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•  Lietuvos švietimo strategija akcentuoja lygias 
švietimo galimybes visiems vaikams, nepaisant 
jų skirtingos gebėjimų raidos.  

•  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, funkcinio matematinio raštingumo 
ugdymas yra metodinis iššūkis bendrojo 
lavinimo mokyklos pedagogams, dėl kurio 
pedagogai ir mokiniai patiria reikšmingą 
metodologinės pagalbos poreikį. 



Mokinių, turinčių vidutinių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, funkcinio matematinio raštingumo 
ugdymo turinio ir proceso analizavimas leidžia 
tikslingai orientuoti ir pagrįsti individualizuoto 
ugdymo strategijas: 

 

 skatinančias mokinius domėtis matematika,  

 tinkamai pasirengti tolimesniam gyvenimui, 

 profesijos įsigijimui. 



 

•  Ugdymo turinio įsisavinimą didžiąja dalimi lemia 
mokyklose turimos mokymo(si) priemonės ir 
pedagogų kvalifikacija.  
 

•  Siekiant užtikrinti specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokinių ugdymo organizavimo veiksmingumą, 
tenkinant jų ugdymosi poreikius, įgalinimą, vis 
didesnis dėmesys skiriamas mokymo(si) 
priemonių rengimui šiems mokiniams. 
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MOKOMŲJŲ PRIEMONIŲ RENGIMAS: 
 
„Septintoko matematika“ 
„Aštuntoko matematika“ 

http://www.smm.lt/index.htm


Mokomosios priemonės  
,,Septintoko matematika“ ir „Aštuntoko 

matematika“ 
 

• Komplektą sudaro: Pratybos (mokiniui) ir Rekomendacijos 
mokytojui. 

 

• Matematikos vadovėlio ir pratybų sąsiuvinių mokomoji 
medžiaga rengiama remiantis: 

 

–  Pagrindinio ugdymo Bendrųjų matematikos programų 
turinio ir mokinių patenkinamo pasiekimų lygio 
požymiais;  

– Pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų pritaikymo 
rekomendacijomis mokinių, turinčių bendrųjų mokymosi 
sutrikimų, ugdymui. 

 

 



Specialiosios mokomosios priemonės paskirtis  
 

• Padėti SUP turintiems mokiniams, besimokantiems pagal 
pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas, lavinti 
matematinius gebėjimus, reikalingus praktinėje veikloje ir 
kasdieniniame gyvenime bei patirti sėkmę besimokant 
matematikos.  
 

• Padėti matematikos mokytojams lanksčiau derinti ugdymo 
turinį, geriau tenkinti mokinių specialiuosius poreikius.  
 

• Šia priemone mokytojai gali naudotis ir ugdydami 
nežymiai sutrikusio intelekto mokinius bendrojo lavinimo 
mokyklose.  

 



Aukštesniųjų klasių mokinių, turinčių vidutinių specialiųjų 
ugdymosi poreikių, funkcinio matematinio raštingumo 
ugdymas grindžiamas funkcinių matematinių gebėjimų 
ugdymo(si) sustiprinimu pamokose, kai: 
 
 • taikomi mokymo(si) metodai; 
 • matematikos užduotys labiau siejamos su 
gyvenimiškomis situacijomis, bendrųjų matematinių 
gebėjimų ugdymu.  



  
 

 

• Pagrindinė pratybų sąsiuvinių idėja - pačiam 

mokiniui suprasti, padaryti, pasitikrinti ir įsivertinti.  
 

• Mokinys pratybose: 

o sprendžia;  

o atsako į klausimus;  

o braižo;  

o piešia;  

o daro išvadas;  

o kelia klausimus. 



MOKYMO(SI) PRIEMONĖS 

• Prasmingos mokiniui, nes atitinka mokinių poreikius, interesus, 

sugebėjimų lygį bei pritaikytos mokymosi aplinkai. 

• Skirtos ne tik žinioms įgyti, bet ir gebėjimams bei nuostatoms 

ugdyti. 

• Patrauklios – nes yra galimybė pačiam pasirengti savo 

(septintoko ar aštuntoko) ,,matematiką“.  

•  „Įveikiamos“ pratybos, nes parengtos  pagal jo gebėjimus – 

užduotys pateikiamos su žingsniais bei paaiškinimais, kaip juos 

spręsti. 

 

 



MOKYMO(SI) PRIEMONĖS 

• Motyvuojančios mokytis, nes pateikiamos realistiškos 

iliustracijos (atspindinčios mokiniams pažįstamą aplinką; 

pateikiami įdomūs, aktualūs, su jų aplinka susiję tekstai, 

orientuoti į artimiausią, labiausiai pažįstamą aplinką; 

pateikiamos realios problemos ir mokoma realiai jas spręsti). 
 

• Taip pat motyvuoja mokytis – kiekvieno skyrelio pabaigoje 

pateikiami projektai. 
 

•  Motyvacijai skiriama ir temos pradžia – realus pavyzdys; 

problemos iškėlimas (iš realaus mokinių gyvenimo ar mokiniams 

pažįstamo konteksto). 

 

 

 

 



• Tam tikros užduotys ir klausimai padės mokiniams 
tinkamai organizuoti ir įsivertinti savo veiklą. 

• Uždari klausimai, vėliau pateikus teisingus atsakymus, 
suteikia daugiau galimybių mokiniui pasitikrinti savo 
žinias. 

• Mokiniams sudaroma galimybė pristatyti savo darbo 
rezultatus, mokoma įsivertinti. 

• Pateikiamos naudingos nuorodos į kitus 
šaltinius/dalykus, namų darbus. 

• Parengtos pratybos gali tapti mokinių Matematikos 
pasiekimų aplanku.  

 



PRATYBŲ SĄSIUVINIŲ STRUKTŪRA 

• Pratybose 8 ar 9 skyriai ir vienas bendras pratybų apibendrinimo 
skyrius 8 klasės pratybų sąsiuvinyje. 

• Antraštinį pratybų puslapį rekomenduojamą mokiniui susikurti 
pačiam (nusipiešti, tapti autoriumi šių pratybų). 

• Pratybų pradžia - įvadas į pratybas. Vaizdžiai pateiktos 
rekomendacijos, kaip naudotis šiomis pratybomis.  

• Kiekvienas skyrius susideda iš 5 - 7 puslapių  

• Tema pabaigiama projektine užduotimi. Rekomendacijomis ką 
„įdėti“ į pratybas. 

• Pratybos pabaigiamos apibendrinamuoju skyriumi, kuriame 
pateikiamos pagrindinės taisyklės, į kurias vaikas turi įrašyti 
praleistas sąvokas. Tokiu būdu mokslo metų pabaigoje jis 
pasidarys savo atraminės medžiagos rinkinį. 

 
 







REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS 

• Tai rekomendacija, kaip dirbti su šiomis pratybomis, 
kad pastarosios taptų mokinių Pasiekimų aplanku.  

• Mokytojui parengti pasiūlymai, kaip vertinti šias 
mokinių atliekamas užduotis. Atkreipiamas mokytojų 
dėmesys į tai, kad mokiniai labiau turėtų būti 
vertinami už pastangas, nei už pasiekimus. 

 



 
  
Kaip garsai muzikoje,  
      spalvos paveiksle,  
            žingsniai šokyje ar  
                   produktai kulinarijoje,  
           tam tikras mokymo elementų rinkinys  
  gali sudaryti labai skirtingus derinius. 



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ 
 


