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Kiekvienoje bet kurios mokyklos klasėje mokosi labai skirtingi vaikai. Vieni domisi 

mokomaisiais dalykais, į juos gilinasi, kiti dirba lėtai, ilgai ( arba visai) neįsisavina programų 

minimumo, vieni tylūs, nedrąsūs, kiti triukšmingi, impulsyvūs. Taigi mokyklose  mokosi nemažas 

skaičius vaikų, kuriems reikalinga pagalba, dėmesys, kadangi  dažnu atveju jie turi ribotas 

galimybes dalyvauti ugdymo procese, visuomenės gyvenime. 

 Kalba eina apie mokinius, turinčius įvairias mokymosi negales. Tai palyginti nauja specialiojo 

ugdymo sritis. Amerikoje ji pripažinta septintojo dešimtmečio pradžioje, o Lietuvoje  - atgavus 

nepriklausomybę. Prie šios negalių grupės priskiriama beveik pusė moksleivių, nukreiptų 

specialiajam ugdymui. 

 

  Trumpai apie mokymosi negales. Šie vaikai yra normalaus  intelekto. Jų skiriamasis 

bruožas – žemi mokymosi pasiekimai, labai dideli individualūs skirtumai ( skiriasi vienas nuo kito 

pagal  mokymosi negalių rūšis) bei netolygūs jų gebėjimo profiliai (pvz., vaiko skaitymo įgūdžiai 

gali pranokti klasės lygį, o matematikos – 2-3 metais atsilikti nuo jo). 

 Priežastys, lemiančios šį sutrikimą neaiškios. Manoma, kad jį lemia kelių rūšių veiksniai: 

organiniai ir biologiniai, genetiniai ir su aplinka susiję. 

  

Organiniai ir biologiniai veiksniai: Gauti mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad 

mokymosi negalės priežastis gali būti  tam tikros smegenų srities funkcinis nepakankamumas.  

Genetinės priežastys: Atlikus šeimos tyrimą nustatyta, kad, pavyzdžiui skaitymo 

sutrikimų turinčių asmenų giminaičiams yra didesnė rizika turėti skaitymo sutrikimų.  

Aplinkos veiksniai: Daugybė faktų rodo, kad nepalankioje aplinkoje gyvenantys ir 

netinkamai mokomi vaikai  dažniau turi mokymosi problemų. 

 Pastebėta, kad mokymosi negalių grupėje berniukų žymiai daugiau, negu mergaičių. 

Pasak mokslininkų, berniukai  biologiškai yra  pažeidžiamesni. Tačiau  yra ir kita nuomonė: 

vertindami berniukus pedagogai dažniau būna šališki. Neretai specialiajam ugdymui jie nukreipiami 

dėl mokytojams trukdančio elgesio. 

Mokymosi negalės išryškėja tik vaikui atėjus į mokyklą, formuojantis skaitymo, 

rašymo ir klausymo gebėjimams. Remiantis psichologų tyrimais, galima teikti, kad 70%mokymosi 

negales turinčių vaikų, gavę tinkamą pagalbą įgyja išsilavinimą pagal savo intelektines galimybes. 

20 % iš dalies lieka sunkumų, 10 % toliau turi būti teikiama pagalba. Aišku viena, kad visais 

atvejais, ar negalė išreikšta silpniau ar stipriau, vaikui reikalinga organizuota, aktyvi pedagogų ir 

specialistų pagalba. 

Kodėl svarbu įvertinti gebėjimus? Pagrindinis vaiko gebėjimų vertinimo tikslas  - 

nustatyti specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir keisti ugdymą, t.y. sudaryti sąlygas, leidžiančias 

optimaliai realizuoti vaiko galimybes. Mes, pedagoginės psichologinės tarnybos ( PPT) specialistai  

ne tik padedame mokytojams, tėvams pažinti vaikų problemas, bet ir patiems vaikams suvokti 

mokymosi sunkumų priežastis. Pasinaudodami įvairiomis asmens vertinimo metodikomis 

nustatome vaiko galimybes, tas jo gebėjimų sritis, kuriomis galima remtis ieškant veiksmingų 

ugdymo(si) būdų.  

Pozityvūs pasikeitimai. 

   Suprantame, kad  sudėtinga mokytojui, kai klasėje yra net keletas mokinių, kurių 

negali įsprausti į standartinius rėmus. Todėl nenuostabu, kad apibūdindami tokį mokinį, pedagogai 

neretai „nupiešia“ beviltiško, ką nors galinčio pasiekti žmogaus portretą. Po vaiko gebėjimų 

vertinimo specialistai visada turi galimybę susitikti su ugdančiaisiais pedagogais, aptarti rezultatus 

ir tiksliau numatyti būtiną pagalbą, pateikti rekomendacijas. Tada mokytojai gali išsakyti viską, kas 

juos jaudina, trikdo. Džiugu, kad palaipsniui ateina supratimas, jog kiekvienam žmogui reikia 

pagalbos, tik skirtingos, nė vienas nėra universalus, net mokytojas. Susitikimų, diskusijų su 



mokytojais metu aiškėja, kad nemaža dalis,  pedagogų ( dažniau tai pradinių klasių mokytojai)  

parinkdami mokymo būdus ir metodus remiasi PPT specialistų vertinimo išvadomis, jų 

rekomendacijomis.  

Pasak socialinių mokslų daktarės R. Pukinskaitės, specialusis ugdymas yra gyvas, 

dinamiškas, prieštaringas, ne vien mokslu, bet ir intuicija pagrįstas procesas. Beveik du 

dešimtmečius šis ugdymas skinasi kelią Lietuvoje. Todėl galima teikti, kad tiek specialistai, tiek 

ugdantys pedagogai jau turi nemažai žinių bei patirties šioje srityje. Tačiau neretai žlunga visos 

metodikos, kai į klasę ateina konkretus vaikas, patiriantis namuose smurtą, nuolat galvojantis , ką 

pavalgyti.  Juk pirmiausia jam reikia šilto mokytojo žvilgsnio, padrąsinimo. Tai mokytojų paminėti 

pavyzdžiai.  Taigi mokytojas , dirbdamas su šiais mokiniais privalo  išsiugdyti teisingą požiūrį į 

savo darbą ir turėti didelę širdį. Tačiau gaila, tokių pavyzdžių nėra daug. 

Ką išgyvena vaikas? 

  Mokymosi sunkumų turintys vaikai yra normalaus intelekto, todėl labai išgyvena dėl 

vienokių ar kitokių nesėkmių. Atstumti draugų, kartais tapę pajuokos objektu, nesuprasti artimų 

žmonių, neretai jie praranda norą mokytis, užsisklendžia arba ieško kitų, ne visada dorų  savo 

galimybių realizavimo būdų. Deja suaugusieji dažnai tik skeryčioja rankomis, maždaug, ir kas jam 

pasidarė buvo geras vaikas, o dabar tapo atžarus, nesukalbamas, bejausmis. Kokius jausmus gali 

išsiugdyti  jaunas žmogus, nuolat girdėdamas  „nesimokai, esi tinginys, neklaužada“? Ar galime 

tikėtis, kad jis noriai lankys mokyklą, kad bus pilnavertis visuomenės narys, jei nuolat jaučiasi 

kitoks, dažnai nesuprastas nei bendraamžių, nei mokytojų. 

Bendradarbiavimas. 

   Filosofas M. Buberis sako: „Mokykla – ilgas laiko tarpas, kada ne tik mokomės 

gyventi bet ir gyvename. Čia formuojasi visuomenė“.  Mokymosi sunkumus patiriantis vaikai taip 

pat visuomenės dalis. Atnaujintose Bendrosiose programose vienas iš ugdymo proceso ypatumų -   

bendrų santykių kūrimas tarpusavyje, mokinių su mokytojais, bendradarbiavimas su kitais 

žmonėmis. Tai ypač svarbu specialiajame ugdyme. Didelė tikimybė, kad  aptardami  su vaiku jo 

nesėkmių priežastis, kartu numatydami bendrą veiklą, pagalbos būdus, galime tikėtis, kad padėsime 

jam suprasti savo lygiavertiškumą ir pagalbos svarbą.  Paties vaiko išsakyti lūkesčiai bei savo 

galimybių ir gebėjimų įsivertinimas  neretai paskatina mokymosi motyvaciją ir savarankiškumą.  

O glaudus  visų  vaiko ugdyme dalyvaujančiųjų ( mokytojų, tėvais, globėjų, specialistų, 

bendraklasių) tarpusavio ryšys sumažins  patyčių, diskriminacijos atvejų skaičių.  

Apibendrinant reikėtų prisiminti danų filosofo K. Logstrup mintį: „Mes žmonės priklausome vienas 

nuo kito, turime galios vienas kitam ir privalome išmokti panaudoti tas galias taip, kad tai tarnautų 

žmonių gerovei“ 
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