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Raštingumas ir suvokimas

Kas užrašyta ant marškinėlių?



Skaitymo gebėjimų ugdymas

• Vaikas pradeda mokytis iškart po 
gimimo.

• Pirmaisiais gyvenimo metais
mokymosi procesas vyksta labai
sparčiai ir vaikas labai nori mokytis.

• Kai vaikas pradeda skaityti būdamas 6 
metų, jis jau būna sukaupęs daug 
informacijos, tikriausiai daugiau, nei 
galėtų išmokti per visą likusį 
gyvenimą.

• Norint mokytis ir pažinti jus supantį 
pasaulį, naudojami 5 pojūčiai: 

• Regėjimas, klausa, lytėjimas, 
uoslė, skonis

Iš pradžių žmogus išmoksta skaityti, 
paskui skaito visą gyvenimą, kad 
išmoktų



Kodėl yra svarbus raštingumas?
• Skaitymas nėra prigimtinis 

gebėjimas.

• Skaitymas yra simbolių kodavimas.

• Jei vaikui sekasi skaityti, jis taip pat 
lavina rašymą ir kalbėjimą.

• Jei skaitymo įgūdžiai nepakankami, 
kiti dalykai, kurie glaudžiai susiję su
skaitymu arba mokymosi
sutrikimais, nėra tobulinami.

• Vaikai su regos sutrikimais 
paprastai nebaigia pirmos klasės, 
nes negali išmokti skaityti ar rašyti.

• Raštingumo pratybos ypač svarbios 
pradinėje mokykloje.



Kaip ugdomas raštingumas?
• Smegenyse yra tam tikrų specializuotų sričių, skirtų 

kalbai išmokti, bet ne skaitymui.

• Skaitymo procese dalyvauja kelios nervų sistemos.

• Vaizdinis apdorojimas prasideda, kai akys pamato 
išspausdintą raidę.

• Regos signalas keliauja į smegenų regos lauką.

• Žodinis signalas iššifruojamas kitoje smegenų dalyje 
(angulargyrus).

• Jis suaktyvina kitas smegenų sritis, kurios taip pat yra 
atsakingos už klausą ir atgamina tai, kas smegenyse 
perskaitoma kaip garsas.

• Brain Brock ir Vernikės laukai ieško informacijos apie 
žodį savo " žodynuose".

• Kaktos skiltis sujungia visą informaciją ir pateikia žodžio
reikšmę.

• Procesas vyksta lygiagrečiai (daug garsų) ir visomis 
kryptimis vienu metu.

• Bet kurios šios sistemos dalies sutrikimai gali trukdyti
suvokti žodį ir jo reikšmę.



Kalba yra

• Reikia nepamiršti, kad pagalbiniai 
elementai taip pat papildo šią kalbos 
sistemą. Tai ne tik sakytinė kalba, bet ir 
rašymas bei skaitymas.

• Jei sutrikimai yra pilkojoje smegenų 
medžiagoje - foneminiame suvokime, 
bet vaiko protiniai gebėjimai labai aukšti, 
dažnai nepastebima, kaip sunkiai vaikas 
mokosi teksto analizės ir sintezės.

• Vaikai paprastai stengiasi įsiminti raidę ir 
žodžio "išvaizdą", tačiau, didėjant žinių 
kiekiui, visko įsiminti neįmanoma.

• Dažnai šios situacijos nesupranta nei 
mokytojai, nei vaikai, nei jų tėvai.

• Kodėl labai aukšto intelekto vaikas negali 
sklandžiai skaityti?



Skaitymo procesas ir teksto suvokimas

• Norint padėti savo vaikui, 
svarbu suprasti skaitymą ir 
fiziologiją, taip pat padėti 
išmokti greitojo skaitymo 
metodų.

• Skaitymo įgūdžiams ugdyti ir
skaitymo technikai tobulinti
reikia taikyti įvairius metodus.

• Tikslas - skatinti skaitymo
technikos ir raštingumo
ugdymą.



Raštingumo ugdymo etapai

• Pasirengimo skaitymui etapas. -) Aplinka, artimi 
žmonės, požiūris į skaitymą. -) Įvairių įgūdžių 
ugdymas - raidžių atpažinimo, skiemenų jungimo, 
foneminio suvokimo, regimosios atminties ir kt.

• Skaitymo įgūdžių įgijimas -) Turi įvaldyti skaitymo 
procesą, o tai yra sudėtingi sensorinio mąstymo 
įgūdžiai (iki 4 klasės).

• Skaitymo įgūdžių tobulinimas -) tai tęsiasi visą 
gyvenimą, išmokstama naujų skaitymo strategijų, 
užsienio kalbų ir kt.



Nuomonės apie raštingumą
Požiūriai į šiuolaikinių technologijų poveikį raštingumo ugdymui:
• Technologijos trukdo ugdyti raštingumą (Malahova, et al., 2014; 

Stikute, 2011; Tūbele, 2011),
• Technologijos - tai priemonė įvairinti metodus ir skatinti 

susidomėjimą rašytiniu tekstu. (Juškaite, 2008).
• Vaiko noras dalyvauti gali sumažėti dėl technologijų (Rubene, 

2011).
• Per didelis technologijų naudojimas iki 12 metų amžiaus atima iš 

vaiko laiką, kurį jis galėtų skirti aktyviai veiklai, taip 
skatindamas smegenų vystymąsi, įskaitant vaizduotę, 
bendradarbiavimo su bendraamžiais realiuoju laiku ir erdvėje 
įgūdžių ugdymą. (Harfs, Kampe, 2011).

• Taip pat yra įrodymų apie genetinį polinkį ir daugybę kitų 
veiksnių, darančių įtaką skaitymo mokymuisi ir disleksijos
atsiradimui - aplinka, kultūrinis kontekstas, mokymo metodai ir 
kt.



Problemos

• Visame pasaulyje ~10 milijonų 
vaikų patiria sunkumų 
mokydamiesi skaityti, 
nepriklausomai nuo to, kokia 
kalba jie kalba ar kokią abėcėlę 
vartoja.

• Tinkamai gydant ankstyvame 
amžiuje, dauguma jų gali 
įveikti sunkumus.

• Skaitymo problemos gali būti 
susiję su skaitymo metodais, 
skaitymo suvokimo 
sunkumais.

Problems with reading can be divided into:

difficulty with 
reading 

comprehension

difficulty 
with reading 

methods



Raštingumas pedagoginiu ir

psichologiniu požiūriu
Pedagoginis

Mokyti skaityti.

Sklandžiai skaityti. -> siekti, kad 
skaitytų ir suprastų.

Mokymosi procese taikyti 
įvairius metodus: Gerinti 
skaitymą ir teksto suvokimą.

Psichologinis

Įvertinti, kodėl vaikas neskaito.

Kokios galimos priežastys?

Kokios galimybės?

Ieškoti alternatyvios pagalbos -> 
logopedas / audiologas, 
specialusis pedagogas, 
neurologas, paramos priemonės, 
IIP

Kokius metodus naudoti?



Bendradarbiavimo schema, teikiant 

pagalbą

Psichologinis tyrimas
• Tėvai kreipiasi į psichologą 

(leidimas dirbti su vaiku) 
arba logopedą.

• Psichologas arba logopedas 
atlieka tyrimą

• Psichologas arba logopedas 
konsultuoja tėvus, mokytoją 

ir, jei reikia, socialinį 
pedagogą.

• Mokytojas domisi 
pasiūlymais ir jais 

naudojasi.

Pagalbos priemonės
• Psichologas arba 

logopedas informuoja 
klasių mokytojus ir 

administraciją, kuriems 
vaikams reikia  

pagalbos.
• Klasių auklėtojai 

informuoja dalykų 
mokytojus, koordinuoja 

bendradarbiavimą
• Mokytojas stebi 

pagalbos teikimą. 
• Mokinių pokyčiai  
vertinami ne rečiau kaip 

du kartus per metus.

Mokinių mokymosi 
sunkumai.
• Mokytojas pastebi 

sunkumus
• Mokytojas informuoja 

psichologą arba 
logopedą apie tyrimo 
poreikį

• Mokytojas motyvuoja 
tėvus kreiptis į 
psichologą ar 
logopedą



Vaikas, turintis skaitymo sunkumų
Mokytojas:
✓išsiaiškina sunkumų priežastį - vaikas gali turėti kalbos 
sutrikimų (vėlyvas kalbos vystymasis, tarimo, kalbos 
struktūros problemos ir t. t.), tai gali būti dvikalbystės ar 
disleksijos priežastis;
✓ stengiasi įvertinti mokinio silpnąsias puses ir dirbti su jo 
stipriosiomis pusėmis, pritaikydami mokymo stilių prie 
mokinio mokymosi poreikių.;
✓teikia tikslines rekomendacijas, kaip ugdyti / tobulinti 
visus įgūdžius / gebėjimus, reikalingus geriems skaitymo 
įgūdžiams ugdyti
✓glaudžiai bendradarbiauja su specialistais (kurie gali 
dirbti su vaiku ne klasėje / mokykloje) ir tėvais.



Skaitymo įgūdžių gerinimas
• Jei mokinys reguliariai skaito užsienio kalba, jo kalba 

per 2-3 metus stipriai patobulės.
• Skaitymas gali lavinti visus užsienio kalbos įgūdžius: 

skaitymo, klausymo, kalbėjimo, rašymo, žodyno ir 
gramatikos.

• Skaitymo pagrindas - suprantamas tekstas ir galimybė 
mokiniui pačiam pasirinkti tekstą.

• Kad mokinys gerai ir suprasdamas skaitytų, jis turi 
skaityti žodžius be ilgų pauzių.

• Skaitymas neturėtų būti traumuojantis.
• Pagalbiniai žodžiai: patogumas, pasirinkimas, 

entuziazmas.
• Skaitymas turėtų būti malonumas, o ne testas.



Kaip paskatinti skaityti?

• Svarbu į skaitymo procesą įtraukti tėvus.
• Vaikai nuo mažens skaito knygas (pasakas, istorijas, 

eilėraščius).
• Aptarkite tai, ką perskaitėte.
• Papasakokite apie įdomiausius teksto įvykius.
• Įsijauskite į knygos įvaizdį, pasigaminkite 

kostiumus ir pan.
• Knygų skirtukų gamyba.
• Iliustracijų kūrimas.
• Improvizacijos teatras.
• Reklamų kūrimas.
• Nuotykių "paso" sukūrimas, į kurį mokytojas įrašo 

pagyrimą (antspaudą / lipduką už sėkmingą darbą 
ir pan.), kurį tėvai gali pasirašyti.



Dinaminių pertraukų pratimai

Skaičiuotės - kaskart kartojant skaičiuotę 
padidinkite tempą:

• Ritas rati ripo raiti. 

• Klāras kaklā kustās krelles.

• Zemē zēla zaļgana zīle. 

• Mazi minkas maigi murrā migā. 

• Simts sīku siseņu sisina sausos salmos. 



Dinaminių pertraukų pratimai

• Motoriniai pratimai - kaskart kartojant 
pratimą didinkite tempą (3-5 užduotys)

• Sukryžiuokite rankas ir masažuokite ausis 
(15 sek.).

• Energingai žiovaukite - kuo plačiau 
atverkite burną (15 sek.).

• Sukite nykščius - iš pradžių dešinės rankos, 
paskui kairės, paskui abiejų rankų nykščius 
vienu metu.

• Kairės rankos delną padėkite ant kaktos, 
dešinės rankos delną - ant pilvo - sukite 
kiekvieną ranką į priešingą pusę, tada 
pakeiskite pozicijas.

• Eikite vietoje - pakaitomis dešine ranka 
palieskite kairįjį kelį, kaire ranka - dešinįjį 
kelį.




