
KADA MOKINIUI PRIREIKIA SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBOS 
 

 

Mokslininkai (Giedrienė, Monkevičienė,1995) tyrimais nustatė, kad mokinių, 

pasižyminčių specifiniais nesėkmingai besimokančių mokinių pažinimo procesų sutrikimais 

bendras intelektas yra pakankamai aukštas. Vadinasi galima daryti prielaidą, kad šie vaikai nėra 

protiškai atsilikę, tačiau be specialios korekcinės pagalbos (specialiojo pedagogo, logopedo) 

nesugeba drauge su bendraamžiais sėkmingai mokytis.  

Nustatyta, kad neretai jie nepelnytai laikomi atsilikusiais ir dėl kitų priežasčių: 

judrumo (vaikai, turintys savireguliacijos sutrikimų), tariamo nenoro susikaupti ir būti dėmesingi, 

jei praleidinėja arba keičia raides, skiemenis, rašydami sulieja arba skaldo žodžius (vaikai, turintys 

girdimojo ar regimojo suvokimo ar bendrų kalbinių sutrikimų).  

Pasak, O. Monkevičienės, mokiniai turintys specifinių pažinimo procesų sutrikimų, 

kurie kliudo mokytis skaityti, rašyti, neretai susiduria su mokymosi sunkumais. Dažniausiai 

pažinimo procesų sutrikimai, sąlygoja šių vaikų mokymosi negales: skaitymo sutrikimą (disleksiją), 

rašymo sutrikimą (disgrafiją), matematikos sutrikimą (diskalkuliją). Jiems būdinga, kad realūs jų 

mokymosi pasiekimai kur kas žemesni nei jų intelektiniai gebėjimai. Taigi, atsilikimą besimokant 

lemia specifiniai pažinimo procesų sutrikimai, trukdantys pilnavertiškai naudotis gana aukštais ar 

pakankamais bendrais intelektiniais gebėjimais.   

Dažnai mokymosi sunkumų ar negalių turintys mokiniai ir negalintys jų įveikti yra 

pasmerkti nuolatinėms nesėkmėms bei įtampai. Tinkamai jiems padedant, negalės pamažu yra 

šalinamos, mokiniai įveikia akademinį atsilikimą ir gali gana sėkmingai mokytis visų programinių 

dalykų drauge su bendraamžiais (išskyrus sunkių, kompleksinių pažinimo procesų sutrikimų 

turinčius vaikus).  Visuomenėje egzistuoja nuomonė, jog nenori mokytis, blogai mokosi, meta 

mokyklą dažniausiai negabūs, žemo intelekto vaikai. Dalis žemo intelekto vaikų sėkmingai mokosi, 

o nemaža nepažangių mokinių yra pakankamai gabūs. Mokymosi sėkmė nebūtinai siejasi tik su 

intelektu. Todėl daroma išvada, jog mokymosi kokybę sąlygoja ne tik intelektas, bet ir vaiko 

poreikiai, vertybinės orientacijos, interesai, pažiūros, siekiai, polinkiai, nuostatos, t.y. tai, kas 

laikoma mokymosi motyvacija. Pasižymintis nedidele mokymosi negale mokinys bendrojo ugdymo 

mokykloje susiduria su daugybe problemų dėl savo mokymosi ir elgesio. Jie nepajėgūs 

savarankiškai išmokti mokomosios medžiagos reikiamu lygiu, dėl to nuolat išgyvena daug 

neigiamų emocijų, nenori eiti į mokyklą, konfliktuoja su mokytojais, varžo kitų vaikų interesus. Kai 

mokymosi negalės laiku atpažįstamos, įvertinamas jų poveikis, teikiama savalaikė specialioji 

pedagoginė pagalba,  didelių pasekmių jos nepalieka. 

Švietimo (specialiąją pedagoginę) pagalbą, tėvams sutikus, skiria rajono Pedagoginė 

psichologinė tarnyba įvertinusi mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius. Įvertinus specialiuosius 



ugdymosi poreikius rekomenduojama mokiniui pritaikyti ugdymo programą ir teikti švietimo 

pagalbą. Tėvai gali savarankiškai arba padedant mokyklos specialistams (specialiajam pedagogui, 

logopedui) kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą dėl švietimo pagalbos skyrimo.  

Mokykloje, aptarus ir įvertinus mokinio sutrikimo pobūdį ir poreikį Vaiko gerovės 

komisijoje, specialioji pedagoginė pagalba mokiniui teikiama po kelias pamokas per savaitę. 

Specialiojo ugdymo kabinete lavinami pažintiniai procesai (regimasis, girdimasis suvokimas, 

atmintis ir t.t.), mokomasi apeiti mokymosi negales (pvz. atrasti patogiausią mokiniui skaičiavimo 

būdą), formuojami skaitymo, rašymo, skaičiavimo įgūdžiai, pagal klasės, kurioje mokinys mokosi, 

programinę medžiagą.  

Labai svarbus yra aktyvus tėvų dalyvavimas padedant vaikui – padrąsinimas, 

palaikymas, pagalba pakartojant mokymosi medžiagą namuose. Bendradarbiaujant su specialistais 

galima pasiekti gerų rezultatų. Daliai mokinių intensyvesnė specialiojo pedagogo pagalba reikalinga 

tik pradinėse klasėse. Mokiniams susiformuoja pamatiniai įgūdžiai ir jie su minimalia pagalba tęsia 

mokymąsi vyresnėse klasėse.  

Tėvai, pasitarę su švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, turi teisę nutraukti 

specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbos teikimą pateikę prašymą mokyklos direktoriui iki einamųjų 

metų rugsėjo 1 d. 
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