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Pratarmë

Kiekvienas þmogus tam tikru atþvilgiu yra toks pat kaip ir visi kiti,
tam tikru atþvilgiu – toks kaip kai kurie kiti, tam tikru atþvilgiu –  toks
kaip niekas kitas.

H. Murray

Siekdamos ágyvendinti valstybinës ðvietimo strategijos nuostatas –
ðvietimo prieinamumà, socialiná teisingumà ir  kiekvieno besimokanèiojo
ugdymo kokybæ, ugdymo ástaigø bendruomenës stengiasi atverti duris
kiekvienam norinèiajam jose mokytis. Taèiau ðvietimo prieinamumas
nëra vien atviros durys, tai ir galimybë mokytis saugioje, tinkamoje
aplinkoje, t. y. aplinkoje, kurioje kiekvienas besimokantysis bûtø
ugdomas pagal jo galimybes, poreikius bei polinkius.

Uþtikrinti visiems mokiniams demokratiná „lygiø galimybiø“
ugdymà yra nelengvas uþdavinys bendrojo lavinimo mokykloms, kurios
privalo ne tik rûpintis mokiniø, turinèiø ávairiø ugdymo(si) poreikiø,
buvimu „po vienu stogu“, bet ir kurti kokybiðkà edukacinæ aplinkà
visiems mokiniams, kad ir kokie bûtø protiniø ar fiziniø jø gebëjimø,
socialiniø sàlygø, kultûros ar rasës skirtumai. Kiekvienas vaikas turi teisæ
priklausyti mokyklai, klasei, grupei ir bûti jos dalimi, kiekvienas vaikas
turi teisæ á mokslà. Mokyklos visiems rodiklis yra jos bendruomenës
pastangos átraukti visus mokinius, turinèius specialiøjø ugdymosi
poreikiø, taip pat ir nemotyvuotus, auganèius psichosocialinio
nepritekliaus sàlygomis ir kt., á bendras mokymo situacijas, sudarant
jiems galimybes dalyvauti bendroje veikloje su bendraamþiais ir bûti
visaverèiais bendruomenës nariais.

Mokyklos bendruomenë neturi tikëtis, kad visi mokiniai pasieks tà
patá lygá, taèiau turi sudaryti geriausias sàlygas ir galimybes kiekvienam.
Mokykloje vyksta socialinis procesas, kuriame visi mokiniai yra
asmenybës, ir mokyklos bendruomenë turi þinoti ir matyti, kaip
panaudoti skirtybes siekiant kuo aukðtesnës socializacijos bei ugdymo(si)
kokybës kiekvieno asmens gyvenime. Tokioje aplinkoje tobulëja visø
vaikø ugdymas(is), bendravimo ir bendradarbiavimo ágûdþiai, nuo pat
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maþens mokomasi gyventi, bûti drauge, dalyvauti kartu ir dalintis savo
individualumu, savo skirtybëmis, sprendþiant gyvenimo situacijas.
Vaikai mokosi ið vaikø, ir bûdami kartu su savo bendraamþiais bei
dalyvaudami bendruomenës veikloje jie ne tik tobulina savo þinias, bet
ir lavina socialinius ágûdþius, kurie bûtini gyvenime.

„Efektyvi mokykla – tai pridëtinës vertës mokykla. Pridëtinë vertë –
tai mokinio pasiekimas daugiau negu ámanoma, negu jam numatyta,
atsiþvelgiant á jo ðeimos sàlygas, jo sugebëjimus. Efektyvi mokykla – tai toji,
kuri pranoksta prognozes, sukurdama kuo didesnæ pridëtinæ vertæ. Mokyklos
efektyvumo rodiklis yra paties vaiko paþanga“(Dale’as Mannas).

Norëdamos kurti „pridëtinës vertës“ mokyklà, jø bendruomenës
(mokytojai, administracija) turi ieðkoti vis naujø darbo bûdø, metodø,
pedagoginës veiklos organizavimo principø, tobulinanèiø ne tik turinèiø
specialiøjø ugdymosi poreikiø, bet ir visos klasës mokiniø ugdymà.
Integruotai ugdant svarbu gerai paþinti kiekvienà mokiná, pritaikyti
programà, pasiekimø vertinimà prie besimokanèiojo galimybiø bei
individualiø poreikiø.

Daþnai mokytojai skundþiasi, kad jiems stinga þiniø apie kokybiðkà
mokiniø, turinèiø specialiøjø poreikiø, ugdymà kartu su bendraamþiais,
praktiniø ágûdþiø organizuoti darbà klasëje taip, kad kiekvienas mokinys
galëtø dirbti pagal savo galimybes ir bûtø skatinamas lavinti màstymà
bei individualius gebëjimus.

Ðiame leidinyje aptarsime sàlygas, kurios bûtinos kokybiðkam
heterogeniniø grupiø ugdymui, mokyklos visiems bruoþus, patarsime
mokytojams, kaip planuoti mokinio ugdymà ir áþvelgti individualius jo
poreikius bei gebëjimus ir tinkamai pritaikyti ugdymo programà, kaip
diferencijuoti ugdymà.

Mokykla neturëtø visø mokiniø mokyti vienodai – tais paèiais
bûdais ir tø paèiø dalykø vienu metu. Kolektyviná ugdymà turi keisti
individualus, asmens gebëjimus atitinkantis ugdymas.

„Ne visus galime iðmokyti visko, bet kiekvienà galima iðmokyti ko
nors“, – tegul tai bûna kiekvieno mokytojo moto!
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Specialiøjø ugdymo(si) poreikiø turinèiø
mokiniø apibûdinimas

Bendrojo lavinimo mokyklø bendruomenës, siekdamos uþtikrinti
visiems pilieèiams demokratiná, „lygiø galimybiø“ ugdymà(si), vis
daþniau vartoja specialiosios pedagogikos terminà „specialiøjø poreikiø
mokiniai“ (arba „mokiniai, turintys specialiøjø poreikiø“).

Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo ástatyme (1998)
specialiøjø poreikiø asmenimis vadinami vaikai ir suaugusieji, dël
ágimtø ar ágytø sutrikimø turintys ribotas galimybes dalyvauti ugdymo
procese, visuomenës gyvenime.

„Specialiojo ugdymo sistemos metmenyse“ specialieji poreikiai
apibrëþiami kaip „savybë, santykiø kompleksas, negalë, sutrikimas,
bendrøjø ar specialiøjø sugebëjimø nepakankamas ar labai geras iðsivys-
tymas. Visa tai, kuo vaikas iðsiskiria ið savo bendraamþiø daugumos,
priimta vadinti ypatingumu. Ypatingumas, nesvarbu, kokia forma jis
pasireikðtø (luoðumo, negalës, invalidumo, gabumø ar kt.), visuomet
sukelia konfliktø tarp vaiko galimybiø ir standartiniø ikimokyklinio
ar mokyklinio ugdymo reikalavimø“ (Bagdonas, 1994). Specialieji
ugdymo(si) poreikiai ir kyla tada, kai ugdymo ir saviugdos reikalavimai
neatitinka mokinio galimybiø. Atsiþvelgiant á vaikø specialiuosius
ugdymo(si) poreikius, galima ðá konfliktà sumaþinti arba panaikinti, nes
kiekvienas asmuo gali turëti specialiøjø ugdymo(si) poreikiø, jeigu
iðkelsime reikalavimus, neatitinkanèius jo galiø. A. Aliðauskas (2003)
siûlo „bent jau praktikoje terminà „specialieji ugdymo(si) poreikiai“
keisti „neutralesniu“ ir tokiu pat teisingu terminu „individualieji
ugdymo(si) poreikiai“, kuriø turi kiekvienas moksleivis“.

Specialieji ugdymo(si) poreikiai – pagalbos ir paslaugø reikmë,
atsirandanti dël to, kad  ugdymo ir saviugdos reikalavimai neatitinka
asmens, turinèio specialiøjø poreikiø, galimybiø (Specialiojo ugdymo
ástatymas, 1998).

Taigi specialiøjø ugdymo(si) poreikiø tenkinimas socialiniu aspektu
yra daugiau aplinkos (fizinës ir socialinës) pokyèiai, dël kuriø mokiniui,
teikiant jo poreikius ir galimybes atitinkanèià pagalbà ir paslaugas,
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sumaþëja arba iðnyksta ugdymo ir saviugdos konfliktas, t. y. mokinys
gauna tinkamiausià jo galimybes ir poreikius atitinkantá ugdymà.
Teikiama pagalba ir paslaugos, kaip teigia A. Aliðauskas (2003), turi
garantuoti optimalià individualià ugdytinio raidà ir mokymosi pasiekimø
lygá.

Á mokyklas kasdien susirenka vis ávairesniø mokiniø, todël pagalbos
ir paslaugø poreikis gali iðkilti daugeliui jø:

• specialiøjø poreikiø mokiniams (turintiems mokymosi negaliø,
intelekto, regos, klausos, emocijø ir elgesio sutrikimø ir kt.);

• mokiniams, turintiems kitokios socialinës ar kitos gyvenimo
patirties;

• psichosocialinës átampos sàlygomis augusiems ar augantiems
vaikams;

• vaikams ið dvikalbës aplinkos;
• nepilnø ðeimø vaikams;
• praradusiems mokymosi motyvacijà, nevienodos kultûros,

iðprusimo, sveikatos ir pan. vaikams.
Todël vienu ar kitu mokymos(si) laikotarpiu trumpesná ar ilgesná

laikà specialiosios pedagoginës pagalbos gali reikëti ávairiø sutrikimø ar
(ir) sunkumø turintiems ikimokyklinio ir mokyklinio amþiaus vaikams.

Lietuvoje skiriama 10 specialiøjø poreikiø asmenø sutrikimø grupiø
(LR ðvietimo ir mokslo ministro, LR sveikatos apsaugos ministro ir LR
socialinës apsaugos ir darbo ministro 2002 m. liepos 12 d. ásakymas
Nr. 1329/368/98 ,,Dël specialiøjø poreikiø asmenø sutrikimø ir jø
laipsniø nustatymo ir specialiøjø poreikiø asmenø priskyrimo specialiøjø
ugdymosi poreikiø grupei tvarkos“):

1. Intelekto sutrikimai.
2. Specifiniai paþinimo sutrikimai arba paþinimo procesø neiðlavë-

jimas.
3. Emocijø, elgesio ir socialinës raidos sutrikimai.
4. Kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai.
5. Klausos sutrikimai.
6. Regos sutrikimai.
7. Judesio ir padëties sutrikimai.
8. Lëtiniai somatiniai ir neurologiniai sutrikimai.
9. Kompleksiniai sutrikimai.
10. Kiti raidos sutrikimai.
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„Kiekviena klasifikacija – sàlyginis teorinis konstruktas, kuris negali
aprëpti visø raidos ypatingumø bei jø deriniø ávairovës. Teigiama tai,
kad klasifikacija padeda susiorientuoti raidos sutrikimø ávairovëje, leidþia
ðià ávairovæ modeliuoti, teikti asmeniui tikslingà pagalbà, padeda
susikalbëti ir suprasti vieniems kitus“ (Aliðauskas, 2002).

Specialiøjø poreikiø vaikai tiek Lietuvoje, tiek kitose ðalyse ugdomi
ir specializuotose, ir bendrojo tipo ugdymo ástaigose. Pagal ugdymo
aplinkas, kaip teigia A. Galkienë (2003), ðiek tiek kinta ir edukacinës
sàveikos tarp ugdytojo ir ugdytinio sàlygos, bet principai yra tokie pat –
atsiþvelgimas á mokinio galias, gebëjimus, ypatingumus. Juos reikia
paþinti ir kuo veiksmingiau kompensuoti, pasitelkiant stipriàsias
ugdytinio savybes.

Mokyklinë integracija negalima be atitinkamø specifiniø pagalbos
priemoniø, bendravimo ir partnerystës (Ruðkus, 2002). Galimybæ
neágaliam þmogui gyventi visavertá gyvenimà bendruomenëje lemia
abipusë sàveika: sveikø þmoniø pasirengimas priimti kitoká individà bei
neágalaus þmogaus pastangos bûti veikliam (Galkienë, 2001).

Kaip teigia J. Ruðkus (2003), mokytojai, kuriø klasëse yra vaikø,
turinèiø negalià, turi þinoti keturis bendruosius dalykus:

1) vaiko negalià bûtina traktuoti kaip vienà ið kitais atþvilgiais
normalaus vaiko savybiø (poþiûris á negalià);

2) reikia stengtis áveikti áprastà neiðmanymà ir pakeisti neigiamà
nuostatà turinèiø negalià mokiniø atþvilgiu (poþiûris á vaikà);

3) bûtina gerai paþinti mokinio ypatybes ir stengtis vienas átvirtinti,
kitas pakeisti (vaiko paþinimas);

4) reikia remtis turima informacija apie vaikus ir kiekvienam ið jø
taikyti tinkamus mokymo metodus (tinkamø metodø parinkimas).
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Kas yra mokykla visiems?

Bendrasis ugdymo uþdavinys ðiuolaikinëje visuomenëje – atskleisti ir
vystyti kiekvieno individo gebëjimø ir siekiø potencialà; suteikti þiniø
ir ágûdþiø, padedanèiø socializuotis ir bûti veiksniems asmeniniame ir
bendruomenës gyvenime. Ugdytis socialinius gebëjimus ir gabumus,
siekiant bûti visuomenës nariu, yra taip pat svarbu kaip ir ágyti þiniø ir
ágûdþiø.

Vienas ið bûdø ðiems tikslams pasiekti yra integruotas ugdymas,
mokymasis gyventi bendruomenëje, kurioje:

• yra galimybë patenkinti kiekvieno vaiko poreikius ir palaikyti jo
interesus;

• kiekvienas turi teisæ bûti iðgirstas;
• yra dialogas tarp mokiniø ir suaugusiøjø;
• yra iðvystyta socialiniø santykiø sistema;
• yra pripaþástami skirtumai;
• kiekvienam sudarytos optimalios galimybës mokytis;
• kiekvienas prisiima atsakomybæ uþ bendrus tikslus.

Integruota mokykla – tai mokykla, kuri teikia ugdymà, tinkamà
visiems mokiniams, neatsiþvelgiant á lytá, individualias aplinkybes ar
poreikius. Mokykla visiems – tai mokykla, kurioje integracija reiðkia
pastangas átraukti visus mokinius, turinèius specialiøjø ugdymosi
poreikiø, á bendras mokymo situacijas. Tai reiðkia, kad kolektyviná
mokymà reikia keisti individualiu, pagrástu asmeniniais gebëjimais ir
poreikiais, kad mokiniams reikia individualiø tikslø, kad visi mokiniai
nebûtinai turi mokytis tà patá, kad jie neturi bûti mokomi tuo paèiu
bûdu ir tø paèiø dalykø vienu metu, kad mokyklø bendruomenës turi
ieðkoti iðtekliø ir galimybiø patenkinti kiekvieno besimokanèiojo
poreikius.
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Ðiuolaikiniam mokytojui, siekianèiam ágyvendinti ðvietimo
tikslus, svarbu:

• numatyti skirtingus ugdymo tikslus, atsiþvelgiant á skirtingus
mokiniø, esanèiø toje paèioje klasëje, gebëjimus;

• diferencijuoti mokymo turiná;
• lanksèiai organizuoti darbà klasëje, taikant naujausius mokymo

metodus;
• individualizuoti mokiniø darbø vertinimà;
• naudoti kuo ávairesnes ðiuolaikines mokymo priemones, tarp jø

ir kompiuterines technologijas.

Daþnai ugdymo ástaigos bendruomenës nariai (pedagogai, adminis-
tracija) visà dëmesá skiria tam, kà turi daryti mokiniai mokykloje ar
pamokoje. Taèiau, norint ágyvendinti mokyklos visiems modelá,
kuriame vyrauja kooperacinio mokymo metodai, naujos elgsenos turi
iðmokti ir mokytojai. Iðmokti vien mokymo metodø jiems jau
nebepakanka, tenka keisti savo poþiûrá, o neretai ir ásitikinimus.

Viena esminë ugdymo tokioje mokykloje sàlyga – atsisakyti
tradicinio ugdymo modelio ir kurti naujà visuminio ugdymo modelá,
kuriame tiek mokytojo, tiek mokinio vaidmuo yra kitoks.
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Ugdymo paradigmos

Ðiuolaikinëje visuomenëje þmogus turi nuolat mokytis ir ieðkoti þiniø,
suvokti rinkos, visuomenës pokyèius, numatyti savo vietà joje ir
prisitaikyti sparèiai kintanèiame pasaulyje. Ugdyti – tai ne tik suteikti
þiniø ir ágûdþiø, bet ir formuoti socialinius gebëjimus, bendràsias
kompetencijas, reikalingiausias þmogaus savarankiðkam gyvenimui.
Sparèiai kintanèiame gyvenime kinta ir ugdymo paradigmø samprata.

1 lentelë
Senosios ir naujosios ugdymo paradigmos palyginimas

Þinios

Þinios sukuriamos bendradarbiaujant
mokiniams su mokytojais.
Mokytojas:
• kuria ugdymo aplinkà, skatina
domëtis, suteikia naujø galimybiø
pristatydamas neþinomus objektus,
ávykius, þmones;
• reaguoja á mokinio susidomëjimà,
entuziazmà;
• suteikia galimybiø aktyviai tyrinëti,
moko per þaidimus, darbà grupëmis,
poromis;
• padeda mokiniams suprasti, domisi,
kaip mokiniai supranta tai, ko mokosi;
• moko pritaikyti þinias realiame
gyvenime, padeda mokiniams
prisitaikyti prie naujø aplinkybiø,
uþmegzti ryðius.

SENOJI PARADIGMA

Mokytojas perteikia mokiniams
þinias pasakodamas ar aiðkindamas
vadovëlio turiná.
Turinys átvirtinamas pratybomis,
reikia daug ásiminti.
Mokiniai mokosi kartodami,
daniausiai mechaniðkai.
Þinios dviejø krypèiø: mokytojas
arba knyga, uþduotis, filmas ir pan.

NAUJOJI PARADIGMA
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Mokinys

Mokytojø tikslai

Pasyvi ,,talpa“, kurià mokytojas
pripildo þiniø.
Mokinio pareiga – priimti mokytojo
pateiktà uþduotá.
Atgamina koncepcijas, sàvokas,
þodþius, taisykles.
Individualiai atlieka mokytojo
nurodytas uþduotis.
Laukia mokytojo nurodymø.
Mokiniai lyginami, rûðiuojami, todël
didþiuojasi savimi arba gëdijasi,
iðgyvena nepasitenkinimo jausmà.

Aktyviai renka informacijà,
struktûrina darbà, ieðko galimø
atsakymø.
Iðkilus keblumams, analizuoja
probleminæ situacijà.
Patikrina savo mokëjimus, mokosi
pritaikyti juos praktikoje.
Dirba poromis arba grupëmis.
Ágyja naujø þiniø, pats imasi
iniciatyvos spræsti problemas.
Pasitiki savo jëgomis, jauèiasi
visaverèiu ugdymo proceso dalyviu,
veikia pagal savo galimybes ir
sugebëjimus.

Pateikti mokiniui uþduotá.
Ávertinti, kontroliuoti, tikrinti, kaip
atliekamos uþduotys.
Suskaièiuoti klaidas.
Pagirti tuos, kurie suspëja ir atlieka
uþduotis gerai, pakritikuoti tuos,
kurie klysta ar nespëja atlikti kartu su
kitais.
Lyginti vienus mokinius su kitais.
Pagal rezultatus klasifikuoti ir rûðiuoti.

Ugdyti mokinio kompetencijas.
Priþiûrëti, skatinti vaiko smalsumà,
mokyti apmàstyti savo patyrimà,
galvoti kartu, sukurti dialogà,
sudaryti prielaidas galvojimui: kaip að
màstau, kaip að mokausi, kà suþinau.
Tapti lygiaverèiu partneriu, skatinti
tarpasmeninæ sàveikà.

Mokymo turinys tampa ávairesnis,
mokomasi ne vien ið vadovëlio (nes
vaikams reikia já suvokti).
Socialinio bendravimo grupëse
diskutuojama, stengiamasi suprasti
kiekvienà bei lavinti individualias
kompetencijas.
Integruojami ávairiø srièiø klausimai.



14

Santykiai

Kontekstas

Rezultatai

Hierarchiniai. Mokytojo valdomi,
formalûs. Mokinys pamokoje
objektas, kurio valdymas priklauso
nuo mokytojo.

Horizontalieji. Grásti bendravimu ir
bendradarbiavimu. Pasiskirstoma
pareigomis, atsakomybë perkeliama
mokiniui, mokytojas priþiûri
situacijà. Mokinys pamokoje
partneris, uþmezgama tarpasmeninë
sàveika, ieðkoma bendrumo – bendrø
interesø, tikslø, bendraujama ne tik
dël dalyko þiniø.

Konkurencinis, individualus,
nekintantis. Mokytojas dirba pagal
fiksuotà (nekintamà) modelá – visos
pamokos panaðios (paaiðkinama,
perpasakojama mokomoji medþiaga,
atliekamos uþduotys, visi atlieka tà
patá, tuo paèiu tempu, patikrinama,
uþduodami namø darbai ir pan).
Gerai jauèiasi tie, kuriems sekasi.
Jauèiama átampa ir baimë, kad
nepasiseks. Gerai þinomi trûkumai
(þinoma, ko mokiniai neþino, ko
negali atlikti). Bijoma klysti.

Nuoðirdus, pagrástas
bendradarbiavimu, teminis,
integruotas. Atliekami individualûs
projektai, naudojami sudëtiniai
informacijos ðaltiniai (mokomasi ne
vien ið vadovëlio). Atsakomybë
perkeliama mokiniams. Pamokos
modelis vis kitoks, netikëtas,
skatinantis.
Visi gerai jauèiasi, nes pastebimi
kiekvieno gebëjimai (þinoma, kà
kiekvienas gali atlikti). Klaidos
padeda mokytis.

Iðmokti reikia viskà (daug faktø,
koncepcijø, taisykliø ir sàvokø).
Rezultatai greitai iðmatuojami,
nustatomi ir palyginami.

Negalime visø iðmokyti visko, bet
galime kiekvienà iðmokyti ko nors.
Sunku konkreèiai iðmatuoti
rezultatus, nes jie negreitai apèiuopiami,
todël sudaro nepatikimumo áspûdá.
Vaikai vertinami ir individualiai, ir
grupëmis, ir neformaliai, ir formaliai.
Vertinamas þinojimas ir gebëjimas
panaudoti ágytus ágûdþius
besikeièianèiomis sàlygomis.
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Prielaida

Komunikacija

Spartûs pokyèiai mus skatina kuo greièiau suprasti naujosios ugdymo
paradigmos prasmæ ðiandieninio ðvietimo sàlygomis. Kurdami mokyklà
visiems turime sparèiai eiti nuo tradicinio, atsieto ugdymo modelio prie
visuminio, kuris teikia galimybæ kiekvienam dalyvauti bendroje ugdymo
aplinkoje pagal savo galimybes, pasitikëti savimi ir kurti individualø
supratimà. Mokytojo vaidmuo èia ypaè reikðmingas, nuo jo poþiûrio ir
ásitikinimø priklausys elgesys ir veiksmai, kuriuos jis pasirinks
ugdydamas.

Gali mokyti tas, kuris supranta savo
veiklos uþduotá, þino siekiamybæ.

Bet kuris ekspertas gali mokyti, nes
jis daug (viskà) þino.

Kalbama, kai mokytojas paklausia
ar praðo atsakinëti. Klasëje vyrauja
tyla.

Kalbama, kai nesuprantama,
tariamasi poromis, grupëmis. Klasëje
„bituèiø dûzgesys“.
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Poþiûriai á ugdymà

Skiriami du poþiûriai á mokymà(si): bihevioristinis ir konstruktyvis-
tinis.

Bihevioristinës teorijos ðalininkai mokiná ásivaizduoja kaip tam tikrà
objektà su daugeliu ,,lentynëliø ir stalèiukø“, kuriuos reikia tinkamai
pripildyti, kad mokiniai prireikus galëtø pasiimti ið ,,lentynëlës“
reikiamas þinias. Ðis poþiûris visiðkai tiko industrinei visuomenei, kai
uþteko iðmanyti vienà siaurà sritá. Ðiandien greitëjantys naujø technologijø
kûrimo ir diegimo procesai skatina aktyviai veikti visuomenëje ir
reikalauja vis daugiau þiniø ið ávairiø srièiø. Þmogui reikia nuolat
mokytis, ieðkoti þiniø, kûrybingai màstyti, gebëti adaptuotis visuomenëje
ir greitai kintanèioje aplinkoje.

Pasak bihevioristø, mokytojai þino, kokiø þiniø mokiniams suteikti
ir kokias þinias mokiniai turi atgaminti, visiðkai atitrûkdami nuo to, kaip
mokiniai mokosi, kaip panaudoja savo þinias, kas vyksta mokinio viduje,
kaip formuojasi supratimas. Kai mokytojai nebegauna laukiamø
rezultatø, pradeda vertinti mokymo programà, mokytojø rengimà,
mokymo metodus ir kità „iðorinæ“ aplinkà.

Konstruktyvistai, prieðingai, ima domëtis mokinio màstymu,
pradiniu suvokimu (kaip suorganizuotos þinios), nuteikimu ir
nusiteikimu mokytis. Mokymasis yra aktyvus procesas, kurio tikslas – ne
perteikti ir gauti informacijà, o tobulinti individualø mokinio supratimà,
skatinant já aktyviai veikti, sukurti problemà bei parinkti uþduotis,
atitinkanèias mokiniø patirtá, suteikti informacijos rinkimo laisvæ. Taip
mokant ugdomas savarankiðkumas ir atsakomybë. Nuo to, koks
mokytojo poþiûris á mokymà(si), priklausys, kokius mokymo metodus
jis pasirinks tikslui pasiekti (þr. 1 pav.)
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Poþiûris á ugdymà

Bihevioristinis                        Konstruktyvistinis

MOKINYS

1 pav. Bihevioristinis ir konstruktyvistinis poþiûris á ugdymà
(pagal  Balèytienæ, 1999)

Mokytojai, kurie laikysis konstruktyvistinio poþiûrio á mokymà(si),
atsisakys tradicinio ugdymo modelio, ieðkos bei taikys naujus mokymo
metodus: dialogà, interaktyvøjá mokymà(si), darbà komandomis,
poromis, grupiná darbà, kurs atvirà mokymo aplinkà.

 

 

 

 
Kuriamas individualus
þinojimas. Domimasi mokinio
màstymo ypatumais
(kas vyksta mokinio „viduje“)

Perteikiama medþiaga, nemàstoma
apie tai, kas vyksta mokinio
„viduje“.Laukiama þinomo
atsakymo. (Mokytojas informacijà
pateikia –  mokinys atsako)

Mokymo metodai:
• dialogas
• interaktyvusis mokymasis
• atvira mokymo aplinka
• grupinis darbas
• darbas komandomis, poromis
• kritiðkas ávairiø poþiûriø vertinimas
• diskusijos ir kt.

Mokymo metodai:
• pasakojimas
• aiðkinimas
• individualus uþduoèiø atlikimas
• tikrinimas
• kontrolë
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Atvira mokymo aplinka apima ir fizinæ aplinkà, ir socialinius
mokymosi aspektus. Fizinë aplinka – tai ta, kurioje vyksta mokymas,
naudojamos informacinës kompiuterinës ir kompensacinës priemonës,
kitos mokymo priemonës (pritaikyti vadovëliai ir kt.). Socialinë aplinka –
tai þmoniø tarpusavio santykiai: mokytojo vaidmenys ir elgesys, klasës
nuotaika, visø ugdymo dalyviø (mokytojø, mokiniø, administracijos)
bendravimas ir bendradarbiavimas, motyvacija ir pagarba individualumui.
Santykiai ir bendradarbiavimas turi labai svarbià reikðmæ mokymui ir
mokymuisi. Socialinis bendravimas spartina individualø kognityviná
vystymàsi, o tai ypaè svarbu ugdant mokinius, turinèius specialiøjø
ugdymosi poreikiø. Mokinys perpranta þinias tik socialiai bendraudamas
su kitais dialogø, diskusijø, debatø ir kitokios veiklos metu. Taigi á
ugdymà, kai visi mokiniai átraukiami á bendras ugdymo situacijas ir
mokomi Bendrøjø ugdymo programø pagrindu, kokybiðkai jas
individualizuojant ir pritaikant specialiesiems mokiniø ugdymosi
poreikiams, mokytojams reikëtø þvelgti plaèiau.

Heterogeninëje bendruomenëje mokytojai susiduria su skirtingais
mokiniø gebëjimais ir ávairiais poreikiais, kurie ir yra bûtinybës keisti
sistemà (klasæ) prieþastis. Ðiuolaikiniame pasaulyje kintant mokytojo
vaidmeniui, ugdymo turinys yra ne vien vadovëlyje iðdëstyta medþiaga,
ugdymo metodas – ne vien vadovëlyje pateiktos temos perpasakojimas,
mokinio uþdavinys – ne vien ásiminti mokomàjà medþiagà. Kintant
ugdymo paradigmoms, kinta ir pagrindiniø ðvietimo sistemos dalyviø –
mokiniø ir mokytojø – vaidmenys. Mokinys ið þiniø ,,kaupëjo“ virsta
tyrinëtoju, aktyviu ugdymo proceso dalyviu, o mokytojas – jau nebe
turinio ,,perteikëjas“ ar ,,perpasakotojas“, ,,visa þinantis“ ekspertas, bet
mokinio veiklos organizatorius, patarëjas, lygiavertis ugdymo proceso
dalyvis.
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Individualus ugdymo planas

Kiekvienas mokinys turi teisæ bûti mokomas pagal savo gebëjimus ir
galimybes. Efektyvus visø mokiniø ugdymo planavimas – sudëtinga ir
daug kûrybingumo reikalaujanti uþduotis. Ugdymo planas, programos,
sudaryti atsiþvelgiant á bendruosius ugdymo tikslus ir ávairius klasës ar
grupës mokiniø poreikius, yra pagrindinis mokytojo profesionalumo
poþymis. Iðsamiam ugdymo planui, programai parengti bei ágyvendinti
reikia profesiniø ágûdþiø bei tikro atsidavimo.

Individualizuotø ugdymo programø rengimo principai

Kurdamas individualø ugdymo planà mokytojas turi:
• nustatyti mokymosi intensyvumà, atsiþvelgdamas á individualius

mokinio poreikius;
• numatyti paprastesnius (ágyvendinamus) tikslus ir siekius;
• numatyti tinkamas mokymo strategijas;
• numatyti individualiø mokinio ugdymosi poreikiø tenkinimo

galimybes;
• siekti nuoseklaus mokymo ir mokymosi tæstinumo;
• numatyti, kaip bus ugdomi mokiniø komunikavimo bei

ávairiapusio bendradarbiavimo gebëjimai;
• atsiþvelgti á visø asmenø, suinteresuotø vaiko ugdymu (tëvø, paties

vaiko, mokytojø, mokytojø padëjëjø, specialiøjø pedagogø ir kt.),
nuomones ir lûkesèius;

• numatyti saugià mokymosi aplinkà;
• numatyti diferencijuotà vertinimà.
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Individualizuotø ugdymo programø tikslai

Individualizuotø programø tikslas – uþtikrinti kiekvienam vaikui
individualø ugdymà, tenkinantá unikalius jo poreikius, vystyti
bendruosius ir specialiuosius jo gebëjimus maþiausiai varþanèioje
aplinkoje (Galkienë, 2001).

Ko siekiama individualizuojant ugdymo programà?
• Sudaryti visiems mokiniams lygias galimybes aktyviai dalyvauti

bendrose ugdymo situacijose.
• Paþinti ir plëtoti pozityvius asmens gebëjimus.
• Uþtikrinti nuoseklø ir individualø, labiausiai tinkantá mokiniui

ugdymà, atliepiantá jo poreikius, galimybes, pomëgius ir interesus.
• Derinti bendrøjø ugdymo programø reikalavimus ir individualius

mokinio gebëjimus.
• Tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo mokyklos bendruomenëje

(klasëje) ágûdþius ir plëtoti socialinius gebëjimus.

Individualizuotos ugdymo programos rengimo etapai

Galima skirti keturis pagrindinius programos rengimo etapus:

1 etapas – mokinio paþinimas (kokia mokinio situacija ir kodël?)
2 etapas – ugdymo tikslai (ko sieksime ugdydami mokiná?)
3 etapas – metodai (kaip sieksime ágyvendinti tikslus?)
4 etapas – ávertinimas (kà pasiekëme ir kà darysime toliau?)
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1 etapas
Mokinio paþinimas

Mokinio paþinimas yra atskaitos taðkas individualiai ugdymo
krypèiai numatyti. Tik paþindami mokiná, ávertinæ jo kompetencijas,
poreikius, polinkius, interesus ir galimybes, galësime numatyti labiausiai
jam tinkamà ugdymà. Rengdami ugdymo programà ir planuodami
ugdymà, galësime remtis áþvelgtomis „stipriosiomis“ mokinio ypatybëmis
bei numatyti, kaip „apeiti“ arba lavinti „silpnàsias“ (þr. 3 pav.).

3 pav. Mokinio paþinimas (pagal Galkienæ, 2003)

Programos individualumà lemia mokinio paþinimas – jo
kompetencijos, poreikiai, situacija, kurioje mokinys ðiandien yra.

Ðis etapas turi prasidëti nuo mokinio stebëjimo, tyrinëjimo ir
apraðymo. „Kokia yra dabartinë mokinio situacija ir kodël?“ – tai
pagrindiniai klausimai, á kuriuos turi bûti ieðkoma atsakymø (þr. 1
priedà).

Mokinio paþinimo sritys yra ðios:
1. Mokinio asmenybë (pozityvios asmenybës savybës, pomëgiai,

interesai, kompetencijos, poreikiai ir pan.).
2. Mokymosi ypatumai.
3. Galimybiø ávertinimas.

„Apeisime”,
kompensuosime

„SILPNOSIOS”
VIETOS

„STIPRIOSIOS”
YPATYBËS

Jomis
remsimës

SUNKUMAI

„Apeisime”,
kompensuosime

„STIPRIOSIOS”
YPATYBËS

Jomis
remsimës

SUNKUMAI

↵↵

→
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Mokinio asmenybë. Iðsiaiðkinus asmenines mokinio savybes,
pomëgius, interesus, bus galima pritaikyti mokomàsias uþduotis,
motyvuoti mokiná.

Informacija apie mokinio pasiekimus bei kompetencijas gali bûti
gaunama ávairiais bûdais:

• ið mokinio asmens bylos (charakteristikos) galima suþinoti apie jo
darbingumà, mokyklos lankomumà ir kt.;

• ið þiniø patikrinimo testø galima suþinoti, ar mokinio kompeten-
cijos atitinka ugdymo programà;

• ið buvusiø ar esamø mokytojø galima suþinoti apie mokinio
gebëjimus ir pastangas áveikti jam keliamus reikalavimus, apie bûtinus
ugdymo turinio keitimus, apie mokinio socialinæ adaptacijà.

Asmens poreikius gali atskleisti specialistai, tëvai, mokytojai, patys
mokiniai. Poreikiai yra pagalbos ir paslaugø reikmë, tai, ko trûksta
mokiniui, kad realizuotø savo potencines galias. Mokinio poreikiai gali
bûti susijæ su netinkama klasës aplinka, mokytojø kvalifikacija,
kompensacinës mokymosi technikos stoka, specialiøjø, pritaikytø
mokymo priemoniø nepakankamumu, specialistø trûkumu, mokyklos
poþiûriu á kitokiø gebëjimø asmená, socialiniais santykiais ir kt.

Mokinio paþinimo procese turëtø dalyvauti visi ugdytojai. Bendra-
darbiaudami jie turëtø siekti bendro tikslo – ávertinti ir apraðyti mokinio
kompetencijas bei poreikius. Apibûdinant mokiná labai svarbu, kad
mokytojas konkreèiai ávardintø, kà mokinys þino, kà geba daryti ir kaip,
kokiu bûdu iðmoksta greièiausiai. Svarbu ávardinti ir tai, ko mokinys
neþino ir kodël, vengti teiginiø „nieko nemoka“ ar „nieko neþino“.

Taip iðsiaiðkinama, kà reikëtø keisti esamoje mokinio situacijoje,
ugdyme bei ugdymo aplinkoje.

Mokymosi ypatumai. Mokymosi ypatumai reikðmingi mokymosi
veiklai. Mokytojas, stebëdamas ir tyrinëdamas mokinio veiklà, vertina
uþduoèiø atlikimo ypatumus, mokymosi ágûdþius, stebi, kaip mokinys
dalyvauja pamokoje, kaip bendrauja su klasës draugais, kaip atlieka
savarankiðkus darbus, kaip ásitraukia á mokymosi veiklà, kaip jà planuoja,
organizuoja, koks jo veiklos nuoseklumas. Mokytojas, diskutuodamas
su mokiniu ir gaudamas atsakymus, stebi jo màstymà, t. y. kaip mokinys
operuoja þiniomis, kokiais mokymosi metodais naudojasi, kokias
mokymosi strategijas ávaldæs.
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Mokytojui ypaè svarbu iðsiaiðkinti, kokie yra mokinio gebëjimai
(turimos kompetencijos), koks mokymosi stilius ir mokymosi ágûdþiai
(kokius mokymosi bûdus naudoja, kaip mokosi), kokie yra mokinio
mokymosi poreikiai, koks mokinio poþiûris á mokymàsi, ir kt.

Galimybiø ávertinimas. Ugdymo tikslø galima siekti tik ávertinus
mokinio galimybes. Tai padarius, galima numatyti keliamø uþdaviniø
ágyvendinimo etapus. Svarbu suprasti, ko bus  siekiama:

• ar bus ieðkoma galimybiø panaikinti mokiniui kylanèius
sunkumus (jei tai ámanoma);

• ar bus kuriamos sàlygos ugdyti turimus gebëjimus ir kompetencijas;
• ar bus remiamasi mokinio galimybëmis dalyvauti bendrose

ugdymo situacijose.
 Tinkamai iðanalizavus mokinio galimybes, galima nustatyti realius

ilgalaikius ir trumpalaikius ugdymo tikslus, metodus ir pagalbos
priemones.

Surinktà informacijà apie mokiná galima suraðyti á lentelæ.

2 lentelë
Informacija apie mokiná

Surinktos informacijos santrauka
(formaliojo ir neformaliojo
vertinimo rezultatai, tëvø ar
globëjø, klasës mokytojo,
psichologo, logopedo ir kitø
specialistø pateiktos informacijos
santrauka):

Kita svarbi informacija (sveikatos
sutrikimai, rega, klausa,
komunikavimo galimybës, smulkioji
motorika, stambiosios motorikos
sutrikimai, elgesys, pamokø
lankomumas ir kt.):

Mokymosi poreikiai:Asmens galios:
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Iðsamus ávertinimas padeda mokytojui nustatyti „stipriàsias“ ir
„silpnàsias“ mokinio vietas, áþvelgti specialiuosius poreikius (t. y.
pagalbos ir paslaugø reikmæ).

Informacijos apie mokiná galima gauti:
1) Ið mokyklos specialiojo ugdymo komisijos protokolø; ið

pedagoginës psichologinës tarnybos iðvadø ir pateiktø rekomendacijø;
ið mokytojø ávertinimø, pastabø; mokymosi pasiekimø analizës ir kt.
(Galima suþinoti, kokiø mokinys turi poreikiø – ugdymosi, fiziniø,
psichologiniø, – sveikatos sutrikimø ar pan., kokiais bûdais bûtø galima
tuos poreikius tenkinti, kokie mokinio skaitymo, raðymo, skaièiavimo
gebëjimai, paþinimo procesø – girdimojo suvokimo, atminties, dëmesio
ir kt. – ypatumai).

2) Ið mokinio (mokinio norai ir pageidavimai). Svarbu pasikalbëti
apie tai, kà mokinys galvoja, kokie jo lûkesèiai, kaip jie gali bûti susijæ
su vienu ar keliais mokomaisiais dalykais, pasiteirauti, kas já domina ðiuo
metu, ar jam patinka mokykloje, kokie mokomieji dalykai sunkiau
sekasi, ar reikia pagalbos.

3) Ið tëvø. Kokios vaiko galios? Kokie trûkumai? Kokios vaiko
„stipriosios“ ypatybës, mokymosi ágûdþiai, patiriami sunkumai ir kt.?
Informacija ið tëvø ypaè svarbi tada, jei vaikas dël amþiaus arba funkcinio
sutrikimo pats negali pasakyti, kokiø pokyèiø pageidautø.

Mokytojas negali remtis vien ið kitø ðaltiniø gauta informacija. Jis
turi pats domëtis mokiniu ir rinkti informacijà ávairiais bûdais:
pateikdamas neformaliø klausimynø, ávertinimo testø, analizuodamas
atliktus darbus, kalbëdamasis su mokiniu ir kt.

Ávertindamas mokiná mokytojas gali áþvelgti (pagal Galkienæ, 2003):
• kokiomis mokinio savybëmis („stipriosiomis“ ypatybëmis) bus

galima remtis;
• ar reikëtø stengtis ðalinti esamus mokymosi sunkumus, ar juos

„apeiti“, kaip ,,apeiti“;
• kokio pobûdþio uþduotys gali sukelti sunkumø;
• kokioje veikloje (skaitymo, raðymo, skaièiavimo) ugdytinis galëtø

patirti nesëkmæ.
Mokinio paþinimas ir jo poreikiø ávertinimas yra tik pirmas þingsnis

tenkinant mokinio poreikius. Ávertinimas dar nereiðkia, kad mokinio
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poreikiai yra ar bus patenkinti. Norëdamas átraukti mokiná á aktyvø
dalyvavimà ugdymo(si) procese bei gerinti jo mokymàsi, mokytojas
privalo planuoti pagalbos mokiniui bûdus (kaip organizuos darbà, kaip
formuluos uþduotis, kad mokinys nepatirtø nesëkmës, kokiø uþduoèiø
tiesiog vengs, kokiø papildomø priemoniø reikës, kaip diferencijuos
darbà, kokià veiklà mokinys atliks su kitais mokiniais, kokià specialiàjà
pedagoginæ pagalbà reikës organizuoti ir pan.).

Mokytojas, kaip nurodo G. Petty (2006), siekdamas tenkinti
individualius mokinio poreikius, turi:

a) planuoti, kokiø þiniø jam reikës, kad galëtø veiksmingiau mokyti
ir padëti konkreèiam mokiniui pasiekti geresniø rezultatø;

b) rasti bûdus gauti daugiau informacijos apie ugdytiná (pasinaudoti
specialistø patarimais, anksèiau ugdþiusio mokiná mokytojo rekomenda-
cijomis, tëvø pastebëjimais ir pan.);

c) nuspræsti, kaip aptars su mokyklos vadovais, klasës mokiniais tai,
kokios pagalbos, kokiø iðtekliø jam reikës;

d) pasirinkti veikimo kryptá – ugdymo metodus ir bûdus, diferencijuoti
mokymà skirtingoms mokiniø grupëms, organizuoti pamokos darbà
taip, kad tobulëtø mokinio kompetencijos.

Rengiant individualià ugdymo programà, galima remtis planavimo
gairëmis.

3 lentelë
Planavimo gairës

Svarbu tinkamai pasinaudoti mokinio ugdymosi poreikiø ávertinimo
rezultatais. Jeigu mokytojas neketina remtis mokinio ávertinimo rezultatais,
kad pagerëtø jo mokymo(si) veikla, tai tas ávertinimas bus be naudos.

Mokymosi
pasiekimø ir
turimø gebëjimø
fiksavimas

Tolesnës veiklos
planavimas,
remiantis
mokinio turima
patirtimi

Mokymosi tikslø
plëtojimas
skirtingose
ugdymo
situacijose,
naudojant ávairias
ugdymo
priemones

Turimø þiniø,
mokëjimø ir
ágûdþiø
átvirtinimas,
naudojant
tinkamà
mokomàjà
medþiagà
mokiniui
pritaikytoje
aplinkoje
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2 etapas
Ugdymo tikslai

Atsiþvelgiant á individualias mokinio galimybes bei klasës, kurioje
jis mokosi, teminá planà, reikëtø numatyti tikslus, kuriø bus siekiama.
Tikslus ávardyti yra labai svarbu, nes jie, kaip ,,kompaso rodyklës“, rodo
pagrindinæ kryptá, kuria mokytojas turi eiti. Neapsibrëþus, kur eiti,
galima nueiti ne ten, kur reikia. Tikslus nustato patys mokytojai.

Reikalavimai keliamiems tikslams:
• Tikslai turi konkreèiai nusakyti, kà ir per kiek laiko mokiniai

iðmoks daryti.
• Tikslai nurodo kryptá, bet nepaaiðkina, kaip ten nueiti, tà nusako

mokymosi uþdaviniai.
• Artimiausià siekiamybæ nurodo trumpalaikiai tikslai.
• Svarbu tikslus formuluoti taip, kad bûtø lengva matyti, ar jie

pasiekti, pavyzdþiui, juos galima formuluoti esamuoju laiku („Mokinys
paþásta visas abëcëlës raides, moka sudëti, dalinti“ ir pan.).

• Tikslai turi bûti formuluojami taip, kad atitiktø turimus mokymo
ðaltinius ir mokytojo bei mokiniø poreikius.

Gali bûti nurodytos sàlygos, kuriomis tikslas bus pasiektas (pavyz-
dþiui, „Naudodamasis daugybos lentele iðmoks dalybos kampu bûdà“
ir pan.).

 Numatydamas tikslus mokytojas remiasi:
• dalykø programomis;
• mokiniø gebëjimø raida;
• pasiekimais;
• ugdymo proceso gairëmis;
• vertinimo kriterijais;
• uþduoèiø, kurias mokiniai turi atlikti, analize;
• brandos egzaminø, áskaitø bei pagrindinio ugdymo pasiekimø

tikrinimo reikalavimais.

Mokinio gebëjimø, ugdymosi poreikiø bei jo galimybiø ávertinimas
padës mokytojui numatyti, ko reikëtø siekti, ugdant konkretø mokiná.
Tikslus galima formuluoti ir atsiþvelgiant á mokinio ugdymo(si)
ypatumus (nedëmesingas, lëtai dirba, nesuspëja su kitais, neturi
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savarankiðko darbo ágûdþiø ir pan.). Tikslai gali bûti ávairûs: ugdyti
gebëjimà, kurio mokinys dar neturi, diegti naujus ágûdþius; daþniau
naudotis jau turimais gebëjimais, ar siekti naujos patirties.

Svarbu, kad bendrosios ir individualiosios ugdymo programos
turinys (tema ar nagrinëjama klasëje problema) visiðkai ar bent ið dalies
sutaptø, tik jà mokiniai nagrinëtø skirtingais lygiais. Taèiau, atsiþvelgiant
á mokiniø gebëjimus, mokytojo tikslai mokiniø atþvilgiu (taigi ir jø
atliekama veikla) bus skirtingi. Ne visi vaikai mokysis tà patá ir tokiu
paèiu tempu, èia bûtinas individualumas.

Mokytojas, rengdamas individualià ugdymo programà konkreèiam
mokiniui, turëtø atsiþvelgti á tris dalykus:

1) klasës, kurioje mokinys mokosi, teminá planà (pagal bendràsias
ugdymo programas);

2) mokinio gebëjimø ir poreikiø ávertinimà.
3) individualius ugdymo tikslus, atitinkanèius individualias

mokinio galimybes.
Ilgalaikius tikslus galima pasiekti teisingai pasirinkus trumpalaikius

tikslus (uþdavinius). Svarbu planuoti ,,laipteliø“ principu (tik áveikus
vienà pakopà pereiti prie kitos).

Valstybës standartas
(Bendrosios programos, pasiekimai)

Trumpalaikiai tikslai (uþdaviniai) – lyg laipteliai
numatyto tikslo link

 Mokinys

4 pav. Ugdymo tikslø planavimas

Pagrindinis planavimo principas – numatyti, kiek ir kokiø
laipteliø prireiks, norint pasiekti ilgalaiká, mokinio galimybes atitinkantá
tikslà.

Jeigu mokytojui sunku formuluoti tikslus, galima pradëti nuo to,
kas yra daroma, norint pasiekti tikslà, kitaip sakant, nuo metodø, kuriais

 



29

naudojamasi. Jeigu mokytojas galës atsakyti á klausimà, kodël yra daroma
tai, kas daroma, ir kà tuo norima pasiekti, galës suformuluoti ir
konkreèius tikslus. Pavyzdþiui, kokiu tikslu leidþiu mokiniui naudotis
daugybos lentele – kad jis iðmoktø daugybos stulpeliu bûdà; kodël
naudoju skaitymo korteles didesniu ðriftu – kad iðmoktø skaityti
skiemenis, dviskiemenius þodþius ir kt.; kodël pateikiu uþdavinio
sprendimo pavyzdþiø – kad iðmoktø spræsti analogiðkas uþduotis ir pan.;
kodël pasakojant leidþiu naudotis planeliu – kad ávaldytø pasakojimo
strategijà ir nuosekliau pasakotø.

3 etapas
Metodai

Planuojant mokomàjà medþiagà, svarbu numatyti, kas ir kaip bus
daroma, kad didëtø mokinio galimybës tobulëti ir mokytis, dalyvauti
ir vystytis.

Esminis klausimas – kas ir kaip daroma, kad mokinys pasiektø
tikslà? Koká metodà ir darbo bûdà, kokià priemoniø visumà reikëtø
pasirinkti? Metodas – tai naudojama priemonë, aplinkos pagalba,
padedanti mokiniui pasiekti tikslà. Metodai parenkami atsiþvelgiant á
tikslus, kuriuos mokytojas numatë, bei mokinio ávertinimà.

4 lentelë
Trumpalaikiø tikslø (uþdaviniø) ágyvendinimo gairës

Specialistø ir tëvø ar globëjø pagalba:

Trumpalaikiai
tikslai:

Ugdymo
programos
sritis:

Dabartinis
pasiekimø
lygmuo:

Mokymo
metodai ir
bûdai:

Ávykdymo
data ir
vertinimas:
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Mokytojas, ieðkodamas metodø ir bûdø tikslams pasiekti, turëtø
kelti sau ðiuos klausimus:

• Kaip diferencijuoti ugdymà, atsiþvelgiant á mokiniø poreikius?
(Apie diferencijavimà þr. kitame skyriuje.)

• Kaip organizuoti ir struktûrinti mokymà, kad bûtø galima pasiekti
tikslus?

• Kaip dirbti pamokoje – kokius skirtingus lygius iðskirti, atsiþvelgiant
á mokiniø ugdymosi poreikius?

• Kokià mokomàjà medþiagà (turiná, uþduotis) parinkti, atsiþvelgiant
á mokiniø galimybes? (Ar diferencijuoti tà patá turiná, ar ieðkoti kitø
temø, nagrinëjanèiø tà paèià problemà, ar formuoti naujus ágûdþius, ar
lavinti turimus ir pan.). Kokias uþduotis turës atlikti mokiniai? (Kà jie
galës atlikti pagal savo gebëjimus, galimybes?)

• Kokius alternatyvius ir (arba) kitus ugdymo bûdus pasirinkti
(perþiûrëjus specialistø rekomendacijas, pasikonsultavus)?

• Kokius mokymosi bendradarbiaujant metodus taikyti nagrinëjant
ðià temà?

• Kokias mokymo(si) strategijas, stilius pasirinkti?
• Kokiø priemoniø ir iðtekliø (materialiøjø, þmoniø), kokios

pagalbos reikëtø tikslams pasiekti?
Iðtekliø planavimas ðiuo atveju gali bûti kaip metodas tikslams

siekti.
Pavyzdþiui, specialiosios pedagoginës pagalbos teikimas. Jos

paskirtis – mokymo bûdø, metodø ar aplinkos veiksniø pritaikymas
pagal kiekvieno mokinio poreikius, gebëjimus ir ugdymo sàlygas.
Mokytojas bei specialiojo ugdymo komisija numato, kuriø specialistø
pagalbos reikëtø, ávertina mokykloje áprastines ugdymo formas, kada,
kiek ir kur reikëtø kitø asmenø intervencijos. (Mokytojas apmàsto ir
aptaria tai su specialiuoju pedagogu, logopedu, psichologu, mokytojo
padëjëju, numato, per kurias pamokas reikëtø jø pagalbos, kokioms
temoms nagrinëti, ar pagalba bus teikiama klasëje, ar specialiojo
pedagogo kabinete. Toks specialistø ir mokytojo bendradarbiavimas yra
labai veiksmingas. Moksliniais tyrimais árodyta, kad specialiosios
pedagoginës pagalbos veiksmingumas ið esmës priklauso nuo
bendradarbiavimo kokybës, planavimo ir koordinavimo.)

Á pagalbos mokiniui procesà gali prireikti átraukti ir mokytojo
padëjëjà. Mokytojo padëjëjas skiriamas mokiniui ar mokiniø grupei.
Mokyklos viduje planuojamas mokytojo padëjëjo paslaugø tam tikram
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mokiniui ar mokiniø grupei intensyvumas, darbo vieta (pamokoje, uþ
klasës ribø, popamokinë veikla ir kt.). Labai svarbu visus darbus aptarti
ið anksto ir detaliai: kur, kada ir kuriems mokiniams, kuriø dalykø
pamokose artimiausiu metu (per mënesá, trimestrà) reikës mokytojo
padëjëjo paslaugø. Planavimas padeda maksimaliai panaudoti padëjëjø
paslaugas ir teikti paramà mokiniams tada, kai jos labiausiai reikia, –
intensyviai, bet ne nuolat, stengiantis neslopinti vaiko savarankiðkumo.
Planuojant pagalbà bûtina bendradarbiauti su mokytojais, specialistais,
tëvais, mokiniu, aptarti pagalbos bûtinumà, reikalingumà, galimybes ir
rezultatus.

Jeigu átraukiami ir kiti asmenys, reikëtø raðtu uþfiksuoti, kas uþ kà
atsakingas. Pavyzdþiui:

Mokytojas – atsako uþ metodø siûlymà, parinkimà ir taikymà,
ugdymo proceso organizavimà, daromà paþangà bei mokinio kompe-
tencijas. Jo pareiga apraðyti tai, kas buvo nutarta, ir parengti individualià
programà, derinant veiklà su pagalbà teikianèiais specialistais ir tëvais.

Mokinys ir tëvai – gali teikti siûlymus, atsakyti uþ pamokoms
reikalingø priemoniø pasiruoðimà, lankomumà, drausmæ, pamokø ruoðà
ir pan.

Specialusis pedagogas – atsako uþ mokinio specialiøjø ugdymo(si)
poreikiø ávertinimà, kryptingà pagalbos teikimo metodø ir bûdø
parinkimà, paþinimo funkcijø lavinimà, mokomøjø dalykø spragø
ðalinimà, alternatyviø metodø bei mokymo(si) strategijø pasiûlymà ir kt.

Logopedas – atsako uþ pagalbà ugdant mokinio kalbos ir
komunikacijos gebëjimus, plëtojant skaitymo ir raðymo ágûdþius.

Mokytojo padëjëjas – atsako uþ paramà mokiniui rûpinantis
savimi bei atliekant su mokymusi susijusià veiklà.

Socialinis pedagogas – rûpinasi adaptacijos, socializacijos
problemø sprendimu, galimybëmis pasinaudoti mokiniui reikalingomis
paslaugomis ir pagalba.

Psichologas – rûpinasi psichine mokinio sveikata ir tinkama
psichologine aplinka, mokiniø paruoðimu priimti „kitoká“ asmená á savo
tarpà, bendravimo ir socialiniø ágûdþiø formavimu, netinkamo elgesio
keitimu ir pan.

Direktorius – rûpinasi reikalingais iðtekliais (þmoniø – specialiaisiais
pedagogais, mokytojo padëjëjais, psichologais, mokytojø kvalifikacija ir
kt., materialiaisiais – mokymo priemonëmis, technologijomis,
kompiuterine technika ir kt), komandinio darbo koordinavimu.
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Metodais laikytini ir mokyklos bendruomenës elgsenos bûdai
ávairiø situacijø metu. Mokinio patiriami sunkumai klasëje ar mokykloje
gali priklausyti nuo mokyklos bendruomenës þiniø stygiaus arba nuo
mokykloje vyraujanèiø nuostatø. Jeigu mokyklos darbuotojai á pagalbà
mokiniui, turinèiam ugdymosi sunkumø, þiûri kaip á „sulûþusio
mechanizmo taisymà“, o ne kaip á asmenybës, turinèios individualiø
poreikiø, ugdymà, jie anksèiau ar vëliau ims jausti nepasitenkinimà,
patirs mokiniø kompetencijø formavimo krizæ. Nuolatinis mokyklos
bendruomenës kompetencijø tobulinimas ir laiku teikiamos konsul-
tacijos, pozityvus mokyklos vadovø poþiûris á mokinius, turinèius
specialiøjø ugdymosi poreikiø, leis sëkmingai ágyvendinti keliamus
tikslus ir subrandinti visavertæ asmenybæ.

Specialioji pedagoginë pagalba gali numatyti visai kitus terminus
ir kitokià ugdymo formà nei áprasta tradicinëje mokykloje. Neretai
suaugusiøjø siûlomi alternatyvûs mokymo(si) metodai, rodomas
dëmesys, laiku teikiama parama, atskleidþia mokiniui tas paèias kaip ir
kitiems galimybes siekti mokymosi tikslø. Taip iðryðkëja mokyklos
pastangos átraukti visus mokinius, turinèius specialiøjø ugdymosi
poreikiø, á bendras mokymo situacijas.

4 etapas
Vertinimas

Esminis klausimas – kaip suþinoti, ko mokinys iðmoko? Èia labai
svarbus neformalusis ávertinimas, todël mokytojas turi apgalvoti ir
pasirinkti ávairius neformaliojo vertinimo bûdus.

Mokiniø, kuriø mokymas organizuojamas vadovaujantis
individualia ugdymo programa, pasiekimai vertinami dviem aspektais:

 1) þinios, gebëjimai ir ágûdþiai (kompetencijos);
 2) asmeninë paþanga.
Vaiko rezultatas lyginamas su tikslais, kuriuos buvo stengiamasi

pasiekti. Vertinant nustatoma, ar pasikeitë mokinio situacija (ar jo
potencijos tapo kompetencijomis), ar tai, kas buvo daroma, lëmë
pokyèius. Tiems pokyèiams gali turëti átakos ávairûs mokytojo veiklos
bei aplinkos aspektai – tinkamai parinkti ugdymo turinio pertvarkymo
bûdai, mokymo(si) strategijos, reikiamai pritaikytos priemonës
(kompensacinës, alternatyvios), elgesio kaitos bûdai, pamokos
organizavimo stilius, principai, bûdai, aplinkos pritaikymas, átraukti
reikalingi asmenys ir kt.
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1) Mokinio þinias ir ágûdþius vertina mokytojas, atsiþvelgdamas
á tikslus, suformuluotus individualioje ugdymo programoje. Mokinys
ilgalaikius tikslus pasiekia tarsi kopdamas trumpalaikiø tikslø laipteliais,
todël, dirbant pagal individualià ugdymo programà, bûtina ávertinti, ar
pasiekti trumpalaikiai tikslai. Viena pasiekta pakopa lemia kitos pakopos
rezultatus ir tolesnæ veikimo kryptá. Mokiniui, dirbanèiam pagal
individualià ugdymo programà, greièiausiai reikës ilgesnio laiko
ilgalaikiams tikslams pasiekti, taèiau jø siekdamas mokinys turi galimybæ
gauti aukðèiausià ávertinimà pagal tà paèià sistemà, pagal kurià vertinami
visi kiti mokiniai. Mokiniø pasiekimø lygmená rodo ne ávertinimo
balai, bet programos tikslai (vadinasi, tà patá balà gavusio asmens
pasiekimai bus kitokie).

2) Asmeninæ paþangà geriausiai gali parodyti neformalusis
vertinimas (pavyzdþiui, vaiko grupiniø ir individualiø darbø ir uþduoèiø
aplankas ir pan.). Vertinant vaiko asmeninæ dinamikà dalyvauja visi
ugdytojai, kurie dirba su vaiku.

Jeigu nustatoma, kad neávyko jokiø pokyèiø, reikia iðsiaiðkinti
prieþastis, kodël taip atsitiko (þiniø, kompetencijos, laiko, pinigø stygius,
gal metodai buvo neaiðkiai apraðyti arba asmenys, kurie turëjo atlikti
darbà, nebuvo susitaræ, kà, kaip, kada reikia atlikti). Mokinio
ugdymo(si) paþangà, pasiektus rezultatus ar mokymosi sunkumus,
kliûtis, su kuriomis susiduriama, numatytais terminais bûtina aptarti
mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje (SUK). Dalyvaujant mokyklos
vadovams, mokytojams, specialistams bei vaiko tëvams aptariama, kaip
sekësi ágyvendinti mokytojo parengtà ugdymo programà.

Siûlomos tokios konkretaus mokinio pasiekimø aptarimo SUK
kryptys: kaip sekësi ágyvendinti programà, ar pasirinkti metodai davë
lauktus pokyèius, ar pasikeitë ugdymo programos tikslai, kokia pagalba
buvo teikta, koks jos veiksmingumas?

Labai svarbu nepamirðti, kad mokiniø kompetencijø formavimo
vertinimas turëtø bûti nenutrûkstamas procesas, nes tik pagal vertinimo
rezultatus galima spræsti, kà daryti toliau.
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5 lentelë
Aptarimo specialiojo ugdymo komisijoje gairës

Vertini-
mo
objektas

Klausimai Vertintojai

Kaip
sekësi?

Ar pagalba buvo efektyvi?
Ar rezultatas atitinka tikslus?

Vertinama, ar darbas lëmë numatytà pokytá
(nesuspëja – suspëja, nesupranta – supranta, geba
pasinaudoti pagalbinëmis priemonëmis ir pan.)

Mokytojas

Metodai Ar priemonës ir pagalba buvo gerai suplanuotos?
Ar priemonës ir pagalba buvo gerai
ágyvendintos?
Ar ávyko pokyèiø?
Ar dirbta kitokiu bûdu, nei buvo nutarta? Jei
esama kitokiø pokyèiø, nei buvo numatyta,
reikëtø iðsiaiðkinti, kodël taip atsitiko, kas juos
lëmë? (Gal metodai netinkamai parinkti, gal
þmonës nebuvo susitaræ, kà, kaip ir kada reikës
atlikti; þiniø, pinigø stygius, o gal atrasta
geresniø veiklos bûdø, ir pan.)

Mokytojas
(mokytojai)

Specialistai

Teikta
pagalba

Kokia kiekvieno asmens (mokytojø, specialistø,
paèiø vaikø) nuomonë, kas pasikeitë?
Kaip buvo anksèiau?
Kaip yra dabar?
Ar pastebimas koks nors pokytis? Jei taip, tai
koks? Nuo ko tai priklausë?

Galima, ávertinant pokyèius, papraðyti atsakyti á
tuos paèius klausimus ir tëvus.
Ar tëvai atliko jiems skirtas pareigas, ar ávykdë
tai, kà buvo ásipareigojæ?

Bûtina pasikalbëti su mokiniu.
Ar pastebi koká nors pokytá, jeigu taip – tai
koká? Kaip manai, kodël tau pasisekë
(nepasisekë)?

Mokytojai

Specialistai

Tëvai

Mokinys
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Ugdymo diferencijavimas  (pagal G. Petty, 2006)

Diferencijavimas, kaip teigia G. Petty, – tai pasitelkimas tokiø metodø,
kuriais prisiderinama prie kiekvieno mokinio skirtybiø ir taip
uþtikrinami visø mokiniø pasiekimai. Mokytojas parenka skirtingà
veiklà, darbo bûdus, medþiagà, turëdamas galvoje skirtingus mokiniø
poreikius, interesus, patirtá. Atsiþvelgdamas á individualius mokiniø
ugdymosi poreikius mokytojas keièia tempà, pritaiko turiná, programinës
medþiagos pateikimo lygá ir metodà. Diferencijavimas reiðkia efektyvø
mokymà. Jis labai svarbus planuojant mokiniø, turinèiø specialiøjø
ugdymo(si) poreikiø, ugdymà.

Diferencijuojant mokymo metodai specialiai pritaikomi taip, kad
aktyviai dalyvautø ir silpnesnieji, ir mokymosi motyvacijos stokojantys
mokiniai. Diferencijavimas neturëtø lemti mokiniø izoliavimo ar
atitraukimo nuo bendro klasës darbo. Mokiniai turëtø tobulëti dalyvaudami
situacijose, kuriose, atsiþvelgiant á individualius jø poreikius, sudaroma
galimybë jaustis visaverèiu bendraamþiø grupës nariu.

Diferencijavimas – tai mokymo atsiþvelgiant á skirtingà patirtá,
galimybes, poreikius ir interesus principas. Tie skirtumai panaudojami
bendradarbiaujant, siekiant ágyvendinti tiek bendrus, tiek individualius
tikslus.

Koks gali bûti diferencijavimas?
1. Mokymas klasëje (mokiniai dirba individualiai). Tai individualus

metodø, mokymo bûdø, instrukcijø, uþduoèiø, laiko, skirto uþduoèiai
atlikti, mokomosios medþiagos, rezultatø, tikslø ir pan. diferencijavimas.
Pavyzdþiui, instrukcijø individualizavimas vaikui, kuris prastai skaito
(instrukcija jam perskaitoma), dalomosios medþiagos diferencijavimas
silpnaregiui, neprigirdinèiam ar disleksijà turinèiam vaikui.

2. Teminis mokymas (mokiniai dirba grupëmis). Mokytojas
parenka skirtingas uþduotis mokiniams, nagrinëjantiems bendrà temà.
Vaikus galima suskirstyti á grupes pagal gebëjimus, pagal mokymosi
stiliø, á paramos komandas ir pan. Kiekvienas ið mokiniø veikia pagal
savo galimybes.

3. Tarpdalykinis mokymas (projektinis mokymas). Gali bûti
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derinami ávairûs mokomieji dalykai. Pasirenkama tema, tarkim, „Miðkø
eþerai“, pasiskirstoma uþduotimis ir darbais pagal mokiniø gebëjimus,
pavyzdþiui: miðko eþerø gyvûnai, miðko eþerø augalai, vandens ypatu-
mai, eþerø ploto, ilgio skaièiavimai, kiek vandens yra eþere, ieðkoma
paveikslëliø su miðko eþerais, iðraðomi jø pavadinimai, renkami eilëraðèiai,
dainos apie eþerus, pieðiama ar renkami pieðiniai, miðkø eþerai
fotografuojami ir pan. Visi nagrinëja tà paèià temà skirtingu lygiu ir
atlieka skirtingas uþduotis.

Diferencijuojama gali bûti ugdomoji veikla, mokomoji medþiaga,
interesai, uþduoèiø atlikimo laikas ir kt.

Diferencijavimas pagal uþduotá, rezultatà ir skirtà laikà

• Pasitelkite konstruktyvistiná metodà, kuris skatina visus mokinius
formuoti konstruktus – remkitës mokinio patyrimu ir þiniomis,
domëkitës, kas vyksta mokinio galvoje (kaip mokinys supranta ir kaip
geba pasinaudoti turimomis þiniomis, kokius mokymosi bûdus taiko ir
pan.), skatinkite aktyviai veikti, o ne pasyviai klausytis, mokykite kurti
ir aptarti prasmes, màstyti ir sekti savo màstymà, kurti „minèiø
þemëlapius“, „voratinklius“ ir kitas schemas, kai nustatomi ir á visumà
sujungiami svarbiausi faktai, ir pan.

• Uþduotis iðdëstykite „kopëèiø“ principu, taip kaip laiptelius
tolimojo tikslo link: kà turiu mokëti ir þinoti, kad galëèiau eiti toliau?

• Sudëtingesnes uþduotis suskaidykite á smulkesnes ir mokykite
mokinius „tiltø tiesimo“ principo (uþduoties atlikimo etapai: kà ir kaip
daryti, kokiu nuoseklumu, kad bûtø pasiektas rezultatas, pavyzdþiui,
kaip paraðyti raðiná, kaip iðspræsti uþdaviná ir pan.).

• Gabesniems mokiniams pamokos ar uþduoties pabaigoje skirkite
papildomo darbo:

- pateikite kelis atvirus (o ne uþdarus) klausimus ir uþduotis;
- pasiûlykite kelias didesniø gebëjimø reikalaujanèias uþduotis.

• Duokite mokiniams tiek laiko, kiek jiems reikës, uþduoèiai atlikti.
• Sudarykite galimybæ pasitelkti informacijos ðaltinius, mokytis

savarankiðkai.
• Naudokite informacines kompiuterines ir kompensacines

mokymosi technologijas.
• Diferencijuokite mokymo(si) ðaltinius (tà paèià temà ar problemà
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galima nagrinëti remiantis skirtingais ðaltiniais ir skirtingu lygiu),
pavyzdþiui, dëstant 5 klasës kursà apie daiktavardá galima pasitelkti 2,
3 klasës lygio medþiagà, ir pan.

• Leiskite mokiniams darbà duota tema pristatyti skirtingais bûdais,
pavyzdþiui, kaip raðto darbà (turintiems kalbëjimo sunkumø), kaip
praneðimà (turintiems regos sutrikimø), kaip „minèiø þemëlapá“
(turintiems raðymo sutrikimø), kaip tinklalapá, kaip garsiná áraðà ir t. t.,
kai kuriems mokiniams pristatant darbà reikës specialiojo pedagogo ar
draugø pagalbos.

• Pateikite keletà paprastø gebëjimø reikalaujanèiø uþduoèiø, kad
silpnesnieji mokiniai patirtø pasiekimo dþiaugsmà, paþaiskite ávairiø
aktyviø mokomøjø þaidimø.

Diferencijavimas pagal mokymosi bûdus ir pagalbos mokiniui
poreikius

Metodus parinkite pagal mokinio mokymosi bûdà ir asmenines
galimybes.

Jei mokinys, priimdamas informacijà, remiasi regimuoju suvokimu,
pasitelkite ðias mokymo(si) veiklas (pagal  Neuburg,  Harris, 2003):

1) Pieðti paveikslëlius, piktogramas, iliustracijas, kad mokinys geriau
suprastø, ásimintø reikiamus þodþius.

2) Pabraukti ar kitaip paþymëti þodþius ar teiginius, kuriuos reikëtø
iðmokti.

3) Naudotis spalvomis.
4) Pieðti paveikslëliø istorijas, kurti plakatus.
5) Þiûrëti filmus, televizijos laidas, atliekant tam tikras uþduotis.
6) Planuoti mintyse (problemø sprendimo srategijos, ,,vidinis

kalbëjimas“ ir pan.).
7) Uþsiraðyti svarbiausià informacijà lapeliuose ir juos priklijuoti

matomose vietose.

Jei mokinys linkæs remtis girdimuoju suvokimu, skatinkite já
mokytis ir mokykite ðiais bûdais (pagal  Neuburg,  Harris, 2003):

1) Skaityti paðnibþdomis.
2) Skaityti tyliai, bet mintyse girdëti þodþius.
3) Áraðykite tekstus, dialogus, þodþius, kad mokinys galëtø mokytis

klausydamasis.
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4) Skatinkite, kad papasakotø kam nors tai, kà reikia prisiminti.
5) Sudarykite sàlygas, kad mokiniai paklausinëtø vieni kitø to, ko

mokosi, ir papasakotø vienas kitam mokomàjà medþiagà (pavyzdþiui,
dirbdami poromis).

6) Mokantis reikëtø vengti garsø, kurie gali trukdyti.

Jei mokinys geriau mokosi remdamasis kinesteziniu suvokimu,
taikykite ir mokykite taikyti ðiuos veiklos bûdus (pagal  Neuburg,  Harris,
2003):

1) Ore pirðtu „raðyti“ raides, þodþius ar taisykles.
2) Deklamuojant eilëraðtá, kartojant gramatikos taisykles vaikðèioti

pagal ritmà arba ritmingai „muðti“ koja.
3) Pasitelkti gestus, mimikà: linksëti galva, ðypsotis, susiraukti,

pakelti antakius ir kt.
4) Kartkarèiais pajudëti, pakilti, padalinti dalomàjà medþiagà,

pasiràþyti.
5) Skaitant tinka neáprasta padëtis (skaityti stovint ar keièiant kûno

padëtá).
6) Paraðtëse þymëtis komentarus (besiðypsanèius ar piktus veidelius,

ðauktukus, klaustukus ir kt.).
7) Svarbius dalykus uþ(si)raðyti ant lapeliø ir juos priklijuoti matomose,

mokiniui mielose vietose.

Jeigu sunku nustatyti individualius mokymosi bûdus, pasikonsul-
tuokite su specialistais (specialiaisiais pedagogais, psichologais,
mokytojais), mokymosi bûdà gali nulemti ir mokinio ugdymo(si)
poreikiai.

Yra ávairiø mokymo bûdø, medþiagos ir mokymo veiklos pateikimo
variantø, atsiþvelgiant á mokiniø informacijos priëmimo galimybes (þr.
6 lentelæ).
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6 lentelë
Mokymo(si) bûdai (pagal  Gardnerá, 1993)

• Organizuokite darbà grupëje ir teikite tokias uþduotis, kad
mokiniai galëtø vienas kitam padëti. Naudokitës draugø vertinimu ir
draugø pagalba. Suburkite mokiniø „mokymosi komandas“ ir
kiekvienam nariui skirkite uþduotá padëti vienas kitam.

Informaci-
jos
pateikimo
bûdas

Mokymo bûdai
(pavyzdþiai)

Mokymo
medþiaga
(pavyzdþiai)

Mokymo veikla

Lingvistinis,
girdimasis

Paskaitos,
diskusijos, þodiniai
þaidimai,
pasakojimai,
skaitymas choru,
þurnalø kûrimas ir
t. t.

Knygos,
magnetolos,
spausdinimo,
maðinëlës,
kompiuteriai, paðto
þenklai, áraðytos
knygos, piktogramos
ir t. t.

Perskaityti,
paraðyti, kalbëti,
klausytis

Regimasis,
erdvinis

Vaizdiniai
pristatymai,
kûrybinës
uþduotys,
vaizduotës
þaidimai, „minèiø
þemëlapiai“,
metaforos,
vizualizacija, skaièiø
þaidimai ir t. t.

Grafikai, þemëlapiai,
filmuota medþiaga,
Lego þaidimai,
fotoaparatai,
paveikslëliø
biblioteka,
matematiniai
þaidimai, modeliai,
gamtos mokslø
mokomoji
medþiaga ir t. t.

Matyti, pieðti,
nuspalvinti,
susidaryti „minèiø
þemëlapá“,
ásivaizduoti ir t. t.

Kinestezinis
Mokymasis
apèiuopiant ávairius
daiktus, objektus,
lytëjimo uþduotys,
mokomieji
sportiniai ðokiai,
relaksaciniai
pratimai, drama ir kt.

Konstravimo
árankiai, molis,
sporto inventorius,
modeliai,
mokymosi
apèiuopiant ðaltiniai
ir t. t.

Pastatyti,
suvaidinti, ásijausti,
ðokti, dainuoti ir t. t.
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• Á darbà su klase átraukite pagalbos mokiniui specialistus (specialøjá
pedagogà, logopedà, mokytojo padëjëjà).

• Iðsiaiðkinkite asmeninius (individualius) mokinio poreikius ir
numatykite asmeninius (individualius) tikslus, kuriuos pasiekus tie
poreikiai bûtø patenkinti (pavyzdþiui, gabiems vaikams organizuokite
mokymà(si) ðuoliais, silpnesniems – mokymà(si) „laipteliø“ principu).

• Stenkitës patenkinti individualiuosius mokiniø poreikius
(pavyzdþiui, turinèiø skaitymo ar (ir) raðymo sutrikimø (disleksijà,
digrafijà)).

Darbo su mokiniais, turinèiais skaitymo ar (ir) raðymo sutrikimø
(disleksijà, digrafijà), organizavimo bûdai:

• Informacijà raðtu pateikite kuo trumpesnæ. Medþiaga turi bûti
glausta, aiðki ir struktûriðka, svarbios antraðtës ir paantraðtës paryðkintos.

• Paaiðkinkite naujus þodþius. Uþraðykite juos ant lentos ar lapeliø,
pateikite konkreèiø pavyzdþiø. Padalinkite mokiniams (ar padëkite jiems
pasirengti) sàvokø þodynëlá.

• Dalomojoje medþiagoje pateikite svarbiausiø faktø santraukà
„minèiø þemëlapio“ forma, geriausia – pamokos pradþioje. Pasitelkite
vizualinius metodus, nes tokie mokiniai gerai moka ,,skaityti“ vaizdus, geba
naudotis vaizdinëmis priemonëmis ar kompiuterinëmis technologijomis.

• Uþraðus ant lentos palikite kuo ilgiau arba pateikite individualiai
ant lapeliø.

• Jei dalomosios medþiagos daug, temas atskirkite skirtingomis
spalvomis.

• Leiskite mokiniams pamokas ásiraðyti á diktofonà.
• Pateikite dalomàjà medþiagà raðtu struktûriðkai. Jei mokiniai

konspektuoja patys, patikrinkite, ar jie perskaito savo uþraðus. Mokykite
mokinius fiksuoti svarbiausià informacijà, pateikdami ávairias grafines
schemas, á kurias reikia áraðyti nurodytà esminæ informacijà.

• Neverskite mokiniø skaityti ilgø tekstø ir nepraðykite garsiai
skaityti klasëje, nes jiems bus nesmagu prieð klasës draugus. Darykite
tai porose.

• Jei raðote paþymá, vertinkite turiná, o ne raðybà, skyrybà ar dailyraðtá.
Ið raðysenos nespræskite apie suvokimà; mokiniai daþnai raðo tik tuos
þodþius, kuriø raðybà geriau moka.

• Kai tik ámanoma, leiskite mokiniams atsakinëti þodþiu.
• Apsvarstykite skiriamø raðto uþduoèiø kieká. (Mokinys, turintis
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skaitymo sutrikimà (disleksijà), uþduotá raðtu atliks keturis ar penkis
kartus lëèiau nei kiti mokiniai.)

• Raðto darbus leiskite atlikti kompiuteriu, kad bûtø patikrinta
raðyba, skyryba,  ir perskaityti bûtø lengviau.

• Venkite uþduoèiø perraðymo, pateikite medþiagà, kur reikia tik
áraðyti  sprendimus ar atsakymus. Taip suteiksite mokinams daugiau
laiko pagalvoti apie uþduoties atlikimà.

Diferencijavimas nustatant savarankiðkas uþduotis ir tikslus

Ðis diferencijavimas – tai galimybë su kiekvienu mokiniu elgtis kaip
su asmenybe, o ne vien kaip su vienu ið klasës mokiniø.

• Pasitelkite á pagalbà mokiniø savæs vertinimà, kad jiems paaiðkëtø
tikslai, kuriø siekiama. Mokiniai turi suprasti ir þinoti ,,gero“ darbo
kriterijus (koks rezultatas yra geras). Savæs vertinimas turi bûti susijæs ir
su „rezultatu“ – mokiniø atliktu darbu, ir su „procesu“ – tuo, kaip
mokinys dirbo. Skatinkite mokinius darbo metu.

• Nustatykite individualius, reikalingus pastangø, bet pasiekiamus
tikslus (skirkite mokiniams áveikiamas uþduotis, suskirstykite jas etapais,
duokite laiko iðmokti, pasipraktikuoti, ir pan.).

Taikant diferecijavimà ugdymo procese, sudaromos galimybës
visiems mokiniams aktyviai dalyvauti pamokoje ir atlikti uþduotis,
atitinkanèias individualius gebëjimus, ásilieti á bendrà klasës veiklà,
pasitikëti savimi ir motyvuotai veikti. Be diferencijavimo negalima
ásivaizduoti mokiniø, turinèiø specialiøjø ugdymo(si) poreikiø, bei bet
kuriø ið klasës mokiniø – gabiø, motyvuotø ar nemotyvuotø – ugdymo.
Be diferencijavimo neámanomas individualus asmens ugdymas.
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Priedai

1 priedas
Informacijos apie mokiná ðaltiniai

Mokinio atsakymai á klausimus Tëvø atsakymai á
klausimus

Kita

Ar tau patinka mokykloje
(mano pamokoje)?
Kas tau svarbu mokykloje?
Kas tau kelia nerimà?
Ko nenorëtum, kad bûtø,
vyktø pamokoje ir pan.?

Kokios vaiko
teigiamosios
savybës?

Specialiojo ugdymo
komisijos pateiktos
rekomendacijos

Anksèiau mokiná
mokiusiø mokytojø
atsiliepimai

Kà norëtum veikti ðiuo metu
mokykloje (per dalyko
pamokà)?
Ko nori (norëtum) iðmokti
(per tam tikro dalyko
pamokas)?

Kokios vaiko
„silpnosios“ vietos?

Specialistø
rekomendacijos

Kas tau sunku pamokø metu?
Kaip manai, kodël sunku?

Kas jums kelia
daugiausiai nerimo?

PPT ar mokyklos
specialistø
pedagoginio,
psichologinio
ávertinimo rezultatai

Ar tau reikia pagalbos, kokios?
Ar að galiu kaip nors tau
padëti?
Ar  pamokos tempas ne per
greitas?
Kada pamokoje jautiesi
geriausiai ar blogiausiai?
(Pavyzdþiui, disleksijà turintys
vaikai nenorës skaityti prieð
klasæ ar raðyti ant lentos.)
Kaip tau atrodo, kaip galëtume
pasiekti (tokius ir tokius)
dalyko tikslus?

Kokiø pokyèiø
pageidautumëte
artimiausiu metu?

Informacija ið tëvø
ypaè svarbi tada, jei
vaikas dël amþiaus,
brandos arba
funkcinio sutrikimo
pats negali atsakyti á
klausimus.

Mokytojø
ávertinimai
(testavimo
rezultatai),
apþvalginiø tyrimø,
specialiø
diagnostiniø testø
rezultatai, stebëjimo
iðvados, bendrieji
mokymosi rezultatai
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2 priedas
Mokinio paþinimo sritys

Mokinio paþinimo, ávertinimo ir apraðymo sritys:
(Nurodytos sritys gali bûti orientyras paþástant kiekvienà mokiná, taèiau yra
specifiniø dalykø (þr. 5, 7 punktus), kuriuos mokytojas gali suþinoti tik
bendradarbiaudamas su kitais asmenimis.

1. Mokymo paþanga
a) Kokios mokinio kompetencijos ir teigiamosios savybës? (Pasikalbëti su

buvusiais mokinio mokytojais, susipaþinti su mokinio byla, charakteristika.)
b) Kaip mokinys mokësi iki ðiol, kokiø nesëkmiø patirdavo?
c) Kaip mokinys buvo mokomas (mokymo struktûra: formos, programos,

bûdai, metodai)?
2. Dalykø ágûdþiai, gebëjimai ir mokymo(si) ypatybës:
a) Kokius bendruosius tikslus mokinys pasiekë?
b) Kokius individualius tikslus pasiekë?
c) Kokie jo raðymo, skaitymo, skaièiavimo gebëjimai (kà jis geba atlikti

ðiose srityse, kokio pobûdþio uþduotys jam sekasi, patinka)?
d) Kaip mokinys dirba be tiesioginës mokytojo pagalbos (savarankiðkai)?
e) Kokiam laikui mokinys gali sukaupti dëmesá?
f) Kaip mokinys bendradarbiauja su kitais mokiniais?
g) Kaip mokinys atlieka nurodytas ir laisvas uþduotis?
h) Kaip ásitraukia á mokymosi veiklà?
i) Kaip mokinys geba organizuoti veiklà (planuoja, laikosi nuoseklumo,

uþbaigia darbus)?
3. Asmeninës ypatybës:
a) pasitikëjimas savimi;
b) savarankiðkumas;
c) atsakingumas;
d) iniciatyvumas;
e) bendradarbiavimas;
f) iðtvermingumas;
g) dëmesys;
h) kita.
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4. Socialinis elgesys:
a) bendravimo su vaikais, mokytojais, tëvais bûdai;
b) elgesys, veiklos strategijos:

grupinëse situacijose;
þaidimø metu;
maþose, didelëse grupëse;
pertraukø metu;

c) valgymo áproèiai;
d) kita.
5. Mokinio bûklë:
a) fizinë – motorikos iðsivystymas, rega, klausa, kita;
b) somatinë – ðirdies ydos, inkstø nepakankamumas, bronchinë astma, kita;
c) neurologinë – ávairios neurologinës ligos (hidrocefalija, epilepsija), kita;
d) emocinë, socialinë.
6. Kalbos ir komunikacijos ypatumai:
a) kaip mokinys bendrauja;
b) kaip naudojasi kalba;
c) kaip supranta kalbà;
d) kita.
7. Paþinimo procesø iðsivystymo lygis:
a) girdimojo suvokimo ypatumai;
b) vizualiniø procesø ypatumai;
c) sàvokinis màstymas (sàvokø formavimosi, supratingumo lygmuo);
d) atminties ypatumai (trumpalaikë, ilgalaikë atmintis, darbinë atmintis

ir kt.).
8. Laisvalaikis, interesai, pomëgiai:
a) laisvalaikio interesai;
b) veikla laisvalaikiu.
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3 priedas
Mokinio ávertinimo suvestinë

„Stipriosios“ vietos „Silpnosios“ vietos Poreikiai

Pavyzdþiui, poreikiai
gali bûti susijæ su
psichinës, fizinës,
intelektinës, socialinës
ir emocinës raidos
ypatumais ir pan.
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