
 1 

REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS, UGDANTIEMS RIBOTO 
INTELEKTO VAIKUS 

 
Parengė Pasvalio rajono savivaldybės 
Pedagoginės psichologinės tarnybos 

vyresnioji specialioji pedagogė Inga Kaulinskienė (2010) 
 

 
 

Ką reikėtų žinoti apie riboto intelekto vaikus?  
 

 Ribotas intelektas apibrėžiamas kaip ribinė zona tarp normalių sugebėjimų ir protinio 
atsilikimo.  
 

 Pagal Lietuvoje patvirtintą specialiųjų poreikių asmenų sutrikimų ir jų laipsnių 
nustatymo ir specialiųjų poreikių asmenų priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei tvarką 
(Valstybės žinios Nr. 84, 2002) ribotas intelektas priskiriamas kitų raidos sutrikimų grupei. 
 

 Intelekto ribotumas įvairiai traktuojamas. Dažnai jis išryškėja tada, kai vaikas turi 
kokių nors raidos ar mokymosi sunkumų (negalių). Todėl neretai apie ribotą intelektą kalbama 
mokymosi negalių kontekste. Riboto intelekto mokinius dar vadina lėčiau išmokstančiais 
(negabiais, lėčiau bręstančiais) moksleiviais, lėtai besimokančiais. 
 

 Intelekto ribotumas pasireiškia įvairiomis formomis (elgesio sunkumais, mokymosi 
motyvacijos, bendraisiais ar specifiniais mokymosi sunkumais ar negaliomis, savireguliacijos 
sutrikimais, bendru vaiko raidos sulėtėjimu ar įvairiais šių problemų deriniais). 
 

 Intelekto raidos ribotumo priežastys įvairios: jos gali būti susijusios (arba 
nesusijusios) su organiniais smegenų pažeidimais. Dažniausiai intelekto ribotumą lemia įvairių 
biologinių (genetinių, organinių pažeidimų ir kt.) ir socialinių priežasčių derinys, kuriame 
dominuoja vadinamieji sociokultūriniai faktoriai (ankstyva emocinė ar/ir kognityvinė deprivacija 
(poreikių nepatenkinimas, nenuoseklumas), socialinis kultūrinis, pedagoginis apleistumas ir kt.).  
 

 Riboto intelekto vaikai ugdomi pagal adaptuotas kelių ar visų dalykų bendrąsias 
programas. Suteikus tinkamą pagalbą geba ugdytis ir pagal modifikuotas bendrąsias programas.  
 

 Diferencijuojant ugdymo turinį, turėtų būti atsižvelgiama ne tiek į mokinio sutrikimo 
pobūdį, kiek į tų sutrikimų lemiamus mokymosi ypatumus, į mokinio realiuosius gebėjimus ir 
poreikius.  
 

 Ugdymo vaizdumas, konkretumas, dažnas kartojimas ypač svarbus riboto intelekto 
vaikams.  
 

 Ugdant riboto intelekto mokinius, kuriems būdingas intelekto netolygumas, reikėtų 
orientuotis į rekomendacijas, pateikiamas darbui su vaikais, turinčiais specifinių pažinimo ar 
savireguliacijos sutrikimų.  
 

 Tinkamai ugdant tokį vaiką galima pasiekti neblogų rezultatų, tik santykinai lėčiau, 
per ilgesnį laiką, o susidarę įgūdžiai išlieka ilgam, yra pastovūs. Riboto intelekto vaikai yra lėtai 
besimokantys, jų mokymosi rezultatai didėja lėtai kylančia kreive. 
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Kaip galime padėti? 
 

 Remkitės mokinio stiprybėmis ir turimais gebėjimais sudarydami individualią 
ugdymo programą. 
 

 Stebėkite, kaip mokinys reaguoja į skirtingus mokymo būdus.  
 

 Kiekvieną pamoką kelkite realius mokymo tikslus, kad mokinys galėtų patirti bent 
kiek sėkmės. 
 

 Kiekvieną naują užduotį suskaldykite smulkiomis pakopomis ir sudarykite kuo 
daugiau progų mokinį paskatinti. 
 

 Suteikite vaikui daugiau laiko užduočiai užbaigti. 
 

 Kiekviename etape tikrinkite, ar supranta užduotį. 
 

 Skatinkite ir drąsinkite; pastebėkite, kai vaikas elgiasi gerai, girkite, kad užbaigė darbą 
ir įdėjo daug pastangų. 
 

 Palaikykite ryšius su specialistais (specialiuoju pedagogu, logopedu), kurie jums gali 
pasiūlyti mokymosi strategijų ir išteklių: diferencijuotų tekstų, žodžių ir pan., padėti parinkti 
tinkamiausius alternatyvius ugdymo būdus ir metodus.  
 

 Teksto suvokimą gali palengvinti kartais visai paprasti dalykai: didesnis šriftas, 
sutrumpintos pastraipos. 

 
 Per pamokas laikykitės nusistovėjusios tvarkos, kad mokinys žinotų, ko tikėtis, o 

svarbiausia – ko tikimasi iš jų. 
 

 Skirkite trumpas ir įvairias užduotis. 
 

 Patikrinkite konkrečios temos žinias; būkite pasirengę grįžti prie mokinio jau turimų 
tvirtų žinių. 
 

 Informaciją kartokite skirtingais būdais. 
 

 Esminius gebėjimus - pasakyti laiką, daugybos lentelę, atlikti garsinę žodžių analizę – 
kasdien formuokite trumpų pratybų metu, nes jos veiksmingesnės už ilgus užsiėmimus. 
 

 Rodykite ir kartu aiškinkite mokiniui, ką daryti: duokite konkrečių pavyzdžių, 
pateikite modelį.  
 

 Mokytojo padėjėjas gali būti neįkainojamas mokytojo turtas. Kartu su juo pedagogas 
turėtų aptarti pamokos tikslus ir mokomosios medžiagos diferencijavimo būdus, kad mokiniai 
patirtų sėkmę. Kad mokinys netaptų visiškai priklausomas nuo mokytojo padėjėjo 
priminimų/pagalbos, reikia skatinti savarankiškumą ir kurti bendradarbiavimo santykius.  
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