įvairiapusių raidos, judesio ir 

padėties bei neurologinių sutrikimų, kai 

intelektiniai gebėjimai nėra žemi ir moko- 

mųjų dalykų pasiekimai atitinka patenki-  

namą lygį; 

 ugdymo turinio apimtis nekeičia-  

ma, galima pritaikyti mokinių pa- 

žangos ir pasiekimų vertinimo kri- 

terijus; 

 

 

 gali būti teikiama logopedo, tiflopeda- 

gogo, surdopedagogo, psichologo, so- 

cialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo 

pagalba; 

 specialiojo pedagogo pagalba  

neteikiama; 

 mokytojai taiko specialius  darbo bū-

dus 

per visų dalykų, kuriuos mokydamiesi 

mokiniai patiria sunkumų, pamokas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 PRITAIKYTA  PROGRAMA: 

        rekomenduojama mokiniams, turin-

tiems bendrųjų mokymosi sutrikimų (kai 

žemi intelektiniai gebėjimai), arba moki-

niams su netolygia intelekto struktūra, kai 

viena iš intelekto charakteristikų (verbali-

nis ar neverbalinis intelektas) atitinka labai 

žemą ar žemą intelekto lygį; 

 

 skiriama mokiniams, kurių pasieki-

mai neatitinka Bendrųjų programų 

patenkinamo lygio ar atitinka tik kai 

kuriuos Bendrųjų programų paten-

kinamo lygio požymius (yra  nepa-

tenkinamas pasiekimų lygis);     

tikslas- siekti patenkinamo 

Bendrųjų programų pasiekimų 

lygio; 

 pritaikytos programos pagrindu gali 

būti supaprastinta ir palengvinta tos 

pačios klasės dalyko programa (at-

skirais atvejais pateikiamos žemes-

nės klasės lygio užduotys); 

 programos turinys turi sietis su ben- 

dru ugdymo turiniu klasėje, kad 

mokinys galėtų dalyvauti bendroje 

klasės veikloje; 

 galimi Bendrojo ugdymo plano pa-

keitimai; 

 mokytojai derina įprastinius ugdy-

mo metodus ir būdus su nuolat tai-

komais alternatyviais, atsižvelgdami 

į ugdymosi sunkumų priežastis; 

 naudojami bendrojo ugdymo dalykų 

vadovėliai, mokymo priemonės, o 

prireikus – specialiųjų ugdymosi po-

reikių mokiniams pritaikyti  vadovė-

liai ar / ir specialiosios mokymo 

priemonės; 

 



 teikiama specialiojo pedagogo pa-

galba (galima mokytojo padėjėjo ir 

kitų specialistų pagalba); 

 4 - tų  klasių  mokiniai gali dalyvauti 

testavime, tačiau  būtina atsižvelgti 

į mokyklos specialistų rekomendaci-

jas. 

 

   

 

 

        INDIVIDUALIZUOTA  PROGRAMA: 

Skiriama tik sutrikusio intelekto mokiniams, 

ugdomiesiems bendrojo ugdymo mokyklo-

se, specialiosiose mokyklose ar specialiojo 

ugdymo centruose; 

 programos turinys gali iš esmės skir-

tis nuo Bendrųjų ugdymosi progra-

mų; 

 bendrojo ugdymo planas gali būti 

keičiamas iki 30 procentų. 

 prioritetas – praktinis žinių pritai-

kymas gyvenime; 

 programos turinys turi sietis ir derė-

ti su bendru ugdymo turiniu klasėje, 

kad mokinys galėtų dalyvauti ug-

dymo procese kartu su visais; 

 naudojami specialiųjų ugdymosi po-

reikių mokiniams pritaikyti vadovė-

liai, specialiosios mokymo priemo-

nės arba individualiai parengtos 

mokymo priemonės; 

 alternatyvūs ugdymo metodai ir 

būdai derinami su įprastiniais arba 

taikomi tik alternatyvūs; 

 teikiama specialiojo pedagogo bei 

kitų specialistų pagalba (pagal po-

reikį); 

 4 -tų klasių mokiniai gali dalyvauti 

testavime, tačiau būtina atsižvelgti į 

mokyklos specialistų rekomendaci-

jas; 

 

 

 

 

 

             Paruošta  remiantis   (”Mokinių turin -   

čių specialiųjų ugdymosi  poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 

d. įsakymu  Nr.V- 1795) „Gilijos“ pradinės 

mokyklos spec. pedagogė Danutė Sivickienė 

 

 

  NĖRA  DIDESNĖS  NELYGYBĖS UŽ 

     LYGYBĘ  UGDANT  NELYGIUS 

 

 

   

    

 

 

              

                 UGDYMO PROGRAMOS, 

     SKIRTOS  SPECIALIŲJŲ  UGDYMOSI 

  POREIKIŲ  TURINTIEMS  MOKINIAMS 

 

 

 

 

 

 

 

 


