
 

 

 
Meilė yra didžiausias visų 
vaikų poreikis. 
Klausykite atidžiai, ką sako 
jūsų vaikas. 
Raskite laiko atsakyti į vaiko 
klausimus.  
Būkite atidūs vaiko 
poreikiams. 
Girkite ir skatinkite savo vaiką. 
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Jei jūsų vaikas patiria sunkumų mokykloje  

domėkitės vaiko ugdymu: bendraukite su 
auklėtoju, logopedu, specialiuoju 

pedagogu, soc.pedagogu, psichologu. Visų 

specialistų tikslas yra padėti Jūsų vaikui 
įveikti sunkumus. 

  

Specialieji ugdymosi poreikiai (SUP)- tai 

pagalbos ir paslaugų reikmė, kuri atsiranda 
kada ugdymo  reikalavimai neatitinka 

mokinio gebėjimų. 

 

 Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi 

poreikių - vaikai, dėl įgimtų ar įgytų 

sutrikimų turintys nepakankamus 
gebėjimus, žinias ir įgūdžius ir patiriantys 

sunkumus, įsisavinant Bendrąją ugdymo 

programą. 

 
Pritaikyta programa - Ugdymo programa 

pritaikoma, kai mokinio pasiekimai 

žemesni nei patenkinamo lygio, neatitinka 
2 metų laikotarpiui nurodytų mokinių 

pasiekimų lygio požymių. Mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 
dalykų Bendrąją programą pritaiko 

mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių 

ugdymosi poreikius, mokyklos Vaiko 

gerovės komisijos, mokykloje dirbančių 
švietimo pagalbos specialistų 

rekomendacijas. Programa pritaikoma  tik 

rekomendavus Pedagoginei psichologinei 
tarnybai.  

 

Individualizuota programa gali būti 

rekomenduojama mokiniams, kuriems 
nustatyta negalia dėl intelekto sutrikimo.  

 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – 

organizuoti ir koordinuoti prevencinį 
darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios 

ir palankios vaiko ugdymui aplinkos 

kūrimą, švietimo programų pritaikymą 

mokiniams, turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių, atlikti mokinio 

specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį 

įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove 
susijusias funkcijas.  

 

Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) 

- įstaiga, kuri, sutikus tėvams, įvertina 
asmens specialiuosius poreikius, skiria 

specialųjį ugdymą ir teikia pedagoginę bei 

psichologinę pagalbą vaikams ir tėvams.  
 

Pedagogas- Fiksuoja vaiko ugdymo(si) 

sunkumus ir esant reikalui, gavęs tėvų 
sutikimą, kreipiasi į Vaiko gerovės 

komisiją.  

 

Specialusis pedagogas: - Specialistas, 
kuris teikia pagalbą mokiniams, 

patiriantiems sunkumus įsisavinant 

programą.  
 

Logopedas: - Specialistas, kuris ugdo 

vaikų kalbą, šalina kalbos, skaitymo bei 
rašymo sutrikimus.  

 

Mokymosi negalės – tai įvairių labai 

subtilių nervų sistemos funkcijų sutrikimų 
pasekmė. Specifinės mokymosi negalės 

atsiranda dėl girdimojo suvokimo ir 

lingvistinių sutrikimų, dėl regimojo 
suvokimo sutrikimo  arba neišlavėjimo, 

dėl atminties surikimų, elgesio ir emocijų 

sutrikimų ir kt. Vaikams su mokymosi 

negalėmis daugiausia sunkumų kyla 
atliekant mokyklines užduotis ir įgyjant 

akademinius gebėjimus bei įgūdžius.  

        

Mokymosi negalių 
(sunkumų) samprata  dar nepakankamai 

žinoma ir tėvams, ir pedagogams. 

Dažniausiai mokymosi negales turintys 
vaikai nepelnytai kaltinami tingėjimu, 

apsileidimu. Juos nuolat lydi  kritika ir 

įvairios bausmės namuose, nesupratimas 

mokykloje. Mokymosi negalės pasireiškia 
vaikams pradėjus lankyti mokyklą ir 

mokantis skaityti, rašyti, skaičiuoti . 

 
Jeigu pastebėjote, kad 

vaikui sunkiai sekasi mokytis, nors ir 

įdedama daug pastangų reikėtų kreiptis į  
mokyklos Vaiko gerovės komisiją, 

specialistus (specialųjį pedagogą, 

logopedą, psichologą) arba pedagoginės 

psichologinės tarnybos specialistus.  
Atlikus vaiko pedagoginį-psichologinį 

vertinimą ir išsiaiškinus mokymosi 

sunkumų priežastis vaikui bus teikiama 
specialistų pagalba. Bendroji programa 

bus pritaikyta, atsižvelgiant į mokinio 

poreikius ir gebėjimus 

 

 


