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SPECIFINIAI MOKYMOSI SUTRIKIMAI: pažinimas ir pagalba 

Lietuvoje visuomenė plačiai informuojama apie autizmo spektro sutrikimus, Dauno sindromą, 

tačiau labai mažai kalbama apie specifinius mokymosi sutrikimus. Specifiniai mokymosi 

sutrikimai – tai heterogeniška grupė sutrikimų, kurie pasireiškia mažesniais skaitymo, rašymo 

ar matematikos mokymosi pasiekimais nei tikėtina pagal intelektinius gebėjimus (kai IQ yra 

80 ir aukštesnis) bei vaiko amžių atitinkantį ugdymą. Dėl atskirų pažinimo procesų 

neišlavėjimo ar sutrikimo, mokymosi pasiekimai neatitinka bendrųjų pasiekimų ir 

kompetencijų lygio, tačiau jų priežastis nėra žemas intelekto rodiklis, sensoriniai sutrikimai, 

netinkamas ugdymas ar sociokultūrinės sąlygos.  

 

Labai dažnai vaikai, turintys specifinių mokymosi sutrikimų, neišnaudoja savo galimo 

potencialo, nes dėl  patiriamų sunkumų jų vidutinis ar net aukštesnis už vidutinį intelektas 

tinkamai neįvertinamas ugdytojų. Vaikai nurašomi kaip negabūs, tinginiai arba, geriausiu 

atveju, gabūs tinginiai. Vaikas, nuolat patiriantis sunkumus, negaunantis supratimo, pagalbos 

bei galimybių atskleisti savo gebėjimus, greitai ir pats save nurašo – nustoja kelti tikslus, jų 

siekti ir net svajoti. Atlikti tyrimai rodo, kad beveik trečdalis vaikų, turinčių specifinių 

mokymosi sutrikimų, patiria išreikštus depresijos simptomus, o ketvirtadalis –  nerimo 

simptomus. Daugiau nei 60% jų įvardija, jog turi emocinių ir socialinių problemų. Beveik visus  

lydi žema savivertė. Dėl įvardintų priežasčių tik labai maža dalis šių vaikų užaugę siekia 

aukštojo išsilavinimo ir kelia sau aukštus gyvenimo tikslus. 

Esamos problemos masto suvokimas padėtų suvokti jos svarbą.  Remiantis statistikos duomenimis, 

2017–2018 metais Lietuvoje valstybinėse ir  savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 308039 

vaikai. Nors niekada nebuvo atliktas tyrimas, siekiant išsiaiškinti kiek procentų Lietuvos gyventojų turi 

specifinių mokymosi sutrikimų, 1995 m. prof. Albinas Bagdonas, remdamasis moksliniais duomenimis, 
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spėja, kad apie 8% visos mūsų šalies populiacijos susiduria su šia problema. Dr. Reda Gedutienė  savo 

interviu teigia, kad šis procentas yra kiek didesnis - tarp 10 ir 15%. Taigi, skaičiuojant, kad vaikų, 

turinčių specifinių mokymosi sutrikimų, yra 10–15% procentų, jų skaičius sudaro 31–50 tūkstančių.  

Tačiau, 2020 m. Švietimo ministerijos atstovas LRT televizijai teigė, jog Lietuvoje vaikų, kuriems 

nustatyti specifiniai mokymosi sutrikimai yra tik apie 5 tūkstančius. Tokiu būdų reikiamą pagalbą bei 

pritaikytą ugdymą gauna tik apie 10% vaikų, o 90% vaikų rizikuoja patirti didesnių mokymosi sunkumų, 

įgyti antrinių elgesio-emocijų sunkumų/ sutrikimų bei neišnaudoti savo potencialo. 

Nors švietimo pagalbos sistema kelia tikslą kuo anksčiau pastebėti patiriamus sunkumus, nustatyti jų 

priežastis ir suteikti savalaikę pagalbą, mokymosi sunkumai dažniausiai pradedami pastebėti tik 

pradinėje mokykloje. Deja, dėl uždelsto specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, nepakankamos 

švietimo pagalbos bei specifinių mokymosi sutrikimų lemiamų sunkumų suvokimo stokos mokinių 

problemos nėra produktyviai sprendžiamos pradinėje mokykloje ir persikėlia į vyresnes klases. 

Vyresnių klasių mokiniai patiria dar didesnių mokymosi sunkumų dėl didelių skaitymo ir rašymo 

apimčių bei sudėtingumo. 

 

Pagrindiniai asmenys, turintys atpažinti mokymosi sunkumus ir suteikti mokymosi pagalbą vaikams, 

turintiems specifinių mokymosi sutrikimų, yra mokytojai. Mokytojai turėtų ne tik mokėti pritaikyti 

Bendrąsias ugdymo programas, klasės aplinką, bet ir mokėti įžvelgti specifiniams mokymosi 

sutrikimams būdingus bruožus, laiku kreiptis dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo, 

taikyti specialiuosius mokymosi būdus ir metodus.   

Deja, nemažai mokytojų neturi pakankamos informacijos apie specifinius mokymosi sutrikimus, jų 

lemiamus mokymosi sunkumus, efektyvius mokymosi būdus ir metodus.  
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Šie mokymai remiantis naujausia informacija bei tendencijomis supažindins mokytojus su svarbiausia 

informacija ir teorine medžiaga apie specifinius mokymosi sutrikimus bei suteiks praktinių žinių, kurias 

būtų galima pritaikyti savo darbe ir padėti vaikams turintiems specifinius mokymosi sutrikimus. 

 

Ši programa mokytojus skatins ir padės:  

• Susipažinti su informacija apie specifinių mokymosi sutrikimų priežastis ir išraiškas; 

• Atpažinti mokinių ypatumus, bylojančius apie galimus specifinius mokymosi 

sutrikimus; 

• Įtikinti mokinių tėvus kreiptis dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo ir pagalbos 

skirimo;  

• Išmokti pritaikyti mokomąją medžiagą vaikams, turintiems specifinių mokymosi 

sutrikimų; 

• Išmokti pritaikyti fizinę klasės aplinką ir sukurti palankią emocinę aplinką; 

• Pakeisti stereotipines nuostatas, ugdyti toleranciją bei supratimą mokinių, turinčių 

specifinių mokymosi sutrikimų, atžvilgiu. 

               

 Mokymų tikslinė grupė: pradinių klasių mokytojai, įvairių sričių dalykų mokytojai (ypač kalbų pvz.: 

lietuvių, anglų ir t.t.), specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniui specialistai, mokyklų vadovai, jų 

pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai.  

               Mokymų trukmė: 6 akad. val.  kurios gali būti pateiktos per du kartus (po 3 akademines val. 

vienai dienai) arba vienos dienos metu.  

      


