
Tauragės pedagoginė psichologinė tarnyba  

2013m. 



 Lietuvos Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų 
asociacija 2013 metus paskelbė "Pedagogų metais", 
siekiant pastiprinti mokytojus, dirbančius su 
mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių 
(SUP). 

 

  Tauragės Pedagoginės psichologinės tarnybos 
apklausos tikslas - išsiaiškinti su kokiais 
sunkumais susiduria pedagogai, dirbdami su 
mokiniais, turinčiais SUP.  



 Apklausta 90 Tauragės rajono švietimo 
įstaigų pedagogų, iš jų: 

 

 33 pradinių klasių pedagogai 

 57 dėstomo dalyko mokytojų 
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 Mažindami užduočių kiekį; 
 
 Lengvindami  užduotis; 
 
 Ruošdami vaiko galimybes atitinkančias užduotis; 
 
 Leisdami naudotis papildomomis priemonėmis, 

užduočių pavyzdžiais, atmintinėmis; 
 
 Parinkdami prieinamas darbo formas, metodus; 
 
 Skirdami individualų laiką ugdytiniui; 
 
 Skirdami tinkamą vaidmenį darbui grupėse. 



 Daugelis pedagogų mano, jog pamokos metu labai 
reikalingi mokytojų pagalbininkai; 

 

 Pedagogai norėtų artimesnio bendravimo ir 
bendradarbiavimo su PPT bei mokyklų švietimo 

pagalbos teikėjais. 



 Mokyklose dirba daug kvalifikuotų (metodininkų) 
pakankamai didelę pedagoginę patirtį (daugiau kaip 15 
metų) turinčių pedagogų. 

 Labiausiai pedagogams trūksta žinių darbui su ugdytiniais, 
turinčiais elgesio sutrikimų bei intelekto sutrikimą. 

 Didžioji dalis atsakiusiųjų yra patenkinti mokyklos 
pagalbos specialistų Jiems teikiama metodine pagalba. 

 Didžioji dalis apklaustųjų teigia jog tik iš dalies pakanka 
turimų žinių rengiant pritaikytas/individualizuotas 
programas. 

 Rengdami pritaikytas/individualizuotas ugdymo 
programas, pedagogai atsižvelgia į specialistų 
rekomendacijas (39%), į mokinio stipriąsias puses (32%), 
į mokinio silpnąsias puses (29%).  

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 Rengdami pritaikytas/individualizuotas programas 
pedagogai dažniausiai bendradarbiauja su specialiuoju 
pedagogu, su kolegomis, su logopedu. 

 Individualizuojant specialiųjų poreikių mokinių ugdymą 
pedagogai patiria sunkumų. Pagrindiniais sunkumais 
įvardija vadovėlių, pagalbinių priemonių stoka, 
specialistų pagalbos trūkumas darbui klasėje, nėra 
standartų, pagal kuriuos reiktų rengti individualias 
programas. 

 Darbui su specialiųjų poreikių mokiniais labiausiai 
trūksta psichologo pagalbos. 

 Iš PPT darbuotojų pedagogai tikisi metodinių 
pasitarimų, seminarų, individualių konsultacijų, 
paskaitų. 

 



 PPT darbuotojai planuos seminarą (us) darbui 
su mokiniais, turinčiais elgesio sutrikimų bei 
intelekto sutrikimu. 

 Suorganizuos keletą paskaitų pedagogams 
aktualiomis temomis. 

 Sieks artimesnio bendravimo bei 
bendradarbiavimo su mokyklų pedagogais 
metodinių pasitarimų metu. 


