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Prad

s lankyti mokykl , vaikas patenka

nauj

socialin aplink , susiduria su vairiais, dar jam ne prastais
reikalavimais, užduotimis. Vaikas turi ne tik mokytis, bet ir
rasti savo viet

tarp bendraamži , laikytis nustatyt

taisykli . Nemaža dalis vaik , padedant mokytojams ir
vams, mokykloje gana lengvai prisitaiko ir s kmingai
mokosi. Ta iau ne visi. Ži

k, vienam puikiai sekasi

skai iuoti,

prilygsta

kankinimams“, kitas – puikus „rašytojas“, bet skai
Priežas

bet

rašymas

„ind niškiems

šalis jam – lyg užburta giria. Kod l taip yra?

gali b ti vairi . Su mokymosi sunkumais susiduriantys vaikai gali tur ti tam tikr

pažinimo proces

(pvz., girdimojo, regimojo suvokimo, atminties, d mesio) sutrikim , kurie

sukelia mokymosi negalias (pvz., skaitymo sutrikim – disleksij , rašymo sutrikim - disgrafij ,
skai iavimo sutrikim – diskalkulij ). Nors ši vaik
ta iau realieji vis ar tik kai kuri

bendrieji intelektiniai geb jimai gana aukšti,

dalyk mokymosi pasiekimai b na gana žemi.

Tokiems vaikams (o dar dažniau j t vams) mokykla, Bendr

mokymosi program

reikalavimai tampa tikru išbandymu. T vai ir mokytojai dažnai kaltina vaik

išsiblaškymu,

ting jimu, nenoru dirbti. Patys vaikai, nuolat matydami klaidomis „žydin ius“ s siuvinius,
gird dami kritines pastabas, pradeda jausti nepasitik jim savo j gomis, susilpn ja motyvacija
veiklai. Retai patirdami s km , negal dami pateisinti kartais pernelyg dideli t

l kes

, vaikai

gali pasijusti nevyk liais.
Pagaliau vien dien t vai gali išgirsti tokius vaik pareiškimus: „Nenoriu eiti mokykl “,
„Nenoriu mokytis, neken iu mokyklos“ ir pan. Kai kuriuos vaikus pradeda kamuoti neaiškios
kilm s galvos, pilvo skausmai, pykinimo priepuoliai, o nam

darb

ruošimas tampa tikru

išbandymu visai šeimai.
Kaip atpažinti vaikus, turin ius rašymo, skaitymo, skai iavimo sutrikim ? Tiksliai
vertinti, ar vaikas turi sutrikim , gali ugdymo staigoje dirbantys specialistai (logopedai, specialieji
pedagogai, psichologai). T veliai gali atkreipti d mes
pagrindini požymi , rodan

vaik

daromas klaidas. Vienas iš

, jog vaikas turi rašymo, skaitymo sutrikim , yra stabilios, specifin s

klaidos. Mokydamiesi skaityti, rašyti, skai iuoti vieni vaikai ilgai ne simena raidži , skaitmen ,
juos painioja pagal grafin vaizd (pvz., d – b, t – l, r – z, B – P – R, 9 -6 ir pan.), ar rašo

veidrodiniu b du. Kiti neskiria panašiai skamban

gars ir klysta rašydami juos žymin ias raides

(pvz., k – g, t – d, p – b ir pan.). Treti nepakankamai suvokia perskaityt tekst , rašydami sunkiai
pritaiko išmoktas taisykles, negeba rišliai perteikti savo min

raštu, nesuformuluoja taisyklingo

sakinio. Skaitant, rašant dažnai „išlenda“ ir vair s vaik tarties tr kumai (pvz., netaria garso r, tai
ir rašydamas j praleidžia ar pakei ia kitu ir pan.). Ši vaik rašymo, skaitymo, skai iavimo

džiai

formuojasi, automatizuojasi l iau, vaikams reikia daugiau pagalbos mokantis jungti raides
skiemen , skiemenis

žodžius ir pan. Tai tik keletas b dingiausi sunkum . Pagal tai, kokios

klaidos, sunkumai vyrauja, skiriama keletas disgrafij

ir disleksij

r ši . Šalinant rašymo ar

skaitymo sutrikimus, svarbu žinoti konkre ias disleksijas, disgrafijas, nes nuo to priklauso darbo su
vaiku b dai. Tikrai ne visiems vaikams naudinga nurašin ti nuo knygos ilgiausi tekst , nuolat
perrašin ti klaidingai parašyt diktant , prirašyti kelet lap raidži ar skaitmen .
Svarbu žinoti, kad jei vaikas nepaj gia kartu su bendraklasiais išmokti skaityti, rašyti,
skai iuoti ar ilgesniam laikui sukaupti d mes , jis d l to nekaltas, tai ne „pasaulio pabaiga“!
Visiškai netikslinga priekaištauti vaikui d l to, ko jis nepaj gus savarankiškai pakeisti. Jokiu b du
negalima lyginti savo vaiko su kitais vaikais, broliais, seserimis pvz.: „Kod l tu negali mokytis taip,
kaip Rimas ar Lina?", „visi tavo bendraklasiai jau gražiai skaito, o tu dar raidži

nepaž sti“.

„Meškos paslaug “ t vai gali padaryti ir ruošdami nam darbus už vaik , nuolat „bud dami“ jam už
nugaros. Tai neskatina savarankiškumo. Grei iau, lengviau išmokti skaityti, rašyti, skai iuoti tikrai
nepad s vaiko barimas, statymas
mokytis, t veliai tur

kamp ar kitos bausm s. Pasteb

, kad vaikui sunkiai sekasi

ilgai nedelsdami, ieškoti pagalbos.

Nustatant pažinimo proces sutrikimus, svarbus vaidmuo tenka ir mokyklai. Praktiškai
kiekvienas pradini klasi mokytojas yra tur

s ar turi mokini , kurie atrodo guv s, supratingi,

ta iau labai sunkiai mokosi skaityti, rašyti, skai iuoti. Išband s vairius mokymo b dus, ta iau
norimo rezultato nepasiek s, mokytojas tur
l mokymosi sunkum

priežas

t vams rekomenduoti kreiptis pagalbos specialistus

nustatymo. vertinti gali specialist

komanda: psichologas,

logopedas, specialusis pedagogoas. Jei mokykloje tokios pilnos specialist komandos n ra, t vai
savarankiškai gali kreiptis pedagogin psichologin tarnyb . Tarnybos psichologas vertina vaiko
vystymosi ypatumus, protinius, pažintinius geb jimus (m stym , d mes , atmint ), asmenyb s
savybes (charakterio ypatumus); logopedas – vaiko kalbos raidos ypatumus bei sutrikimus, rašymo,
skaitymo geb jimus, sunkumus; specialusis pedagogas – vaiko žini , geb jim , pasiekim atitikim
ugdymo programoms (t.y. ar vaikas žino, moka tai, k turi žinoti, mok ti konkre ioje klas je),
padeda atskleisti vaiko individualius geb jimus, galias. Tarnyboje t vams pateikiamos konkre ios
rekomendacijos, kaip pad ti vaikui veikti mokymosi sunkumus. Kuo anks iau bus pasteb ta, kad
vaikui sunkiau sekasi mokytis, tuo efektyviau ir grei iau bus galima jam pad ti. Nepalikite vaiko
likimo valiai tik damiesi, kad sunkumus jis tiesiog „išaugs“!

Pagalbos galite kreiptis ir

Raseini pedagogin je psichologin je tarnyboje dirban ius

specialistus (V.Grybo g. 33, Raseiniai. Pagalba nemokama. B tina išankstin registracija telefonu
51 571).

