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Pagalbos teikimas ugdymo procese.

 Teikiama individuali, grupinė pagalba.

 Pagalbą teikia dalykų mokytojai, specialusis 
pedagogas, mokytojo padėjėjas, gabūs 
mokiniai.

 Teikiama pagalba pamokų ir konsultacijų 
metu.

 Grupines konsultacijas mokiniams 
atvykusiems iš Ukrainos teikia rusų kalbos 
mokytoja.



Pagalbos teikimas ugdymo procese.



Mokymosi pagalba ikimokyklinio 

amžiaus ugdytiniams.

 Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas 
neatsiejamas nuo žaidybinių situacijų. Nuolat sukuriama 
aplinka, kurioje dominuoja laisvė ir saviugdos džiaugsmas 
per žaidimus. Vaikai savarankiškai mokosi kurti žaidimo 
kultūrą. Laisvo žaidimo metu vaikai tobulina 
savireguliacijos įgūdžius, sprendžia nesutarimus ir savitai 
išreiškia emocijas. Paliekama erdvė saviugdai atliekant 
darbelius, kaip vaikai supranta ir kaip jiems atrodo gražu. 
Pagiriami, įvertinami. Paskatinami darbą atlikti iki galo. 
Mokytoja ir mokytojos padėjėja daugiausia atlieka 
stebėtojų funkciją. Pateikia mokymosi medžiagą ir stebi. 
Tik esant dideliam poreikiui pataria, padeda.



Ikimokyklinis ugdymas



Mokymosi pagalba priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniams.

 Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa atnaujinta nuo 2022-
09-01. Visas ugdymo procesas susietas su patyriminiu procesu. Kad 

ugdytiniai kuo geriau įsisavintų mokymosi medžiagą mokytoja 
sukuria neįprastas mokymosi aplinkas: mokantis pažinti raides ir 
skaičius juos spalvina, apklijuoja, kerpa, išlanksto, sudėlioja iš 
įvairios gamtinės medžiagos ar maisto produktų. Ugdomos 7 
kompetencijos. Mokytoja suteikia kūrybinę laisvę kurti, bendrauti, 
mokytis. Mokytojos vienas svarbiausių funkcijų ugdymo procese, 
tai veiklų planavimas, mokymosi aplinkos sukūrimas, stebėjimas, 
vertinimas. 

 Mokytoja teikia ir individualią mokymosi pagalbą ugdytiniams, 
kuriems jos reikia. Skaičiuojama su pirštukais, pieštukais, 
kaladėlėmis. Supažindinant su raidėmis, raidės siejamos su daiktų, 
gyvūnų, draugų vardų pavadinimais. Taip geriau įsimena.  



Priešmokyklinis ugdymas



Mokymosi pagalba pradinio ugdymo 

mokiniams.

 Pradiniame ugdyme mokomi mokiniai turintys skirtingas 

patirtis, gebėjimus, poreikius, gyvenimo šeimose sąlygas. 
Esti mokinių, grįžusių iš emigracijos, bei atvykusių iš 
Ukrainos. Pradinių klasių mokytojos glaudžiai 
bendradarbiauja su specialiąja pedagoge-logopede, 
teikiama pagalba. Pagalbą teikia ir mokytojo padėjėja. 
Mokymosi pagalbą nuolat mokytojos teikia pamokų
metu, individualiai esant poreikiams ir pertraukų metu, 
pailgintoje grupėje. Pradiniame ugdyme yra mokinių, 
kurie turi sutrikusio elgesio problemų. Iškilusioms 
problemoms išsiaiškinti nuolat padeda socialinė
pedagogė. Pedagogė teikia socialinę-emocinę pagalbą
tiek mokiniams, jų tėvams, bet ir mokytojams.



Pradinis ugdymas



Pradinis ugdymas

Mokiniams emigrantams ir 
ukrainiečiams mokytojai naudoja 
Eduka ir Ema platformų užduotis. 
Tinka  ,,Minčių lietaus“, klausimų, 
,,minčių ežio“, pokalbio, sakinių
pabaigimo, diktanto metodai. 
Mokytojos dažnai naudoja žaidimo, 
vaidybos metodus, kurių metu ypač
ugdosi lietuvių kalbos žinios.

Mokytojos gan dažnai naudoja 
,,mažojo mokytojo“ metodą, teikiant 
pagalbą spec. poreikių mokiniams.

Taikomos mokymosi 
priemonės



Pradinis ugdymas



Pradinis ugdymas

 Metodas ,,5 s“- penkios 
minutės skaitymo. Dauguma 
mokinių susiduria su skaitymo 
sunkumais. Sudominimui, 
skaitymo įgūdžių gerinimui, 
nusiraminimui, nusiteikimui 
darbui kiekvieną rytą per 
pirmą pamoką vaikai ir 
mokytoja kartu skaito tyliai 
pasirinktą knygą. Šios knygos 
visada yra padėtos ant 
mokinio suolo, jis gali skaityti 
ir per pertrauką ar atlikus 
visas užduotis pamokų metu.

Taikomi mokymo metodai



Lietuvių kalbos mokymosi pagalbos 
teikimo metodai ir priemonės.

Pagalba mokiniams teikiama atsižvelgiant į mokymosi lygį, individualią
mokinio mokymosi situaciją. Skiriamos diferencijuotos užduotys pagal jų
gebėjimus. Žemesnių gebėjimų mokiniams sudaromos sąlygos naudotis 
papildomomis priemonėmis (taisyklėmis, pavyzdžiais, lentelėmis), įtraukiami 
žaidimo elementai. Aukštesnių gebėjimų mokiniams taikomas probleminis 
mokymas, projektų metodas, skatinant kritinį mąstymą. Veiksmingas metodas 
– mokymasis bendradarbiaujant: gabesni mokiniai teikia pagalbą mokiniams, 
turintiems mokymosi sunkumų. Teikiamos trumpalaikės individualios 
konsultacijos. III g. klasėje mokantis rašyti rašinį veiksmingas savarankiškas 
darbo įsivertinimo metodas. Pagal pateiktus vertinimo kriterijus mokiniai 
analizuoja savo darbą, sąmoningiau suvokia klaidas, tobulina rašymo įgūdžius.

Ypatingas dėmesys skiriamas mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytas 
bendrojo ugdymo programas. Mokiniams, siekiantiems aukštesnių mokymosi 
rezultatų, skiriamos užduotys pagal jų gebėjimus. IV g. klasės mokiniai atlieka 
papildomas užduotis Egzaminatoriaus platformoje, analizuojami kūriniai, 
diskutuojama.



Lietuvių kalbos mokymasis



Socialinių mokslų mokymosi pagalba.

 Trumpalaikių konsultacijų metu teikiama pagalba mokiniams, kuriems 
sunkiau suvokti istorinį tekstą, mokėsi išskirti pagrindinę informaciją, rasti 
priežastis, padarinius. Mokiniai, kurie nebūdavo klasėje kontrolinio darbo 
metu, buvo sudarytos galimybės atsiskaityti, išsitaisyti neigiamą pažymį, 
ar pagerinti. 

 III – IV g. klasių mokiniai konsultacijų metu gilina įgytas žinias. Mokytoja 
dalinasi seminarų, paskaitų įgytomis žiniomis, informacija apie egzamino 
užduočių atlikimo metodinius patarimus, pavyzdžius.

 Pateikiami mokymosi metodai kaip dirbti su rašytiniais, ikonografiniais 
šaltiniais, kaip atsakyti į paprastuosius ir sudėtingus klausimus. Mokiniai 
naudojasi mokymosi svetainėmis egzaminatorius.lt, istorija.lt, 
istorijatau.lt.

 Geografijos pamokose taikomi patyriminio ugdymo metodai; mokiniams 
ugdomos savarankiškumo, bendradarbiavimo, kritinio mąstymo, 
analitinės sintezės, apibendrinimo, informacijos šaltinių paieškos 
kompetencijos. Mokytoja teikia pagalbą sunkiai besimokantiems, bei 
mokiniams iš Ukrainos.



Socialiniai mokslai



Gamtamokslių mokymosi pagalba.

 Chemijos pamokose mokytojai pagalbą teikia mokytojo padėjėja. 
Mokytoja parengia silpnai besimokantiems individualias užduotis, kurias 
mokiniai atlieka teikiant mokytojo padėjėjui mokymosi pagalbą. Dirbant 
grupėse gabieji mokiniai teikia pagalbą silpniau besimokantiems. 
Praktinių tyrimų, laboratorinių darbų metu dominuoja mokiniai, mokytoja 
atlieka konsultanto funkcijas. Į patyriminį procesą įtraukiami ne tik gabūs, 
bet ir mokiniai, kuriems juos atlikti teikiama pagalba.

 Biologijos pamokose teikiama individuali pagalba pagal poreikį. 
Mokiniams, atvykusiems iš Ukrainos pamokų metu aiškinant naują temą
tekstą verčia į rusų kalbą. Užduotys individualizuojamos, 
diferencijuojamos. Itin gabiems mokiniams skiriamos papildomos 
užduotys. Mokiniai ruošiami olimpiadoms, konkursams, konferencijoms. 
Konsultacijų metu mokytoja su mokiniais analizuoja brandos egzaminų
užduotis, aiškinasi sunkiau įveikiamas temas, gilina žinias.

 Fizikos pamokose ugdymo procesas diferencijuojamas pagal mokinių
gebėjimus, poreikius; teikiama mokytojo padėjėjo pagalba.



Gamtos mokslų pamokos



Užsienio kalbų mokymosi pagalba

Anglų kalbos pamokose vykdomas ugdymo proceso 
individualizavimas, diferencijavimas. Mokytojai skiria papildomas 
užduotis gabiesiems, jas aptaria, taiso.

Mokiniams, atvykusiems iš užsienio, mokytojos kuria pačios, 
pritaikydamos kiekvienam pagal gebėjimus. Teikia individualią
mokymosi pagalbą. Pateikia interaktyvias užduotis, kurios skatina 
mokytis, ugdosi kūrybiškumą. Dirbant porose su gabiais mokiniais, jie 
patiria mokymosi sėkmę.

Ruošiant mokinius brandos egzaminams mokytojos naudoja kritinio 

mąstymo, komunikavimo, skaitymo gebėjimus tikrinančias užduotis 
online, žodžių mokymosi programėles, gramatikos mokymasis per 
įgytą patirtį.



Užsienio kalbų mokymosi pagalba



Užsienio kalbų mokymosi pagalba

Vokiečių kalbos mokytoja teikia pagalbą mokiniams pamokų metu
atsižvelgdama į mokinių mokymosi stilių, jų gebėjimus, darbo tempą.
Užduotys diferencijuojamos. Mokytoja dažnai naudoja mini projektus:

gabesniems skiria sudėtingesnes projektinių darbų temas, silpniems –
minimalias užduotis, kad patirtų mokymosi sėkmę.



Tiksliųjų mokslų mokymosi pagalba 

Matematikos pamokose teikiama mokytojo padėjėjo pagalba. Konsultacijų
metu du kartus per savaitę teikiama individuali ar grupinė mokymosi 
pagalba. Konsultacijų metu dažniausiai mokiniams aiškinamos klaidos 
parašius atsiskaitomuosius darbus. Konsultacijose mokytoja naudoja 
SMART lentą, elektronines EMA pratybas, Egzaminatorių ir Eduka klasėje 
pateiktas užduotis. Pamokose taikomas grupinis darbas, mokiniai padeda 
vieni kitiems, įsivertina. Mokytojos individualią pagalbą teikia mokiniams, 
atvykusiems iš Ukrainos: į rusų kalbą verčia matematinius terminus, 
uždavinių sąlygas; sudaromos galimybės aktyviai komunikuoti, aiškintis 
temą, sprendimo būdus, išsitaisyti klaidas.

Mokant informacinių technologijų dalyką mokytoja teikia individualią
pagalbą pagal poreikį. Pamokose naudoja demonstravimo, diskusijos, 
,,minčių lietaus“, praktinių darbų, pagalbos klasiokui metodus. Mokiniai 
skatinami padėti skiriant kaupiamuosius taškus. Pamokose dirbama su 
SMART lenta; naudoja ,,Ieškok atitikties“, monstrų viktorinos, ,,super“ 
rūšiavimo programas. Ruošiant brandos egzaminui dažniausiai mokytoja 
skiria praktinius darbus (ankstesnių egzaminų studijavimas ir atlikimas).



Tiksliųjų mokslų mokymosi pagalba



Dorinio, technologijų dalykų mokymo 

pagalbos teikimas.

Etikos pamokose spec. poreikių mokiniams mokytoja mažina užduočių kiekį.
Nedrįstantiems viešai kalbėti, savo nuomonę leidžia užrašyti. Yra susitarimai dėl
įvairių situacijų. Mokiniams atvykusiems iš Ukrainos teikiama pagalba verčiant
nesuprantamus žodžius į rusų kalbą. Mokytoja skatina šiuos mokinius kalbėti kuo
daugiau lietuviškai. Pamokų metu naudojami kūrybiškumą, savęs pažinimo
aktyvieji metodai, kurie skatina atvirumą, bendravimą, bendradarbiavimą, ugdo
empatiją.



Dorinio, technologijų dalykų mokymo 

pagalbos teikimas.

Socialinė pedagogė betarpiškai bendrauja su mokiniais pertraukų, laisvų
pamokų metu. Išklauso jų ,,skaudulius“, teikia pagalbą. Socialinė pedagogė
teikia mokymosi pagalbą, kai kreipiasi dalykų mokytojai. Mokiniai eina į
socialinio pedagogo kabinetą ir atlieka užduotis jam priimtinoje aplinkoje.
Pedagogė teikia mokymosi pagalbą pagal poreikį. Džiugu, kai ateina
mokiniai pasidžiaugti savo patirtomis sėkmėmis, džiaugiasi kartu,
sustiprina mokinio savivertę.



Dorinio, technologijų dalykų mokymo 

pagalbos teikimas.

Technologijų pamokose mokytoja stebi mokinių atliekamus darbus,
skatina atlikti juos iki galo. Ruošiant mokinius technologijų brandos
egzaminui mokytoja teikia pagalbą parengiant darbo aprašus, padeda
pasirūpinti medžiagomis ir įrankiais. Gabiems mokiniams skiria
papildomas užduotis, skatina dalyvauti konkursuose.



Niekas negali pasakyti, kad ,,aš viską gebu“.

Žmogus esti laimingas, padaręs gerą darbą.

Darykime kuo daugiau gerų darbų, kad 
būtumėm laimingesni.


