
ŠVIETIMO PAGALBA  MOKINIUI, 

SKATINANTI ASMENINĘ PAŽANGĄ

Kalvarijos sav. Sangrūdos 
gimnazija



KUR MES ESAME ?
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KAS MES ESAME?

.
Gimnazijoje mokosi 182 mokiniai (nuo 3 iki 20 metų).

Pagalbos gavėjų sąrašą sudaro 29 mokiniai, turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Iš jų 9 mokiniai mokosi pagal individualizuotas ugdymo 
programas. Šių mokinių nustatytų specialiųjų ugdymosi 

poreikių lygis yra didelis arba labai didelis. 

Grįžusių iš užsienio – 3 mokiniai.
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 KOKS MŪSŲ SIEKIS ? 

Siekiame sukurti pozityvią ir saugią mokyklos bendruomenės 
atmosferą, padėti mokiniams pasiekti geresnių socialinių ir 
akademinių rezultatų bei kokybiško ugdymo(si) kiekvienam 

vaikui.

• Suvaldyti;

• Sudominti; 

• Įdarbinti;

• Padėti patirti sėkmę
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Nuolatiniai iššūkiai ir galimybės teikiant pagalbą mokiniams, yra juos:



     KAIP  MES VEIKIAME? 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 
gerinimas, atsižvelgiant į kiekvieno 

mokinio poreikius

Mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimo programa 
"VIP" (V - vaiko, I - 

individuali, P - pažanga)

 Mokytojo padėjėjas 
(aukštos pedagoginės 

kvalifikacijos)

Informacinių technologijų 
kabineto atnaujinimas 

Emocijų valdymo  erdvė
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MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS 
TOBULINIMO PROGRAMA "VIP" 

(V - VAIKO, I - INDIVIDUALI, P - PAŽANGA

Parengta ir įgyvendinta 40 ak. val. trukmės mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo programa apie vaiko individualią 
pažangą. Programoje dalyvavo 85 % visų mokyklos mokytojų.
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INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KABINETO 
ATNAUJINIMAS 
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Atnaujinta informacinių technologijų įranga, nupirkta 15 
kompiuterių, pajungtas WiFi stotelių valdymo įrenginys ir WiFi 
stotelės.



7 klasė

Klasėje mokosi 
12 mokinių. 

Iš jų:

 3 mokiniai 
mokosi pagal 

individualizuotas 
ugdymo 

programas

2 mokiniai 
mokosi pagal 

pritaikytas 
ugdymo 

programas 

1 mokinys 
sugrįžęs iš 
užsienio
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                 MOKYTOJO PADĖJĖJAS
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Mokytojo padėjėjas

Pagalba 
pamokoje

Individualios 
konsultacijos 

mokiniui, 
grįžusiam iš 

užsienio

Individualios 
konsultacijos 

SUP mokiniams 
kitose erdvėse

Bendradarbiavi
mas su klasėje 

dirbančiais 
mokytojais ir 

pagalbos 
mokiniui 

specialistais



KOKS REZULTATAS ?

FORMUOJASI  PALANKI  PAGALBOS 
MOKINIUI  KULTŪRA

• Apklausos rodo, kad specialiųjų poreikių mokiniai 
gimnazijoje jaučiasi saugiai, džiaugiasi 
pasiekimais. 

• Mokytojo padėjėjas tapo komandos nariu, padeda 
mokytojams parengti mokomąją medžiagą. 

• Be tradicinių veiklų didelis dėmesys yra skiriamas 
įvairių poreikių turinčių mokinių socialumo 
ugdymui įvairiose aplinkose.
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GERAI JAUČIASI MOKINIAI 

(SUP turinčių mokinių ir grįžusio iš užsienio mokinio atsiliepimai)

• „Mokytoja padėjėja padeda suprasti, atsiminti, norėčiau, kad 
toliau padėtų“.

• „Patinka tos pamokos, kuriose padeda Dalė“. 

• „Suprantu geriau matematiką“. 

•  „Lengviau ir smagiau pamokoje. Noriu eiti į mokyklą“. 

• „Dalė padėjo man kaip skaityti ir padėjo suprasti Lietuvos 
rašymą. Ji labai padėjo man, labiau pasitikiu savimi“. 

• „Dalė ne tik moko, bet ir emociškai palaiko“. 
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KOLEGIALUS BENDRADARBIAVIMAS 

(Mokytojų atsiliepimai)

• „Padėjėjas bendraudamas greičiau gauna  grįžtamąjį atsaką 
– mokinys klausia, tikslinasi, todėl patiria daugiau 
sėkmės“. 

• „Smagu mokyti gerai emociškai nusiteikusį, pasitikintį 
mokytoju padėjėju mokinį, nes žino mokinys, kad  visada 
bus išgirstas“. 

• „7 klasėje mokytojo padėjėjo pagalba jaučiama labai 
akivaizdžiai. Mokytojo padėjėja  dirba su Emilija ir 
specialiųjų ugdymosi poreikių, turinčiais mokiniais ir 
jiems padeda kokybiškiau spręsti užduotis, paaiškina, 
pastebi ir padeda mokytojui sutaupyti daug laiko“.
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„Vaikai yra kaip aitvarai: mokysi juos skraidyti, bet jie 
neskris tavo skrydžiu. Išmokysi juos sapnuoti, bet jie 
nesapnuos tavo sapno. Išmokysi juos gyventi, bet jie 
negyvens tavo gyvenimo. Bet kiekviename skrydyje, 

kiekviename sapne ir gyvenime gauto mokymo atspaudas 
išliks amžinai.“

Motina Teresė iš Kalkutos

. 
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AČIŪ
Vida Šalčiuvienė +37069910150

vida.salciuviene@sangruda.lt

http://gimnazija.sangruda.lt
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