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Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių,  grupės

Negalia

Sutrikimai

Sunkumai



Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių 
lygiai

Labai dideli

Dideli

Vidutiniai

Nedideli 



I. Mokiniai, turintys negalių

• Dėl intelekto sutrikimo

• Dėl regos sutrikimo

• Dėl klausos sutrikimo

• Dėl kochlearinių implantų

• Judesio ir padėties bei neurologinių

• Dėl įvairiapusių raidos

• Dėl kompleksinių negalių



II. Mokiniai, turintys sutrikimų

• Mokymosi sutrikimų

• Elgesio ir/ar emocijų sutrikimų

• Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų

• Kompleksinių sutrikimų



III.Mokiniai, turintys mokymosi 
sunkumų

• Dėl mokymosi ne gimtąja kalba arba dėl 
gyvenimo kitoje kultūrinėje/kalbinėje 
aplinkoje

• Dėl sulėtėjusios raidos

• Dėl nepalankių aplinkos veiksnių įtakos

• Dėl patiriamos emocinės krizės

• Dėl nerealizuotų ypatingų gabumų
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Mokinių, turinčių negalių (išskyrus intelekto sutrikimą), 
galimybės įgyti profesiją

• Ugdytis įtraukties būdu

• Ugdytis specialiosiose grupėse                                   
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Mokinių, turinčių negalią dėl intelekto sutrikimo, 

galimybės įgyti profesiją

• Mokytis specialiosiose grupėse, skirtose asmenims, 
turintiems nežymų intelekto sutrikimą (išskirtiniais 
atvejais-vidutinį intelekto sutrikimą)

• Ugdytis kartu su kitais pagal II Lietuvos kvalifikacijų 
lygio programas įtraukties būdu (Priėmimo kriterijai-
2018 m.)



Profesinio mokymo programos intelekto 
sutrikimą turintiems mokiniams

• II Lietuvos kvalifikacijų lygio programos, 
nesiekiant įgyti pagrindinio išsilavinimo

• Profesinio mokymo programa kartu su socialinių 
įgūdžių programa

• Profesinio mokymo programa kartu su socialinių 
įgūdžių moduliais(pirminis mokymas)

• Profesinio mokymo programa kartu su socialinių 
įgūdžių moduliais (tęstinis mokymas)

•



Džiugina

• daugiau galimybių intelekto sutrikimą 
turintiems mokiniams

• kvalifikacijos kėlimo renginiai profesinių 
mokyklų mokytojams apie SUP turinčių 
mokinių ugdymą

• žiniasklaidos dėmesys profesiniam mokymui

• modulinių programų teikiamos galimybės 



Siekiamybė

• Profesinės programos SUP turintiems 
mokiniams kiekvienoje profesinėje mokykloje

• Profesinių mokyklų aplinkų pritaikymams SUP 
mokiniams

• Spartesnis profesijos mokytojų kvalifikacijos 
kėlimas

• Ikiprofesinis konsultavimas, įvertinant 
psichologinius, pedagoginius aspektus, fizinius 
gebėjimus



• Finansinė pagalba SUP ir SEK mokiniams

• Realesni kvalifikaciniai standartai SUP 
mokiniams

• Prieinamesnė švietimo pagalba (specialioji 
pedagoginė, psichologinė, specialioji, 
socialinė)profesinėse mokyklose

• Asmuo palydintis į darbo rink`



,,Turi profesiją-turi ateitį“
Padėkime įsigyti profesiją, kad jie 

turėtų ateitį...


