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1

Modulis A : ŽINIOS IR SUPRATIMAS APIE DISLEKSIJĄ/SPECIFINIUS
MOKYMOSI SUTRIKIMUS

1.1 Svarbiausi mokymosi rezultatai
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Istorinė perspektyva
Apibrėžimai ir apibūdinimai
Požymiai
Paplitimas
Etiologija
Kiti veiksniai

1. Istorinė perspektyva
Žinios

Gebėjimai

Žinios apie apie disleksiją
žvelgiant iš istorinės
perspektyvos.

Skirti senesnes ir šiuolaikines
teorijas, požiūrius.

2.

Gebėjimai

Išmanyti šiuolaikines teorijas
apie kalbos raidą, skaitymo,
rašymo ir skaičiavimo įgūdžius
bei kuo disleksiją turintieji
mokiniai skiriasi nuo kitų.

Atpažinti, kaip šie skirtumai
pasireiškia.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Kritiškai vertinti su disleksija
susijusių teorijų įvairovę.

Požymiai

Žinios

Gebėjimai

Žinoti disleksijos požymių
įvairovę ir poveikį asmens
socialinei ir emocinei raidai.

Konstruoti ir įvertinti
struktūruotas ir nuoseklias,
multisensoriniais metodais
grįstas, ugdymo programas ir
adekvačiai pritaikyti ugdymo
turinį.

4.

Taktiškai ir empatiškai perteikti
žinias apie disleksiją tėvams.

Apibrėžimai ir apibūdinimai

Žinios

3.

Platesnės asmeninės
kompetencijos

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Gebėti kasdieninėje veikloje
parinkti tinkamas poveikio ir
ugdymo priemones.

Paplitimas

Žinios

Gebėjimai

Suprasti socialines-

Suprasti ir kritiškai vertinti

Platesnės asmeninės
kompetencijos
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demografines specifinių
mokymosi sunkumų
tendencijas.

5.

tyrimus ir literatūrą, susijusią su
specifinių mokymosi sunkumų
socialinėmis demografinėmis
tendencijomis.

Suvokti, kaip socialiniai
demografiniai reiškiniai veikia
mokyklą, ugdymą, plačiąją
visuomenę.

Gebėjimai

Platesnės asmeninės
kompetencijos

Etiologija

Žinios

Žinoti ir kritiškai vertinti tyrimus Gebėti perteikti žinias, paaiškinti
ir informaciją apie specifinius
kitiems disleksijos kilmę ir
Gebėti naujas akademines žinias
mokymosi sunkumus/disleksiją priežastis.
taikyti vertinant pagalbos turinį
(iš genetikos, neurologijos irk t.
ir planą.
pozicijų), remtis ją vertinant
asmenis, turinčius šiuos
sutrikimus

6.

Kiti veiksniai

Žinios

Skills

Žinoti, su kokiomis socialinėmis,
emocinėmis ir elgesio
problemomis gali susidurti
mokiniai, turintys specifinių
mokymosi sutrikimų.

Remtis inkliuznės mokyklos
metodais ir principais šviečiant
pedagoginę bendruomenę.

Platesnės asmeninės
kompetencijos

Efektyviai bendrauti su
mokytojais, tėvais ir kitais
specialistais perteikiant
Ugdymo praktikoje remtis
informaciją apie mokinių,
žiniomis apie tai, su kokiais
turinčių disleksiją, poreikius ir
profesiniais ir teisiniais iššūkiais pasiekimus raštu ir žodžius.
susiduria disleksiją turintys
mokiniai.
Modeliuoti mokymo ir
mokymosi būdus ir padėti tai
Supasti, kaip disleksiją turinčiųjų padaryti savo ir kitų mokyklų
socialiniai, emociniai ir elgesio pedagogams.
ypatumai pasireiškia šeimose.
Svarbu suvokti pasitaikančius
Kompetentingai parengti ir
sunkumus iš laiko perspektyvos skleisti informaciją specialistams
– turint omenyje priežastis ir
ir nespecialistams apie disleksiją
galimas pasekmes.
turinčių asmenų poreikius, jų
tenkinimo galimybes, galimas
priemones.
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Modulis B: ŽINIOS IR SUPRATIMAS APIE VAIKO RAIDĄ

2.1 Svarbiausi mokymosi rezultatai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Smegenų funkcionavimas
Sensorinis vystymasis ir sensorinė integracija
Percepcinių procesų vystymasis
Motorinė raida
Sakytinės kalbos mokymasis
Rašytinės kalbos mokymasis
Atmintis
Savivertė
Motyvacija
Dėmesys ir koncentracija
Dvikalbystė/daugiakalbystė

1. Smegenų funkcionavimas
Žinios
Žinios apie smegenų struktūrą,
informacijos perdavimą.
Žinios apie smegenų sritis
susijusias su skaitymo ir
rašymo gebėjimų
formavimusi.
Žinios apie neorologinius
procesus, vykstančius skaitant
ir rašant.

Gebėjimai
Operuoti informacija apie
mokslinius tyrimus, susijusius
su smegenų veikla ir pritaikyti
naujausius atradimus
mokymosi situacijose.
Dirbant su disleksiją turinčiais
asmenimis atsižvelgti į
naujausių tyrimų rezultatus ir
modeliuoti tinkamiausias
ugdymosi situacijas.

2. Sensorinis vystymasis ir sensorinė integracija
Žinios
Gebėjimai
Apibūdinti problemas, susijusias
Žinios apie skirtingo
su sensoriniais procesais bei
modalumo sensorinių procesų sensorine integracija ir
raidą (vizualinę, girdimąją,
identifikuoti galimą procesų
kinestezinę ir kt.)
vystymosi potencialą.
Žinios apie tarpmodalinę
sensorinę integraciją.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Bendrauti su asmenimis,
turinčiais disleksiją, jų tėvais,
mokytojais ir gebėti paaiškinti
smegenyse vykstančius
procesus.

Ugdymo procese aktyvinti
tarmodalinius sensorinius
procesus.
Paruošti ir taikyti konkrečius
pratimus, padedančius tobulinti
tarpmodalinę sensorinę
integraciją.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Bendraujant su asmenimis,
turinčiais disleksiją, gebėti
paaiškinti tarpmodalinės
sensorinės integracijos svarbą.
Su asmenimis, turinčiais
disleksiją, jų tėvais,
mokytojais, bendrauti
pagarbiai ir jiems suprantama
kalba, orientuotis į asmenų
gebėjimus ir galimus resursus.

Užtikrinti įgytų gebėjimų
perkėlimą iš specifinės
mokymosi aplinkos į kasdienį
gyvenimą.
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3. Percepcinių procesų vystymasis
Žinios
Gebėjimai
Žinios apie skirtingas
suvokimų (percepcijos) sritis.
Specifinės žinios apie:
girdimojo suvokimo sutrikimą,
foneminio suvokimo
sutrikimą, girdimąją atmintį,
verbalizacijos procesus.

Atpažinti nepakankamai
išsivysčiusius procesus ir
numatyti galimas intervencines
priemones.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Bendraujant su asmenimis,
turinčiais disleksiją, gebėti
paaiškinti percepcinių procesų
funkcionavimą.

Atskleidžiant suvokimo
ypatumus naudotis vertinimo
instrumentais, testais.
Parenkant pratimus ir teikiant
pagalbą pritaikyti žinias apie
suvokimo sistemą.

4. Motorinė raida
Žinios
Žinios apie bendrosios ir
smulkiosios motorikos raidą.
Specifinės žinios apie
motorinės koordinacijos
sutrikimą.
Žinios apie lateralizaciją (pvz.,
menkas judesių tikslumas).
Specifinės žinios apie
vizualinę-motorinę ir akiesrankos koordinaciją.

Gebėjimai
Nustatyti bendrosios ir
smulkiosios motorikos
sunkumus ir numatyti
tobulinimo galimybes.
Naudotis bendrosios ir
smulkiosios motorikos
vertinimo instrumentais.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Motyvuoti besimokančius
tobulinti motoriką.
Paaiškinti besimokantiesiems
motorinių įgūdžių ryšį su
disleksija ir specifiniais
mokymosi sutrikimais.

Parenkant pratimus ir teikiant
pagalbą pritaikyti žinias apie
motorikos raidą.

Specifinės žinios apie
erdvinius gebėjimus.

5. Sakytinės kalbos mokymasis
Žinios
Gebėjimai
Žinios apie kalbos raidą ir
kalbos mokymosi procesą.
Žinios apie kalbinės raiškos ir
recepcijos (kalbos supratimo)
ugdymo etapus.
Žinios apie neverbalinę
komunikaciją.

Vertinti kalbos išvystymo lygį
Taikyti priimtus naudoti kalbos
vertinimo instrumentus (taip
pat ir neverbalinį elgesį).
Žinias apie kalbos raidą
pritaikyti stimuliuojant
mokymąsi ir teikiant pagalbą.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Supažindinti kitus (tėvus,
mokytojus) su galimomis kalbos
vystymosi problemomis.
Skatinti disleksiją turinčiuosius
ir su jais susijusius asmenis
(tėvus, mokytojus) pasinaudoti
įvairiomis pagalbos
galimybėmis (pvz., logopedo
pagalba).
Įvertinti galimą sociologinių
veiksnių įtaką kalbos raidai.
6

6. Rašytinės kalbos mokymasis
Žinios
Gebėjimai
Žinios apie rašytinės kalbos
Nustatyti rašomosios kalbos
mokymosi teorijas.
išsivystymo lygį (pvz., rašybos,
ortografijos ir kt.).
Žinios apie rašytinės kalbos
mokymosi etapus.
Naudoti instrumentus ir
metodus, leidžiančius nustatyti
Žinios apie mokymosi rašyti
rašytinės kalbos išsivystymo
etapiškumo svarbą ir
lygį.
bendrosios bei smulkiosios
motorikos įtaką rašysenai.
Žinias apie apie rašytinės
kalbos raidą pritaikyti
stimuliuojant mokymąsi ir
teikiant pagalbą.

7. Atmintis
Žinios
Žinios apie atminties funkciją
ir atminties rūšis, turinčias
tiesioginį ryšį su disleksija.
Žinios apie specifinius
trūkumus ir problemas, su
kuriomis susiduria disleksiją
turintys asmenys.

8. Savivertė
Žinios
Žinios apie ryšius tarp
psichologinių asmenybės
charakteristikų (pvz.,
savivertės, nuovargio,
išsekimo, …) ir skaitymo ir
rašymo gebėjimų.
Žinios apie streso įveikimo
technikas.
Žinios apie kitus sutrikimus,
kuriems būdingos panašios
charakteristikos (pvz.,
EES/DSHS)
Žinios apie socialinės atskirties
riziką.

Gebėjimai
Nustatyti įvarius atminties
tipus.
Pritaikyti atmintį lavinančius
pratimus mokymosi procese.

Gebėjimai
Kurti tokias mokymosi
situacijas, kuriose
besimokantieji jaustųsi galintys
ir savimi pasitikintys.
Kartu su besimokančiais atlikti
stresą mažinančius pratimus.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Motyvuoti besimokantįjį rašyti,
siekiant sumažinti vengiančio
elgesio galimybę.
Padėti pažinti disleksijos
specifiškumą asmenims, kurie
susiję su disleksiją turinčiuoju.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Demonstruoti empatiškumą,
kantrumą, kai disleksiją turintys
asmenys susiduria su atminties
sunkumais.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Pagarbiai bendrauti su
besimokančiasiais.
Kurti saugias, streso
nekeliančias mokymosi
aplinkas.

Teikti rekomendacijų dėl
socialinės inkliuzijos galimybių.
Pastebėti ir išryškinti
besimokančiųjų stiprybes ir jų
mokymosi resursus.
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9. Motyvacija
Žinios
Žinios apie motyvacijos svarbą
mokantis skaityti ir rašyti.
Žinios apie motyvacijos
teorijas ir išmoktą
bejėgiškumą.

10. Dėmesys ir koncentracija
Žinios
Žinios apie teorijas ir
mechanizmus, padedančius
išlaikyti dėmesį ir
koncentraciją skaitymo ir
rašymo procese.
Žinios apie sąsajas su
EES/DSHS1 ar kitais raidos
sutrikimais.
Žinios apie dėmesio
tobulinimo būdus ir
programas.

Gebėjimai
Gebėti kurti motyvuojančią
mokymosi aplinką.
Taikyti pozityvumą
stiprinančias ir į sėkmę
orientuotas mokymosi
strategijas.

Gebėjimai
Vertinti dėmesingumą,
dėmesio koncentraciją
skaitymo ir rašymo procese.
Kurti dėmesingumą ir dėmesio
koncentraciją skatinančią
mokymosi aplinką.
Taikyti pratimus didinančius
dėmesingumą ir dėmesio
koncentraciją.

11. Dvikalbystė/daugiakalbystė
Žinios
Gebėjimai
Žinios apie
dvikalbystės/daugiakalbystės
galimą įtaką disleksijai.
Žinios apie pagrindinės kalbos
gramatiką, ortografiją,
sėkmingas mokymosi
strategijas.

1

Analizuoti specifinius
sunkumus, susijusius su
mokymusi skaityti ir rašyti
pagrindine/mokymosi kalba.
Pateikti suprantamas ir lengvai
paaiškinamas pagrindinės
kalbos fonetikos, ortografijos,
gramatikos mokymosi taisykles.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Pastebėti ir išryškinti
besimokančiųjų stiprybes ir jų
mokymosi resursus.
Atsižvelgti į kiekvieno, disleksiją
turinčio besimokančiojo,
individualias galimybes.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Reflektuoti ir permąstyti savo
suvokimą bei žinojimą
renkantis ir kitas galimas
intervencines priemones (pvz.,
medicinines), ypač jei stebimos
dėmesio charakteristikos
sutampa su EES/DSHS
požymiais.
Ieškoti į šeimą orientuotų
intervencinių priemonių,
siekiant netiesiogiai mažinti
besimokančiųjų stresines
situacijas.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Reflektuoti ir analizuoti kalbų
struktūras, jų panašumus ir
skirtumus.
Kantrybė
Kooperacija su kitais (siekiant
dirbti komandoje)

Elgesio ir emocijų sutrikimu/Dėmesio sutrikimo ir hiperaktyvumo sindromu
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3 Modulis C: BENDROSIOS ŽINIOS
3.1.

Svarbiausi mokymosi rezultatai
1. Specifinių mokymosi sunkumų priežastys
2. Psichologinio (kitų disciplinų) vertinimo dokumentai
3. Šnekamosios ir rašomosios kalbos sąsajos (mokantis gimtosios ir užsienio kalbų)
4. Skaitymo modeliai
5. Rašymo stiliai
6. Mokymosi ir mokymo stiliai
7. Informacinės technologijos
8. Reikalavimai programoms
9. Egzaminų pritaikymas
10. Komercinės priemonės ir disleksiją / specifinių mokymosi sunkumų turinčių asmenų
mokymo programos

1. Specifinių mokymosi sunkumų priežastys
Žinios
Gebėjimai
Žinios apie įvairius
Identifikuoti universaliąsias ir
(biologinius, socialinius,
specifines mokymosi sunkumų
aplinkos) veiksnius, susijusius
turinčių asmenų
su mokymosi sunkumais.
charakteristikas.
Žinios apie galimas mokymosi
sunkumų priežastis:
Atpažinti ir surinkti įrodymus,
- žemi kognityviniai
susijusius su skirtingomis
gebėjimai ir/ar specifinis
mokymosi sunkumų
pažintinių procesų
priežastimis.
nepakankamumas, lemiantys
bendriuosius mokymosi
sutrikimus;
- fizinė negalė ir sensoriniai
sutrikimai;
- specifiniai mokymosi
sunkumai;
- pirminiai emociniai
sutrikimai;
- socio-ekonominiai veiksniai.
2. Psichologinio (ar kt.) vertinimo dokumentų supratimas
Žinios
Gebėjimai
Tarpdisciplininės
Suprasti skirtingų disciplinų
(psichologijos, pedagogikos,
terminiją.
neurologijos ir kt.) žinios,
susijusios su įvairiais
Analizuoti psichologinio ir kt.
mokymosi sunkumais.
vertinimo dokumentus, juose
pateiktas rekomendacijas taikyti
Specifinių terminų išmanymas. praktinėje veikloje.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Vadovautis įrodymais grįstos
praktikos nuostatomis
specialisto / mokytojo
profesinėje veikloje.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Gebėti profesionaliai elgtis
specifinėse situacijose ir
laikytis konfidencialumo
principo.

Žinios apie specifinius
įvairiose disciplinose
vertinimo tikslus , duomenų
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interpretavimą bei
rekomendacijų taikymą
praktikoje.
3. Šnekamosios ir rašomosios kalbos sąsajos (mokantis gimtosios ir užsienio kalbų)
Žinios
Gebėjimai
Platesnės asmeninės
kompetencijos
Žinios apie šnekamosios ir
Rengti individualius mokymo
rašomosios kalbos raidos
planus ir pasirinkti mokymo
Pasitikėti savo gebėjimais,
procesus bei struktūrą.
strategijas, atsižvelgiant į žinias savigarba.
apie šnekamosios ir rašomosios
Šnekamosios ir rašomosios
kalbos ryšius mokantis
Gebėti suprantamai paaiškinti
kalbos sąsajų supratimas.
gimtosios ir užsienio kalbos.
teorines lingvistikos žinias (pvz.
fonetikos, fonologijos)
Žinios apie mokymosi rašyti
asmenims, turintiems
skirtingomis kalbomis
disleksiją, jų šeimos nariams.
ypatumus.

4. Skaitymo modeliai
Žinios

Gebėjimai

Žinios apie skaitymo gebėjimų
ugdymą.

Vertinti skaitymo procesus,
remiantis įvairiomis teorijomis.

Skaitymo modelių (modelis iš
apačios į viršų, modelis iš
viršaus į apačią, interaktyvus
modelis) supratimas.

Konstruoti mokymo(si) procesą,
remiantis skaitymo proceso
kompleksiškumu (pvz. ugdyti
skirtingus rašomosios kalbos
gebėjimus, tokius kaip
skiemenų / ritmo / fonemos /
žodžio atpažinimo bei teksto
supratimo ir ortografijos
gebėjimus).

5. Rašymo stiliai
Žinios
Žinios apie kalbos struktūrą ir
rašomosios kalbos gebėjimų
ugdymo strategijas:
- skaitymo gebėjimų ugdymą;
- tarimo paraidžiui mokymą;
- rašysenos mokymą;
- mokymą (si) kurti rašytinį
tekstą.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Prisiimti atsakomybę už
pagalbą besimokantiesiems
bei ugdyti jų autonomiškumą
ir gebėjimą patiems priimti
sprendimus.

Gebėjimai

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Vertinti įvairius rašymo
Laikytis nuostatos, jog
gebėjimus (rašysenos, tarimo
kiekvieno besimokančiojo
paraidžiui, teksto kūrimo).
mokymosi galios / pajėgumas
privalo būti atpažintas ir
Pasirinkti tinkamą įvairių rašymo skatinamas.
gebėjimų ugdymo strategiją.
Modeliuoti mokymo(si)
procesą, atsižvelgiant į rašymo
sutrikimo priežastis.
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6. Mokymosi ir mokymo stiliai
Žinios

Gebėjimai

Žinios apie mokymosi stilius ir
strategijas.

Asmeniniai meta-kognityviniai
mokymosi mokytis gebėjimai.

Mokymosi stiliai (vizualinis,
verbalinis, aktyvusis ir kt.)

Identifikuoti mokinių mokymosi
stilius.

Mokymosi strategijos:
kognityvinės (susijusios su
specifinėmis dalykinėmis
sritimis) ir metakognityvinės
(mokymosi proceso
planavimas, organizavimas,
valdymas ir įvertinimas)

Įvertinti mokymosi strategijų ir
mokymo stiliaus efektyvumą.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Laikytis nuostatos, jog
mokymasis yra net tik dalyko
žinių įgijimo, bet ir mokymosi
mokytis gebėjimų ugdymo
procesas.
Integruoti mokymosi
strategijas į kasdienio mokymo
praktiką, atsižvelgiant į
mokinių mokymosi stilius.

Mokymo stiliai: kategoriškas,
patariantis, grįstas
bendradarbiavimu,
palengvinantis ir t.t.
7. Informacinės technologijos
Žinios
Žinios apie IKT panaudojimo
galimybes, siekiant palengvinti
mokinių, turinčių disleksiją,
mokymosi procesą:
- kompiuterines programas,
skirtas disleksijos
identifikavimui bei rašymo
(rašymo ranka, spausdinimo)
ir skaitymo gebėjimų
įvertinimui;
- spausdinimo ir rašymo ranka
skirtumus;
- kompiuterines programas,
skirtas mokinių
kognityviniams, akademiniams
ir asmeniniams gebėjimams
ugdyti;
- audio knygas ir jų įtaką
mokymosi motyvacijos
palaikymui.
8. Reikalavimai programoms
Žinios
Žinios apie teisinį praktikos,
susijusios su mokymo(si)

Gebėjimai
Gebėti atpažinti kokiais atvejais
IKT gali būti efektyviai ir
profesionaliai panaudojamos.
Panaudoti IKT identifikuojant
disleksiją / rašymo ir skaitymo
gebėjimus.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Suprasti disleksijai
„draugiškos“ kompiuterinės
mokymosi aplinkos svarbą bei
gebėti ją sukurti, ugdant
disleksiją turinčius mokinius.

Naudoti kompiuterines
programas ir audio knygas,
siekiant palengvinti disleksiją
turinčių mokinių mokymosi
procesą.

Gebėjimai
Adaptuoti mokymosi medžiagą,
atsižvelgiant į mokinių

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Atpažinti mokinių
individualiuosius mokymosi
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programų pritaikymu mokinių
individualiems ugdymo(si)
poreikiams, reglamentą.
Žinios apie mokymosi
medžiagos ir vadovėlių
pritaikymą.
Žinios apie mokymosi
pasiekimų ir pažangos
įvertinimą.

9. Egzaminų pritaikymas
Žinios
Teisinių dokumentų, susijusių
su mokinių, turinčių disleksiją,
egzaminavimu, išmanymas.

poreikius.
Parinkti tinkamą mokymosi
medžiagą ir vadovėlius.

poreikius ir atsižvelgiant į juos
kelti ugdymo tikslus ir planuoti
mokymo procesą.

Pasirinki efektyviausius
mokymo metodus atsižvelgiant į
mokinių poreikius ir mokomą
dalyką.
Įvertinti mokymosi pasiekimus,
atsižvelgiant į individualius
mokymosi tikslus.

Gebėjimai
Informuoti / susitarti su
mokiniais, turinčiais disleksiją,
dėl specialių pritaikymų
egzaminų metu.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Pritaikyti mokymosi medžiagą
ir mokymosi proceso
įvertinimo kriterijus,
atsižvelgiant į mokinių
individualiuosius mokymosi
poreikius, pvz.: laiko trukmė,
skaitovo poreikis, tam tikrų
susitarimų galimybė.

10. Komercinės priemonės ir disleksiją / specifinių mokymosi sunkumų turinčių asmenų mokymo
programos
Žinios
Gebėjimai
Platesnės asmeninės
kompetencijos
Žinios apie komercinių
Naudotis įvairiomis
Laikytis nuostatos, jog pokyčiai
priemonių, mokymo programų komercinėmis priemonėmis ir
ir ugdymo inovacijos yra
reikšmę ir funkcijas, ugdant
mokymo programomis.
neišvengiamos mokymo(si)
mokinius, turinčius disleksiją /
procese.
specifinius mokymosi
Įvertinti mokymosi programų
sunkumus.
veiksmingumą.
Nuolat ieškoti modernių
mokymo priemonių ir
Parinkti mokymosi priemones ir informacinių kompiuterinių
programas, atsižvelgiant į
mokymo programų, ugdant
individualius mokinių poreikius. mokinius, turinčius disleksiją.
11. Kitų dalykų mokymasis
Žinios
Žinios apie sunkumų pobūdį
mokantis kitų dalykų (užsienio
kalbos, matematikos, muzikos,
dailės, grafikos, kūno kultūros,
socialinių mokslų ir praktinių
profesinių dalykų).

Gebėjimai
Taikyti tarpdalykinės
integracijos principus sudarant
ugdymo programas.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Pripažinti bendradarbiavimo
reikšmę profesinėje veikloje.
Nuolat keistis informacija ir
efektyviai dirbti kartu su kitais
mokytojais.
Mokytis kartu ir vieniems iš
kitų nuolat tobulėjant.
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4

Modulis D: ĮVERTINIMAS

4.1 Svarbiausi mokymosi rezultatai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pažinimo procesų vertinimas
Pasiekimų vertinimas
Formuojamasis vertinimas
Mokyklose naudojami testai
Ansktyvasis disleksijos atpažinimas
Disleksijos nustatymo testai
Matavimo įrankiai
Stebėjimo instrumentai

1. Pažinimo procesų vertinimas
Žinios
Gebėjimai
Žinios apie apie pažinimo
procesų vertinimą: supatimas Rekomenduoti testus kitiems
apie tyrimų atlikimą,
pedagogams ir specialistams,
rezultatus, jų interpretavimą.
adekvačiai naudoti testus ir
remtis testavimo rezultatais
identifikuojant disleksiją
/specifinius pažinimo
sutrikimus.
1. Pasiekimų vertinimas
Žinios
Žinios ir supratimas apie
konkrečios srities turinį ir
galimus pasiekimus bei
individualų testavimą
nustatant raštingumo
(skaitymo, rašymo,
skaičiavimo) pasiekimus.

Gebėjimai
Atliekant grupinį ir individualų
vertinimą:
 pasirinkti tinkamus
testus;
 vykdyti testavimą;
 apdoroti, apibendrinti
ir interpretuoti
testavimo rezultatus.

2.
Formuojamasis vertinimas
Žinios
Gebėjimai
Pasirinkti tinkamą testą
Žinoti disleksijos vertinimo
(kriterinis, praleidimų, klaidų ar
teoriją ir praktiką.
kt.)
Atlikti formuojamąjį vertinimą,
ir interpretuoti testavimo ir
stebėjimo rezultatus.
3.
Mokyklose naudojami testai
Žinios
Gebėjimai
Žinios apie nacionalinių ar
Atsirinkti ir sisteminti įvairius
mokyklinių testavimų,
mokyklose naudojamus
susijusių su disleksija,
nacionalinius ir/ar mokyklinius
praktiką ir teoriją.
testus.
Pasirinkti ir naudoti adekvačius

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Atsakingai ir tiksliai atlikti
testus, kuriais identifikuojama
disleksija.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Atsakingai ir tiksliai atlikti
mokinių gebėjimų matavimus.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Tiksliai ir atsakingai vertinti
mokinių gebėjimus.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Atsižvelgiant į mokyklos
kontekstą, savarankiškai ir
atsakingai pasirinkti
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situacijai testus.
Atlikti testavimą ir apibendrinti
testavimo rezultatus, juos
interpretuoti.

nacionalinius ar mokyklinius
testus disleksijai atpažinti.

4.
Ankstyvasis disleksijos/specifinių mokymosi sutrikimų atpažinimas
Žinios
Gebėjimai
Platesnės asmeninės
Žinios apie teoriją ir praktiką,
Sąmoningai pasirinkti ir naudoti kompetencijos
susijusią su ankstyvuoju
įvertinimo strategijas.
Gebėjimai atpažinti, atsakingai
disleksijos atpažinimu.
Išmanyti galimus testus ir
įvertinti aplinkos ir vidinius
klausimynus.
faktorius, galinčius lemti
Apibendrinti ir interpretuoti
disleksiją/specifinius mokymosi
testavimo rezultatus.
sutrikimus.

5.
Disleksijos/specifinių mokymosi sutrikimų testai
Žinios
Gebėjimai
Žinios apie teoriją ir praktiką,
susijusią su specifiniais ir
įrodymais grįstais
disleksijos/specifinių
mokymosi surikimų testais.

6.
Matavimo instrumentai
Žinios
Žinios apie holistinio
vertinimo tvarką, specialistus
procedūras ir kt.

- apibrėžti vertinimo tikslą ir
pasirinkti tinkamas strategijas;
- Išmanyti egzistuojančius
testus;
- apibendrinti ir interpretuoti
testavimo rezultatus.

Gebėjimai
- tiksliai atlikti matavimo
procedūras;
- suprasti ir įvertinti visų
metodų svarbą matavimo
procese;
- bendradarbiauti su kitais
specialistais ir
suinteresuotomis šalimis (pvz.,
mokytojais) disleksijos srityje;
- įvertinti matavimo
tinkamumą.

7.
Stebėjimo instrumentai
Žinios
Gebėjimai
Žinios apie nacionalinio
lygmens ir mokyklinius testus,
stebėjimo instrumentus
susijusius su disleksija.

- suprasti stebėjimo klasėje ir
kitose aplinkose reikšmę.
- sukurti ir/ar naudoti
stebėjimo formą siekiant
surinkti informaciją;
- apibendrinti ir interpretuoti
stebėjimo rezultatus.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Savarankiškai ir atsakingai
pasirinkti su
disleksija/specifiniais mokymosi
suntrikimais susijusius testus.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Būti savarankišku ir atsakingu
atliekant matavimo procedūras.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Savarankiškai ir atsakingai atlikti
planingą ir sistemingą
stebėjimą, pasirinkti tinkamą
rezultatų pristatymo formą ir
būdą.
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5

Modulis E: INTERVENCIJA IR MENTORYSTĖ
5.1 Svarbiausi mokymosi rezultatai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Medicininės ir netiesioginės intervencijos
Tiesioginės ir akademinės intervencijos
Žinios apie multisensorinius metodus
Visuminis mokymosi metodas
Fonologinis supratimas, grafemos-fonemos ryšys, darbinė atmintis, informacijos
apdorojimo greitis (automatizuotas įvardijimas)
Kompleksiniai ir struktūruoti kalbos mokymo būdai
Tėvų įtraukimas
Suaugusiųjų, turinčių disleksiją / specifinių mokymosi sunkumų, poreikiai
Žaidimų reikšmės supratimas
Praktinės žinios apie strategijas, kuriomis siekiama ugdyti asmenų, turinčių disleksiją
gebėjimus / kompensuoti jų patiriamus sunkumus

1. Medicininės ir netiesioginės intervencijos
Žinios
Gebėjimai
Žinios apie lydimuosius
Remtis supratimu apie
sutrikimus (pvz.,
informacijos apdorojimo
hiperaktyvumą) ir žinios apie
procesus numatant, kokios
smegenų veiklą, informacijos
sritys gali kompensuoti
modalumą.
patiriamus mokymosi
sunkumus..

2.
Tiesioginės ir akademinės intervencijos
Žinios
Gebėjimai
Žinios apie testus ir jų
Gebėjimas parinkti mokinių
interpretavimą, kalbos raidą.
poreikius ar sutrikimus
atitinkančią programą,
pritaikyti ugdymo programą
atsižvelgiant į individualius
poreikius.

3.
Žinios apie multisensorinius metodus
Žinios
Gebėjimai
Žinios apie išmokimą
Išmanyti fonologines
(smegenyse vykstančius
programas ir gebėti jas taikyti.
procesus). Žinios apie
Pritaikyti šias programas pagal
smegenų kompensacines
amžių, brandą bei individualius
savybes (vienų sričių trūkumai poreikius.
gali būti kompensuojami kitų
zonų veikla).

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Paaiškinti tėvams kodėl
reikalinga viena ar kita
intervencija, kodėl vaikas negali
sukaipti dėmesio ir panašiai.
Suprasti kitas vertinimų išvadas
ar diagnozes, remtis jomis,
sudarant ugdymo planus.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Gebėti parinkti tinkamą
ugdymo formą – individualius ar
grupinius užsiėmimus.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Gebėjimas atsižvelgti į mokinio
amžių, ugdymosi ypatumus.

15

4.
Visuminis mokymosi metodas
Žinios
Gebėjimai
Žinios apie skirtingas rašymo
įgūdžių formavimosi stadijas.
Žinios apie mokyklinių
vadovėlių struktūrą.

Platesnės asmeninės
kompetencijos

Taikyti visuminio mokymosi
metodą kuriant vizualinį žodžių
“banką”.

Kuriant vizualinį žodžių “banką”
atsižvelgti į vaiko individualius
poreikius ir gebėjimus.

Atpažinti, kokiu principu
sudaryti mokykliniai vadovėliai
ir kokiu būdu jie skatina
mokytis – visuminiu mokymosi
metodu ar kitais (pvz.,
fonologiniu).

5. Fonologinis supratimas, grafemos-fonemos ryšys, darbinė atmintis, informacijos apdorojimo
greitis (automatizuotas įvardijimas)
Žinios
Gebėjimai
Platesnės asmeninės
kompetencijos
Žinios apie fonologinį
Identifikuoti girdimojo
suvokimą, darbinę atmintį ir
suvokimo sunkumus.
Tobulinti vaiko fonologinį
informacijos apdorojimo greitį
suvokimą, mokyti sąvokų
(kaip šie procesai vyksta ir
Formaliai ir neformaliai vertinti “grafema”, “fonema”, formuoti
kaip tai susiję su disleksija).
fonologinį suvokimą, darbinę
gebėjimą jas sieti.
atmintį ir informacijos
Suprasti, kaip ugdant pagal
Žinios apie vaiko gimtosios
apdorojimo greitį.
bendras programas formuojasi
kalbos ir pagrindinės kalbos,
vaiko garsynas, žodynas
kuria mokosi, garsyną,
Atsižvelgti į vaikų fonologinio
(įvertinti gimtosios kalbos ir
fonemų ir grafemų ryšį
suvokimo, darbinės atminties ir pagrindinės kalbos, kuria
(pastovus, kintantis).
informacijos apdorojimo
mokomasi ryšius).
greičio ypatumus kalbos
Supratimas, kad vos keliose
garsinės sistemos, rašomosios
Europos kalbose fonemų ir
kalbos mokymosi procese.
grafemų ryšys yra pastovus.
t
6. Kompleksiniai ir struktūruoti kalbos mokymo būdai
Žinios
Gebėjimai
Platesnės asmeninės
Žinios apie visuminį mokymosi Tobulinti vaiko įgūdžius
kompetencijos
metodą, rašymą remiantis
atpažinti, kaip jo sunkumai
garsų nuoseklumu, ortografinį susiję su jo pasirinktu
Individualizuoti ugdymą.
rašymo būdą.
mokymosi metodu.
Inicijuoti sąveikas su vaiko
mokytojais ir tėvais.

7. Tėvų įtraukimas
Žinios
Žinios apie šeimą: tėvų
išsilavinimą, šeimos struktūrą,
šeimos psichosocialinę

Gebėjimai
Motyvuoti tėvus ir juos šviesti.
Įtraukti tėvus į vaiko

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Rengti individualias ugdymo(si)
programas, atsižvelgiant į
šeimos kontekstą.
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situaciją, galimus genetinius
veiksnius.

ugdymo(si) procesą.
Įvertinti tėvų norą ir galimybes
padėti savo vaikui.

8. Suaugusiųjų, turinčių diskleksiją /specifinių mokymosi sutrikimų, poreikiai
Žinios
Gebėjimai
Platesnės asmeninės
kompetencijos
Žinios apie rašymo ir
Pateikti apgalvotus, saugumą ir Rengti ugdymo programas,
kalbėjimo įgūdžių, būtinų
konfidencialumą užtikrinančius atsižvelgiant į besimokančiųjų
kasdieniame gyvenime,
pasiūlymus dėl intervencijos.
amžių.
svarbą.
Naudotis techniniais ištekliais
(pvz. kompiuteriu ir kt).
9. Žaidimų reikšmės supratimas
Žinios
Žinios apie žaidimų reikšmę ir
funkcijas.
Žinios apie elgesį žaidimų
metu.
Žaidimai, skirti šnekamosios ir
rašomosios kalbos ugdymui.

Gebėjimai

Panaudoti įvairius žaidimus
pamokose.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Adekvatus žaidimų
organizavimo dažnumo ir
trukmės nustatymas.
Taikyti žaidimus, kaip vieną iš
paskatinimo būdų ar kaip
“ledlaužio” priemonę.

10. Praktinės žinios apie strategijas, kuriomis siekiama ugdyti asmenų, turinčių disleksiją
gebėjimus / kompensuoti patiriamus sunkumus2
Žinios
Gebėjimai
Platesnės asmeninės
kompetencijos
Žinios apie sunkumus
Rengti įvairias užduotis,
specifinėse srityse, veikloje.
pratimus.
Išvengti iššūkius keliančio
Pritaikyti juos atsižvelgiant į
besimokančiųjų elgesio
Užduočių nauda ir jų
vaiko realųjį žodyną.
prisitaikant prie vaiko
panaudojimo efektyvumas.
individualumo.
Atpažinti individualius mokinių
motyvacijos palaikymo būdus.

2

Susijusios sritys:
Kalbėjimas ir kalba; girdimieji ir regimieji procesai; fonologinis pasirengimas; atmintis; informacijos
priėmimo procesų greitis; nuoseklumas; orientacija; kryptingumas; vizualiniai – motoriniai įgūdžiai;
bendrosios ir smulkiosios motorikos įgūdžiai; organizavimas; dėmesio koncentracija; metakognicija;
mąstymas; motyvacija; savigarba; socialiniai ir tarpasmeniniai santykiai; dvikalbystė / daugiakalbystė;
mokymosi gebėjimai; learning transfer; lateralizacija / dominuojanti ranka; kiti įgūdžiai.
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6

Modulis F: MOKYTOJO ASMENINIŲ KOMPETENCIJŲ PLĖTOJIMAS

6.1 Svarbiausi mokymosi rezultatai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tarpasmeniniai ryšiai ir komunikacija
Konsultavimas
Argumentavimas
Laiko valdymas
Ataskaitų rengimas
Stebėjimas
Vertinimas
Intervencija

1.
Tarpasmeniniai ryšiai ir komunikacija
Žinios
Gebėjimai
Žinios apie komunikacijos
procesą ir jo specifiką
bendraujant su mokymosi
sutrikimų
turinčiais
asmenimis, jų artimaisiais.

Atpažinti bendras ir
individualias asmenybės
charakteristikas.

Identifikuoti įrodymais pagrįstus
faktus ir atsižvelgti į juos
Įvairių
bendravimo
ir konstruojant sąveikas su
komunikavimo
būdų mokymosi sutrikių turinčiais
išmanymas.
asmenimis.
Žinojimas, kokį bendravimo
stilių pasirinkti atsižvelgiant į
specifinius
mokymosi
sutrikimus, šeimos socialinesekonomines charakteristikas.
2.
Konsultavimas
Žinios
Žinios apie:
- kompleksines ir skirtingas
mokymosi sutrikimų priežastis;
- galimą mokymo turinio
pritaikymą;
naujausius
mokslinius
tyrimus;
esminius
konsultavimo
principus.

Gebėjimas remtis įrodymais
grįsta praktika savo profesinėje
veikloje.
Plėtoti kompetentingumą
naudoti įvairias, klientų
poreikius atliepiančias,
komunikacijos formas.

Pasirinkti tinkamą bendravimo
stilių atsižvelgiant į kliento
poreikius ir individualias
charakteristikas.

Gebėjimai
Būti tyrėju savo profesinėje
veikloje.
Taikyti tiek įvairius
intervencinius metodus ugdant
mokymosi sutrikimų turinčius
asmenis, tiek įvairias
konsultavimo formas.

3.
Argumentavimas / įtikinėjimas
Žinios
Gebėjimai
Žinios
apie
nacionaliniame
tarptautiniame

Platesnės asmeninės
kompetencijos

naujausius Perteikti savo žinojimą
ir pateikiant svarius argumentus
kontekste apie geriausius ugdymo

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Atpažinti sėkmingą patirtį ir
pasinaudoti ja savo tolesnėje
profesinėje veikloje.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Argumentavimo gebėjimų
svarbos pripažinimas ir
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taikomus metodus:
- ugdant specifinių mokymosi
sutrikimų turinčius asmenis;
- sprendžiant iškilusias elgesio
problemas;
- įtraukiant ir tėvus.

4.
Laiko valdymas
Žinios
Žinios apie reikalingas laiko
sąnaudas veiklai (ypač dirbant
su
asmenimis,
turinčiais
specifinių
mokymosi
sutrikimų) ir jų taikymas:
- sudarant tvarkaraščius;
- pasirenkant metodus darbui
su fizinę negalę turinčiais
asmenimis ar papildomų
specialiųjų poreikių turinčiais
asmenimis.
5.
Ataskaitų rengimas
Žinios
Žinios
apie
tai,
kaip
suinteruostiems
asmenims
turėtų
būti
pateikta
informacija apie mokymosi
sutrikimus ir jų priežastis.
Rašant
ataskaitas
remtis
aktualiais ir šiuolaikiškais
dokumentais
ir
klasifikacijomis,
būti
susipažinus su specialistų
teikiančių pagalbą asmenims,
turintiems
disleksiją,
funkcijomis.

6.
Stebėjimas
Žinios
Žinoti,
kaip
gali
būti
atpažįstami
mokymosi
sutrikimai
ir
kokios
jų
svarbiausios charakteristikos.

metodus, ugdymo patirtis
kitose šalyse.

gebėjimas kurti strategiją,
grįstą empatiškumu.

Įtikinti kitą demonstruojant
empatiškumą.

Gebėjimai
Vertinti bendruosius laiko
valdymo gebėjimus.
Taikyti laiko valdymo technikas,
pasinaudoti kitų šalių patirtimi.

Gebėjimai
Rašant ataskaitas bei
rekomendacijas pedagogams,
tėvams, ugdytiniams,
specialistams ar institucijomis
remtis realiai atliktų tyrimų
rezultataais, juos prasmingai
interpretuoti, remtis
nacionalinio lygmens ir
tarptautiniais šios srities
tyrimais.

Gebėjimai
Gebėti pasirinkti tinkamus
stebėjimo metodus ir būdus.
Gebėti remtis stebėjimo
rezultatai identifikuojant su
konkrečiu atveju susijusias
mokymosi sunkumų ar
sutrikimų priežastis.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Pripažinti svarbiu gebėjimą
numatyti reikalingą pagalbos
laikotarpį mokymosi sutrikimų
atveju.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Suvokti savo vaidmenį
analizuojant ir perteikiant
aktualių tyrimų rezultatus,
naujus piožiūrius ir
koncepcijas, suijusias su
mokymosi sutrikimų įveikimu.
Gebėti vertinti mokymosi
sutrikimų turinčio asmens
pasiekimų vertinimo rezultatus
kaip ugdymo ir pagalbos
planavimo potencialą.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Suvokti tinkamų mokymosi
sutrikimų atpažinimo metodų
pasirinkimo reikšmę.

19

7.
Vertinimas
Žinios

Gebėjimai

Žinios
apie
vertinimo
metodus,
kituose
srityse
atliekamus tyrimus, susijusius
su mokymosi sutrikimais/
disleksija ir jų rezultatus.

Gebėjimas pasirinkti adekvačius
vertinimo metodus, taikyti juos
atpažįstant mokymosi
sutrikimus ir identifuokant jų
priežastis.

8.
Intervencija
Žinios
Gebėjimai
Išmanyti
galimus
intervencijos/pagalbos būdus, - Gebėti atlikti pedagoginį
specialistų
funkcijas
ir vertinimą, planuoti ugdymo
atsakomybes.
procesą (rengti ilgalaikius ir
trumpalaikius, pamokų planus),
Kaupti informaciją apie įvairius kritiškai ir reflektyviai vertinti
kursus/mokymus, kurių metu šiuos dokumentus ir
galima
plėtoti
savo ugdymo/intervencijos procesą.
kompetenciją šioje srityje
(pvz., galima rinktis 20 val.
mokymus,
kaip
taikyti
intervencines priemones ir 12
val. praktinės veiklos).

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Suvokti tikslių ir patikimų
vertinimų instrumentų
taikymo reikšmę
identifikuojant mokymosi
sutrikimus ir palnuojant
ugdymą bei pagalbą.

Platesnės asmeninės
kompetencijos
Gebėjimais kritiškai vertinti
intervencijos eigą , savo ir kitų
specialistų taikomus pagalbos
būdus ir priemones.

Svarbu konstruoti teoriškai ir
praktiškai pagrįstą žinojimą.
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