
                2 priedas 

SUTRIKIMAI SVARBI  INFORMACIJA APIE MOKINĮ (-Ę) 

 

 

1.REGOS 

SUTRIKIMAI 

 

1.1. Ar reikalingas papildomas apšvietimas?   

   (jei TAIP - parašykite 1 priede – koks? Pvz.: arčiau lango, papildomas šviesos šaltinis 

(lempa), .... ) 

 

Taip / Ne 

 

 1. 2. Ar naudojasi mobilia didinimo priemone (optine ar elektronine), kompiuteriu su 

įgarsinimo programa (JAWS ar NVDA)?    

 

Taip / Ne 

 

 1. 3. Ar ugdymo procese užduotys pateikiamos 14 dydžio Verdana šriftu?   

   (jei NE - įrašykite 1 priede ugdymo procese naudotą dydį ir šriftą)  

 

Taip / Ne 

2. KLAUSOS 

SUTRIKIMAI 

2.1. Ar naudojasi FM sistema?    

 

Taip / Ne 

 

 2.2.  Ar reikalingas gestų kalbos vertėjas?   

 

Taip / Ne 

3. JUDESIO 

PADĖTIES IR 

NEUROLOGINIAI 

SUTRIKIMAI 

 

3.1. Ar reikalinga atskira patalpa, užduotis atliekant kompiuteriu?   

 

Taip / Ne 

 3.2. Ar buvo skirtas mokytojo padėjėjas (ar bus reikalinga jo pagalba PUPP metu)? Taip / Ne 

 

4. ĮVAIRIAPUSIAI 

RAIDOS 

SUTRIKIMAI 

 

4.1. Ar buvo pritaikomos užduočių formos (pagal mokinio Individualų ugdymo planą, taikytą 

ugdymo procese)? 

   (jei TAIP,  būtinai parašykite 1 priede – kaip?)  

 

Taip / Ne 

 

 4.2. Ar turėjo sensorines pertraukas (pvz.: leidžiama pajudėti, išeiti iš patalpos, pasinaudoti 

ausinėmis, leidžiama naudotis nusiraminimo priemone, nesodinama po lempa, kita ...) 

ugdymo procese? 

   (jei TAIP,  konkrečiai surašykite 1 priede)  

 

Taip / Ne 



   Ar buvo vizualiai pateikiama: 

 4.3. pamokos struktūra?     

4.4. žinių patikrinimo eiga?    

4.5. užduočių atlikimo etapai?   

4.6. pažymima mokinio (-ės) asmeninė erdvė? 

Taip / Ne 

Taip / Ne 

Taip / Ne 

Taip / Ne 

 

 4.7. Ar reikalinga atskira patalpa, kurioje vykdytojas perskaitys raštu pateiktas užduotis? 

 

Taip / Ne 

 4.8. Ar reikalinga atskira patalpa, užduotis atliekant kompiuteriu?   

 

Taip / Ne 

5. MOKYMOSI 

SUTRIKIMAI 

 

 

 

   

5.1. Bendrieji 5.1.1. Ar reikalinga atskira patalpa, kurioje vykdytojas perskaitys raštu pateiktas užduotis?  

 

Taip / Ne 

 5.1.2. Ar reikalinga atskira patalpa, užduotis atliekant kompiuteriu?      

 

Taip / Ne 

5.2. Skaitymo 

 

5.2.1. Ar reikalinga atskira patalpa, kurioje vykdytojas perskaitys raštu pateiktas užduotis?  

 

Taip / Ne 

5.3. Rašymo 

 

5.3.1. Ar reikalinga atskira patalpa, užduotis atliekant kompiuteriu?      

 

Taip / Ne 

 

 

 

 

 

 

 


