
SUP turinčių mokinių mokymosi sunkumų 

pobūdis ir pagalba 

Dėmesio sutrikimas 

Būdinga: 

 Lėtesnė dėmesio koncentracija 

 Trumpalaikė dėmesio koncentracija 

 Vienu metu sunku atlikti keletą veiklų: skaityti, 

žymėti, nurašyti) 

 Lėtesnis mąstymo tempas. 

      Rekomenduojama  

 laiko pratęsimas  

 užduoties trumpinimas 

 tinkama sėdėjimo vieta 

 užduočių pateikimas etapais 

        

       Kalbos sutrikimas 

        Būdinga: 

 Sunku mintis reikšti žodžiais 

 Sunku suprasti rečiau vartojamus žodžius 

 Sunku suprasti sudėtingos konstrukcijos klausi-

mus ir teiginius 

 Sunku suprasti perskaitytą tekstą 

     Rekomenduojama  

 Pagalba reiškiant mintis žodžiais 

 Papratesnė mokytojo kalba 

 Rėmimasis vaizdu, pavyzdžiu 

 Rečiau vartojamų sąvokų išaiškinimas 

 

Specifinis mokymosi (skaitymo, rašymo) sutrikimas  

      Būdinga: 

 Sunku rašyti diktuojamą, kuriamą tekstą  

 Sunku skaityti ir suprasti perskaitytą tekstą 

 Sunku skaityti žemėlapius, schemas 

      Rekomenduojama  

 

 Skaitomo teksto/ rašymo trumpinimas 

 Didesnis šriftas 

 Rašto darbo turinio vertinimas (atlaidžiau vertinant 

rašybą ir skyrybą) 

 Žodinis atsakinėjimas 

 Rašymas kompiuteriu 

 

    Specifinis mokymosi (matematikos) sutrikimas 

 

       Būdinga: 

 Sunku suvokti grafikus, schemas 

 Sunku įsiminti sprendimo būdus, eigą 

 Sunku suvokti skaičiaus sandarą 

 

       Rekomenduojama  

 Remtis žodiniu/vaizdiniu  paaiškinimu  

 Natūralių daiktų, modelių, muliažų naudojimas  

 

       Bendrieji mokymosi sutrikimai  

 

       Būdingi dėmesio, kalbos, mokymosi sutrikimų deriniai, 

todėl rekomenduojami kuo įvairesni mokymo metodai ir 

būdai. 

 

 

Šaltiniai 

1. www.blog.norvegu24.lt 

2. www.mokykla.eu 
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Ugdymo/si metodai ir 
būdai pagal mokymosi 

stilių 



Vizualinis (regimasis) mokymosi  

stilius 

       Vizualai turi labai gerą vaizdinę atmintį. 

Jie dažnai vartoja „vizualinius“ teiginius: 

„pažiūrėk, kaip atšilo oras“, „aš matau, ką tu 

galvoji“, „pažvelk į tai mano akimis“ ir pan. 

 

Būdinga: 

 Patinka vaizdžiai pateikta informacija  

 Gali gerai mokytis iš knygų 

 Mielai rašo ir skaito 

 Kartais ką nors keverzoja ar piešia, kad 

galėtų susikoncentruoti ar geriau suprasti 

 

Rekomenduojama: 

 Užsirašyti užduotis, planus 

 Piešti su mokomąja medžiaga susijusius 

piešinius, schemas 

 Spalvotai pabraukti svarbiausius dalykus 

 Svarbiausią informaciją užsirašyti ir prik-

lijuoti gerai matomose vietose 

 Kad suprasti, reikia pamatyti tekstą arba 

paveikslą 

 Pirmiausiai reikia paaiškinimo, po to 

demonstracijos ir tik tada pačiam daryti 

 

 

Audialinis (girdimasis) mokymosi stilius 

      Audialai turi gerą girdimąją atmintį. J ie vartoja 

„audialinius“ teiginius: „girdžiu, ką sakai“, „skamba pui-

kiai“,   „tai man nieko nesako“, „man nepatinka jo tonas“ 

ir pan. 

Būdinga: 

 Jiems patinka diskusijos, paskaitos, pasisakymai 

 Kalba ilgai 

 Mėgsta garsiai skaityti ir bei klausytis garsiai skai-

tomų istorijų 

 Mokydamiesi garsiai skaito ar murma po nosim 

 Ritmiškai beldžia į kėdės atlošą, spragsi tušinuku 

 Jiems patinka, kai užduotys pateikiamos žodžiu 

 Įsidėmi turinį nuosekliai, žingsnis po žingsnio 

 Greitai nukrypsta nuo temos (nuo ratų prie batų) 

Rekomenduojama: 

 Mokytis skaitant garsiai ar pašnibždomis 

 Kam nors pasakoti apie tai, ką norima įsiminti 

 Tekstą, kurį reikia išmokti, kartoti ritmiškai 

 Mokytis ne tik klausant, bet pačiam kalbėti 

 Mokomąją medžiagą skaidyti mažais žingsneliais 

 

       Kinestetinis mokymosi stilius 

 

        Kinestetikai- žmonės, kurie pasaulį pažįsta lytėdami 

ir dalyvaudami. Jie  vartoja „kinestetinius“ teiginius: 

„jaučiu, viskas bus gerai“, „ar jau galima to imtis?“, „esu 

sukrėstas to, ką patyriau“, pamečiau mintį“. 

Būdinga: 

 Patinka fizinė veikla, modeliavimas, mokymasis 

veikiant (projekto metodas) 

 Mokosi veikiant: pirma padaro, tada kalba 

apie tai ir aiškinasi 

 Įsimena žodžius juos perrašydami ar bent 

judindami ranką taip, tarsi rašytų 

 Užduoda daug klausimų „kaip“ 

 Nori suvokti mokomąją medžiagą 

 Pats sprendžia, kaip mokysis ir darys 

 Patinka, kai užduotys pateikiamos emocio-

naliai, demonstruojant, naudojant gestus ir 

mimiką 

 Mėgsta kūno kontaktą 

 Mėgsta viską, kas susiję su aktyvia veikla 

 Geriausiai gali atsiminti įvykius 

 Mėgsta eksperimentus ir staigmenas 

 Jam svarbu gerai jaustis mokantis 

  

Rekomenduojama: 

 Mokantis vaikščioti ar kitaip ritmingai judė-

ti, keisti kūno padėtį 

 Mokymosi medžiagą perrašinėti 

 Nuolat keisti, pertvarkyti  mokymosi vietą 

 Mokantis naudoti žaidimus, judėjimo prati-

mus, mokomuosius žaidimus 

 Emocionaliai reaguoti į skaitomą tekstą 

(piešti šypsenėles, šauktukus ir kt. ženklus) 

 Iš pradžių išsiaiškinti, suprasti informaciją, 

tuomet ją mokytis 

Mišrus mokymosi stilius 

Mišriam mokymosi stiliui būdingos visų trijų 

mokymosi stilių savybės.  

Rekomenduojama 

Naudoti kuo įvairesnius mokymosi būdus. 

 

Mokymosi stilius – tai pamėgtas 

galvojimo, informacijos apdorojimo ir 

supratimo būdas.  


