
UD pradinukų pamokose

Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyrius

Pradinių klasių mokytoja Rasa Juodvalkienė



Kas yra universalus dizainas švietime?

Universalus

Mokymosi  



UD taikymas pamokose
Kodėl? Ką? Kaip?

o Įsitraukimo įvairovė

o Pamokos medžiagos pateikimo įvairovė

o Veiklų įvairovė, pasirinkimo būdų galimybė, 

grįžtamojo ryšio įvairovė



UD švietime
o Tvirtas pamokos tikslas

o Lanksčios priemonės

✓ UD- tai ne tik pasirinkimo galimybė, o skirtingi 

mokymosi keliai, kurie veda į tą patį pamokos 

tikslą.

✓ UD gairės.



Mokinių įvairovė



Fizinių kliūčių šalinimas klasėje



Fizinių kliūčių šalinimas klasėje



Fizinių kliūčių 

šalinimas klasėje



Mokymosi barjerų šalinimas
Skaitymo liniuotė/ kortelė su langeliu/be langelio



Mokymosi barjerų šalinimas



Mokymosi barjerų šalinimas

❑ Plakato demonstravimas. (pvz „Įsidėmėtinos rašybos žodžiai“)

❑ Pamokos užduotys lentoje.

❑ Vadovėlio puslapių užrašymas lentoje. 

❑ Uždavinio perskaitymas.

❑ Užduoties pakartojimas paprastesniais žodžiais.

❑ Tekstą paduodu skaityti pirmiausia tiems mokiniams, kurie skaito lėtu tempu, 
turi skaitymo sunkumų.

❑ Liniuotė, šimtalangis skaičiuojant +/- stulpeliu ir kt.



Mokinių poreikiai
Pamokos temos aktualizavimas (Kodėl?)
Pojūčiai



Pamokos medžiagos pateikimo įvairovė
Vaizdas-garsas-judesys/skaičius 3

• Vadovėlio skaitymas, nagrinėjimas.

• Pokalbio klausymas.

• Video žiūrėjimas.

• 1 m apkabinimas rankomis.



• Vadovėlio skaitymas, nagrinėjimas.

• Pokalbio klausymas.

• Video žiūrėjimas.

10 mokinių

8 mokiniai

6 mokiniai



• Video žiūrėjimas.

• Plakato demonstravimas, aptarimas.

• Vadovėlio naujos medžiagos, skaitymas, 
aptarimas.

• Pavyzdžių demonstravimas lentoje, kaip 
atlikti dalybą kampu (naudojama spalvota 
kreida, išryškinant nulių prirašymą 
dalmenyje)

8 mokiniai

4 mokiniai

5 mokiniai

7 mokiniai





Veiklų įvairovė, pasirinkimo būdų galimybė

14 mokinių

10 mokinių



• Matematika (Skaičiai iki 20)

• Liniuotė

• Skaičių tiesė

• Skaičių kortelės

• Pirštukai





1. Savarankiškai. 

2. Su mokymosi draugu. 



9 mokiniai 15 mokinių



9 mokiniai 15 mokinių 0 mokinių



Grįžtamojo ryšio įvairovė

Išmokto skaityti/pasakoti teksto vaizdo/garso įrašas



Mokymosi ekspertas

o Pamokos lankstus tikslas, 

susitarimai (4-5 min)

o Mokymasis savo tempu (35 min)

o Grįžtamasis ryšys (4-5 min)

✓ Mokiniai žino, kokį pamokos tikslą turi 

pasiekti. 

✓ Tikslas apibrėžiamas konkrečiu rezultatu.

✓ Tikslas yra pasiekiamas, bet turi 

motyvuojantį iššūkį.

✓ Tikslo ryšys su mokinio interesais, 

laukiamu rezultatu, užduočių atlikimu.



Kaip UD padės maksimaliai padidinti mano klasės visų 
mokinių mokymąsi?

o Lankstus pamokos tikslas.

o Mokinių poreikiai. Kliūtys.

o Pamokos medžiagos pateikimo įvairovė.

o Vertinimo numatymas. 

o Pamokos organizavimas, mokinių mokymosi vertinimas, atitinkantis tikslą 
(konkrečiu rezultatu).

o Mokytojo savirefleksija/ pastebėjimai po pamokos. (Ar visi mokiniai pasiekė 
pamokos tikslą? Kas pavyko? Ką kitoje pamokoje organizuosiu kitaip?)



Tradicinis mokymas UD  pamokose               



UD  taikymas pamokose


