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(DIBELS Next) test

(DIBELS Next) Testas naudojamas vaiko 
skaitymo lygiui nustatyti ir įsitikinti, ar 

jis viršija rizikos ribą (virš 20 procentilio), 
t. y. ar vaikas turi skaitymo sunkumų.



Mokinių kvalifikacija pagal testų rezultatus (Dibels Next)
60 % - geras raštingumo lygis; 20 % < priimtinas raštingumo lygis > 40 %; 20 % rizikos zona

Iš 20% vaikų bent 7,7%

vaikų turi skaitymo ir

rašymo sutrikimų, taigi

12,3% potencialios

rizikos mokinių

pagalbos vis tiek

sulauks..



Keturi kriterijai, pagal kuriuos mokiniui sunku skaityti ir rašyti:

1) nuolatiniai sunkumai mokantis skaityti ir rašyti, atitinkantys mokinio
amžių. Sunkumai išlieka ir neišnyksta nepaisant tikslinės pagalbos veiklos,
kuriai vadovauja specialistas mažiausiai 6 mėnesius;

2) vaiko skaitymo ir rašymo sunkumai buvo įvertinti naudojant standartizuotą
raštingumo testą, kurio rezultatai buvo žymiai mažesni nei to amžiaus vaikų
vidurkis.

3) skaitymo ir rašymo sunkumai dažniausiai išryškėja pirmose klasėse,

4) skaitymo ir rašymo sutrikimai nediagnozuojami, kai vaikas turi labai žemus
intelektualinius gebėjimus. IQ <70 arba kai buvo ilgas vėlavimas į mokyklą;
turi jutimo sutrikimų; buvo nustatytos nepakankamos kalbos žinios ar vaiko
psichosocialinė būklė, vaikas negavo tinkamo išsilavinimo ir paramos.



Acadience TM can be used for several purposes:
Latviška "Dibels Next" 
raštingumo testo versija:

Padeda išvengti vaikų, kuriems 
gresia nepakankamas 
raštingumas, atskirties.

Padeda nustatyti tas vaiko 
įgūdžių sritis, kurios labiau 
motyvuoja skaityti ir rašyti.

Palengvina papildomą paramą 
gaunančių asmenų raštingumo 
pažangos stebėseną.

Gali būti naudojamas mokyklos 
mokymosi pagalbos sistemos 
veiksmingumui stebėti.



Specifiniai skaitymo sutrikimai.

Skaitymo sutrikimams (įgūdžiams) būdinga:

• nepakankamai tiksliai skaito žodžius; 

• nepakankamas skaitymo sklandumas (greitis); 

• nesupranta skaitomo teksto. 



Yra 3 knygos:

1. AcadienceTM (DIBELS Next) latvių bandymų vadovas: skaičiavimas,
stebėjimas ir interpretavimas

2. AcadienceTM (DIBELS Next) 4-6 klasių mokinių raštingumo įgūdžių
ugdymas ir intervencijos efektyvumas.

3. Raštingumo įgūdžių skatinimas: intervencijos užsiėmimai
AcadienceTM testo kontekste (DIBELS Next). Priedai: Seminaras apie
raštingumo įgūdžius ugdančius užsiėmimus (I ir II dalys). Raštingumo
klasės stimuliatorius, laiškų knygelė ir pamokų žaidimo rinkinys,
skatinantis raštingumą (spalva).



Raštingumo vertinimo ir skatinimo sistemos rinkinys:

Skaitymo rašymo rinkinys pateikia

atsakymus, kaip vaikai, jau patyrę

skaitymo ir rašymo sunkumų, gali

gauti intensyvią paramą ugdant

skaitymo ir rašymo įgūdžius.



Raštingumo ugdymo etapai: fonologija, fonika, 
skiemenys, žodžiai, sakiniai, tekstas: sklandus

skaitymas; skaitomo teksto supratimas

fonologija
fonika

skiemenys žodžiai

sakiniai

tekstas: 

sklandus

skaitymas; 

skaitomo

teksto

supratimas



Pamokos tikslo palaikymas Atskirų skaitymo raštingumo komponentų
skatinimas tam tikra logine tvarka ir
kontekstuose, atsižvelgiant į jų ryšį su
konkrečiais pažinimo procesais.

Pavyzdžiui, fonologinis įsisąmoninimas –
pirmojo garso įvardijimas, žodžio su
konkrečiu garsu išgirdimas ir įvardijimas
sakinyje, savarankiškai analizuojant
konkretaus garso žodžius.

Žodžiai, kurių garso padėtis žodžio
pradžioje arba pabaigoje.Vykdant
fonologinio suvokimo mokymą (garsinį, po
klausos), kartu reikia palaikyti vaikų
motyvaciją veikti.

Pažangos stebėjimas.

Stebėti pažangą tris kartus per metus.



Principas - lengvesnės ir sunkesnės užduotys.
Didžiųjų ir mažųjų raidžių rašymo labirintai - Didžiosios ir mažosios raidės

Didžiųjų ir mažųjų raidžių rašymo labirintai - Didžiosios ir
mažosios raidės



Tiksliai atskirkite ir perskaitykite didžiąsias ir mažąsias raides



Tikslus skiemenų eilučių, parašytų didžiosiomis 
arba mažosiomis raidėmis, skaitymas



Laiškų loto



Žaidimo rinkinio vizualizacijos:
Raidžių propagavimas – garsų pažinimas, Didžiosios raidės, mažosios – galvosūkiai. 
Raidžių piešiniai kaukėse.



Didžiųjų ir mažųjų raidžių poros.
Linija su didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis.



Didžiųjų ir mažųjų raidžių poros.
Apskritimai su didžiosiomis raidėmis, mažosiomis raidėmis ir apskritimai 
su trūkstama raide.



Skaitymas su supratimu
• Padidinkite supratimą apie tai, ką

skaitote, naudodamiesi spalvotais vaizdais
kaip vaizdinę priemonę.

• Naudokite vis ilgesnius ir sudėtingesnius
sakinius.

• Pateikite keletą atsakymų variantų, kad
išmoktumėte suprasti sudėtingesnius
sakinius.

• Pateikite mokiniui keletą atsakymų
variantų, kad jie galėtų išmokti suprasti
sudėtingesnius sakinius.

• Siekdami paskatinti vaikų susidomėjimą ir
teigiamą emocinį įsitraukimą, rinkitės
užduotis, kurios kuriamos žaidimų forma.

• Dauguma užduočių atliekamos skaitant ir
garsiai atsakant, tačiau paskutinę veiklą
visada turi atlikti pats mokinys.



Skaitymas su supratimu



Skaitymas su supratimu



Ačiū


