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REKOMENDACIJOS 

DIRBANT SU VAIKAIS, TURINČIAIS REGOS SUTRIKIMŲ 

 

 

 Bendrojo ugdymo mokyklų sutrikusios regos mokinių ugdymo klausimais konsultuoja LASUC 

sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai, prireikus atvyksta mobili komanda 

http://lasuc.lt/veikla/svietimo-pagalba/. 

 Pritaikant mokomąją medžiagą ir edukacinę erdvę konsultuokitės su tiflopedagogu.  

 Parinkite pastovią darbo vietą klasėje pirmame suole, vengiant tiesioginio ryškaus apšvietimo. 

Edukacinė erdvė turėtų būti parenkama be atspindžių ir blizgesio. 

 Mokomoji medžiaga lentoje turėtų būti pateikta mokiniui ant suolo padidintu šriftu. 

 Pratęskite užduočių atlikimo laiką. Skirkite laiko pertraukoms tarp užduočių akių poilsiui ir 

mankštai. 

 Skaitymui palengvinti gali būti naudojama juoda juostelė dedama po skaitymo eilute. 

 Rekomendacijos rašytiniams tekstams: 

 ryškus kontrastas – juodos raidės ant matinio neblizgančio popieriaus; balta kreida ant gerai 

nuvalytos juodos/žalios lentos; 

 rašyti juodu geliniu ar rašaliniu rašikliu; 

 mokomąją ir dalinamąją medžiagą ruošti 16 Arial šriftu, neperkraunant detalėmis;  

 tekste nenaudoti pasvirojo šrifto, pabraukimų; 

 pateikiant mokomąją medžiagą naudoti kontrastingą foną. 

 Pamokose dažniau naudokite priemones, kurias mokinys galėtų paliesti ir taip susipažintų su forma, 

dydžių skirtumais (plokštumos, erdvinių geometrinių figūrų modeliai, raidės 3D formatu ir kt.).  

 Supažindinkite mokinį su galimybe lietuviškas knygas klausytis audio formatu 

http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/ ar kt.,  parūpinkite tekstų audio įrašus (galima naudoti akliesiems 

ir silpnaregiams skirtas mokymo priemones/įrankius LIEPA, LIEPA-2 

https://liepa.rastija.lt/Ie%C5%A1kotuvas/Teksto-sintezatorius. 

 Išnaudokite IKT teikiamas galimybes. Pamėginkite praktikuotis tekstą rinkti kompiuterio klaviatūra 

akluoju teksto rinkimo būdu https://www.typingclub.com. 

 Ugdymosi procese pamėginkite pasinaudoti įvairių programų elementais: orientacijos ir mobilumo 

stebėjimo programa, skirta darbui su aklais ir sutrikusios regos vaikais nuo 2 iki 6 metų amžiaus 

"Žingsnis po žingsnio" Carolien Willemse, Roland van Grinsven; echolokacijos erdvėje mokymo 

programa žmonėms su regėjimo negalia ar kt. 

 Skatinkite mokinį už jo veiksmus, kurių jūs laukėte, arba net už bandymą atlikti šiuos veiksmus 
paplekšnodami per petį, pagirdami ar pan. Kelkite pasitikėjimą savo jėgomis bei mokymosi 

motyvaciją išryškindami sėkmę, pažangą per laikotarpį. Skatinkite kreiptis pagalbos, jei kažko 

nesupranta. 
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