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Skaitymo reikšmė šiuolaikiniame pasaulyje 
nepaprastai išaugo ir nors skaitymas 

darosi vis mažiau populiari laisvalaikio 
leidimo forma, mokinio mokymuisi ir jo 

mąstymui turi neįkainojamą reikšmę nuo 
pat mokymosi skaityti pradžios. 

 



Skaityti mokomi visi vaikai, tačiau kai 
kuriems kyla daugiau sunkumų 

stengiantis išmokti skaityti. Tokių vaikų 
yra tiek bendrojo, tiek ir specialiojo 

ugdymo mokyklose.  

 



Skaitymo gebėjimų sunkumai yra aktuali 
tema ne tik specialiųjų poreikių turinčių 
mokinių atžvilgiu. Tarptautinių skaitymo 
gebėjimų tyrimų PIRLS duomenimis, su 

skaitymo sunkumais susiduria vis daugiau 
bendrojo ugdymo mokykloje 

besimokančių mokinių. 

 



Skaitymo pasiekimų vertinimas padeda 
rasti problemos šaltinį, ieškoti tinkamų 

būdų kaip jas spręsti.   

 



Kiekvienas vaikas yra individuali asmenybė, 
taip pat skiriasi ir jo pasiekimai bei 
esantys poreikiai, tačiau skaitymo 
gebėjimų atžvilgiu, šiame procese 

dalyvauja ne tik vaikas, tai lemia labai 
daug veiksnių, kurie jį supa. 



Tam įtakos turi pedagogai, mokyklos 
bendruomenė, tėvai, situacija namuose, 
požiūris į knygas šeimoje, pačio vaiko 

motyvacija bei noras mokytis. 



Skaitymo sunkumai 

• Žodžių skaitymo sunkumai 

 (raidžių, skiemenų praleidimai, keitimai, 
pridėjimai; raidžių formos, eiliškumo 

žodyje ir skaitymo krypties reversijos; 
ribotas visuminis vizualinis žodžių 

atpažinimas; spėjama žodžio pradžia, 
perskaičius žodžio pradžią, neteisingai 

spėjama kita žodžio dalis). 

 



• Sklandaus skaitymo sunkumai 
 (skaitoma paraidžiui arba skiemenuojant; 

skiemenų, žodžių ir žodžių junginių 
kartojimas; labai lėtas arba greitas (kai 
tai trukdo teksto suvokimui) skaitymo 
tempas; nepaisoma žodžio, sakinio ribų, 
skyrybos ženklų; pametamas skaitomas 

žodis, eilutė, negebama perkelti 
žvilgsnio; žodžių praleidimai arba 

nesamų pridėjimai). 
 



• Teksto supratimo sunkumai  

(nesuprantamos tikslios perskaitytų 
žodžių reikšmės, žodžių junginių, sakinių 

prasmės; skaitant nepasinaudojama 
tekstinėmis užuominomis; sunkiai 

suprantami tekste esančių atskirų 
minčių ryšiai; sunkiai suprantama 

pagrindinė teksto mintis; nesuvokiamas 
teksto stilius ir paskirtis). 

 



Atlikus tyrimą, buvo išsiaiškinta, kad 
didžiausią įtaką skaitymo gebėjimams 
turi tėvai bei naujosios technologijos. 

Nuo to, su kokiais įgūdžiais vaikas ateina 
į mokyklą ir ar jis pakankamai 

motyvuotas mokytis, priklauso jo 
tolimesnis mokymasis.  

 



Pagrindiniai sunkumai mokymosi skaityti 
procese: motyvacijos trūkumas, tipinės 

klaidos (netaisyklingas kirčiavimas, 
žodžio pabaigos spėjimas, 

skiemenavimas, raiškumo trūkumas, 
teksto suvokimo problemos ir kt.). 



Išsiaiškinta, kad pedagogai, ugdantys 
skaitymo gebėjimus, taiko įvairius 

metodus: tylų, garsų, raiškųjį skaitymą; 
darbą grupėmis, poromis; savarankišką 
darbą; aktyviuosius metodus; vertinimą 

ir įsivertinimą.  

 



Dažniausiai naudojamas metodų 
kompleksas, kuris paįvairina pamokas. 

Skiriant užduotis ir atsižvelgiant į 
esamus specialiuosius ugdymosi 

poreikius, teigta, kad dažniausiai 
užduotys mažinamos apimtimi. 



Įvertinus pedagogų apibūdintą skiriamą 
pagalbą, stengiantis įveikti mokinių 

skaitymo sunkumus, galima teigti, kad 
didžioji dalis mokytojų ją suteikia 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 
mokiniams, kuriems taip pat skiriami 

papildomi specialiojo pedagogo 
užsiėmimai.  

 



Galima teigti, kad  mokiniams, kurie 
susiduria su skaitymo sunkumais, bet 
neturi specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skiriama pagalba gali būti nevisapusiška 
ir per maža. 



Skaityti, paprastai kalbant, tai rišti raidę 
prie raidės. Vaizdingai tariant, stora 

knyga yra mūras. Atleiskite tuos 
raiščius, ir mūras taps debesiu. 
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