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Ką būtina žinoti apie skaitymą šiomis 
dienomis



Skaitymas

• Skaitymas – dirbtinė veikla: mūsų smegenys 
gimsta matyti, girdėti, užuosti, judėti, kalbėti ir 
netgi mąstyti, bet negimsta skaityti 

• Skaitymas – nauja kognityvinė veikla, kuriai tik 
5500 metų. Jos vis dar reikia mokytis

• Skaitant  smegenų plastiškumo dėka susiformuoja 
nauji regėjimo, girdėjimo, mąstymo ir kalbos 
ryšiai 

• Smegenims reikia daug metų ir praktikos, kad 
išvystytų gilaus skaitymo gebėjimą  
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Skaitymo ir rašymo sutrikimai – vieni iš 
labiausiai paplitusių mokymosi sunkumų

• Nepakankamas sakytinės kalbos išsivystymas, apimantis 
fonetiką, leksiką, semantiką ir kalbos gramatinę sandarą

• Skaitymo ir rašymo sutrikimai išsivysto dėl galvos 
smegenų žievės zonų, dalyvaujančių skaitymo ir rašymo 
procesuose, nevisavertės veiklos 

• Daug skaitymo ir rašymo trūkumų atsiranda dėl 
suvokimo klausa, rega silpnumo, neišsivysčiusios kalbos 
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• Medijų technologijų balanso kitimas paskatino pažinimo 
sutrikimus mokslinio mąstymo srityje: gebėjimas 
įsivaizduoti ir abstrakčiai mąstyti (Greenfield, 2009)

• Pokytis nuo tradicinės, linijinio skaitymo ir rašymo 
komunikacijos į skaitmeninę žodinę ir vaizdinę 
komunikaciją gali sukelti rimtą grėsmę mokymosi 
procesui mokykloje. Ypač tai pasakytina apie gamtos 
mokslus, kuriems skaitmeninės technologijos yra labai 
palankios (Science, 2011) 
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Skaitymo ir rašymo sutrikimai – vieni iš 
labiausiai paplitusių mokymosi sunkumų



• Smegenų pokyčiai, kuriuos sukelia ilgalaikis medijų
poveikis, turi įtakos ugdymui

• Pasekmės gali būti dviejų krypčių:
• pritaikyti mokymo strategijas naujiems būdams, pagal

kuriuos funkcionuoja mokinių smegenys:
• daugiau vaizdų ir mažiau žodžių

• daugiau elektroninės medžiagos ir mažiau mokytojų

• daugiau iPad ir kuo greičiau atsisakyti vadovėlių (Abersek, 2013)

arba

• atpažinus trūkumus sukurti edukacinę aplinką, kuri padėtų
mokiniams įgyti stokojamus įgūdžius, kad jie liktų Homo
sapiens (Abersek, 2013):

• prisitaikyti prie naujų aplinkybių

• kompensuoti įgūdžių stoką, kuri atsirado interneto veiklos procese
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Skaitymo ir rašymo sutrikimai – vieni iš 
labiausiai paplitusių mokymosi sunkumų



• Jauni žmonės dažniau skaito dėl malonumo, nuotaikos kaitos ir 
kartais iš pareigos 

• Kuo daugiau laiko praleidžiama skaitant internete, tuo labiau 
stiprėja „ekraninis“ skaitymo elgesys

• Paviršinis skaitymas, skenavimas ir greitasis skaitymas mažina
teksto suvokimą, turinio supratimą

• Kartoms, augančioms skaitmeninėje aplinkoje, trūksta gebėjimo 
skaityti giliai ir ilgai, todėl priimtinesni mažos teksto atkarpos ir 
trumpesnės pastraipos (Herath, 2010)

• Skaitymas ekrane varginantis, lėtas ir nepatogus, padidėja 
nuovargis, todėl žmonės nenori skaityti knygų ekrane (Shaikh, 
2004), skaitymo greitis monitoriuje yra apie 30 proc. lėtesnis nei 
skaitant tą patį spausdintą tekstą (Hartzell, 2002) 

• Skaitymas internete mažina vartotojo pajėgumą susikaupti, 
kritiškai apmąstyti ir bendradarbiauti su informacijos šaltiniais 
(Carr, 2008) 
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Skaitymo ypatumai



Akcentai šiuolaikiniam vadovėliui apie 
žinias



Žinoti apie (angl. know-what) – tai kognityvinės žinios: faktų, 

artimiausių informacijai, sukaupimas

Žinoti kaip (angl. know-how) – tai kompetencija arba gebėjimas

veikti

Žinoti kodėl (angl. know-why) – tai sisteminės žinios, padedančios 

suvokti, kaip atskiros detalės siejasi su visuma; mokslinis ir 

technologinis žinojimas

Žinoti kas (angl. know-who) – tai žinios apie žmones, kurie turi 

atitinkamą patirtį arba išteklius; apima socialinius ryšius, kurie 

leidžia reikiamu laiku pasinaudoti ekspertų paslaugomis, kas svarbu 

reaguojant į pokyčius

Žinoti kada (angl. know-when) – tai ritmo, laiko ir realybės 

pajautimas

S. H. Haeckel (2000)

Žinių tipai



Tarptautiniai tyrimai apie skaitymą



IEA PIRLS
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Skaitymo paskirtis ir teksto suvokimo procesai

Skaitymo paskirtis

Teksto 

suvokimo procesai

Skaitymas 

literatūrinei 

patirčiai įgyti 

(grožiniai 

tekstai)

Skaitymas 

informacijai 

gauti

ir panaudoti 

(informaciniai 

tekstai)

Sutelkti dėmesį ir rasti aiškiai 

pateiktą informaciją
20 %

Daryti tiesiogines išvadas 30 %

Interpretuoti ir integruoti 

idėjas bei informaciją
30 %

Ištirti ir įvertinti turinį, kalbą bei 

teksto elementus
20 %

50 % 50 %
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Skaitymo rezultatų kaita

2011 528 (2,0) -9 -15 

2006 537 (1,6) -6 

2001 543 (2,6)



Rita Dukynaitė, Tyrimai ir vadovėliai 14

Grožinių ir informacinių tekstų skaitymo rezultatų 
kaita

• Stebint paskutinį 

penkmetį Lietuvoje

grožinių tekstų 

skaitymo pasiekimai 

smuko kur kas 

labiau nei 

informacinių

• Grožinių tekstų 

skaitymo rezultatų  

kritimas statistiškai 

reikšmingas
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Teksto suvokimo procesų rezultatų kaita

• Lietuvoje kur kas labiau 

smuko

interpretavimo, 

integravimo, 

įvertinimo – dar 

vadinamų 

aukštesniaisiais 

gebėjimais – rezultatai

• Rezultatų  kritimas 

statistiškai reikšmingas



16

Mergaičių ir berniukų skaitymo rezultatų kaita

Tolygiai prastėjant 

abiejų lyčių

skaitymo 

rezultatams, 

berniukų ir 

mergaičių 

pasiekimų 

skirtumas išlieka 

bemaž stabilus
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Skaitymo pasiekimų lygmenis pasiekusios mokinių dalies kaita

Lietuvos rezultatai per 

paskutinį 

dešimtmetį 

statistiškai 

reikšmingai smuko 

visuose lygmenyse
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Tarptautiniai skaitymo pasiekimų lygmenys

Minimalus lygmuo (400):

Skaitydami grožinius tekstus, mokiniai geba:

• Atpažinti aiškiai pateiktas detales

• Surasti atitinkamą pasakojimo vietą ir padaryti aiškiai teksto siūlomą 
išvadą

Skaitydami informacinius tekstus, mokiniai geba:

• Surasti ir atkurti aiškiai pateiktą ir lengvai pasiekiamą informaciją, 
pavyzdžiui, teksto pradžioje arba tiesiogiai apibrėžtoje dalyje

• Pradėti formuluoti tiesiogines, aiškiai teksto siūlomas išvadas 
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Tarptautiniai skaitymo pasiekimų lygmenys

Vidutinis lygmuo (475):

Skaitydami grožinius tekstus, mokiniai geba:

• Rasti aiškiai pateiktus veiksmus, įvykius ir jausmus

• Daryti tiesiogines išvadas apie pagrindinių veikėjų savybes, 

jausmus, motyvaciją

• Interpretuoti akivaizdžias priežastis ir motyvus bei pateikti 

paprastus paaiškinimus

• Bandyti suvokti kalbos ypatumus ir stilių

Skaitydami informacinius tekstus, mokiniai geba:

• Rasti ir atkurti du ar tris informacijos vienetus, pateiktus tekste

• Naudotis paantraštėmis, išnašomis ir iliustracijomis siekdamas 

surasti atskiras teksto dalis
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Tarptautiniai skaitymo pasiekimų lygmenys

Aukštas lygmuo (550):

Skaitydami grožinius tekstus, mokiniai geba:

• Rasti ir atskirti svarbius veiksmus ir atskiras teksto detales.

• Daryti išvadas, paaiškinančias ryšius tarp intencijų, veiksmų, įvykių ir jausmų, 
pagrįsdamas tai teksto medžiaga.

• Interpretuoti ir integruoti pasakojimo įvykius bei veikėjo veiksmus ir bruožus iš 
skirtingų teksto vietų.

• Įvertinti viso pasakojimo įvykių ir veiksmų svarbą.

• Atpažinti tam tikrų kalbos elementų vartojimą, pavyzdžiui: tam tikras metaforas, 
vaizdingumą, intonaciją.

Skaitydami informacinius tekstus, mokiniai geba:

• Rasti ir atskirti atitinkamą informaciją sudėtingame tekste ar sudėtingoje 
lentelėje.

• Daryti išvadas apie loginius ryšius siekdamas pateikti paaiškinimus arba priežastis.

• Integruoti tekstinę ir vaizdinę informaciją siekdamas interpretuoti ryšį tarp idėjų.

• Įvertinti turinio ir teksto elementus siekdamas apibendrinti.
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Tarptautiniai skaitymo pasiekimų lygmenys

Aukščiausias lygmuo (625):

Skaitydami grožinius tekstus, mokiniai geba:

• Integruoti idėjas ir įrodymus iš viso teksto tam, kad nusakytų bendrą 
temą.

• Interpretuoti pasakojimo įvykius ir veikėjų veiksmus, siekdamas 
įvardyti priežastis, motyvus, jausmus ir veikėjų bruožus, ir tai visiškai 
pagrįsti tekstu.

Skaitydami informacinius tekstus, mokiniai geba:

• Atskirti ir interpretuoti sudėtingą informaciją iš įvairių teksto dalių ir 
visiškai tai pagrįsti tekstu.

• Integruoti viso teksto informaciją siekdamas pateikti paaiškinimus, 
interpretuoti įvykių svarbą ir veiksmų seką.

• Įvertinti vaizdines ir tekstines savybes siekdamas paaiškinti jų funkciją.



OECD PISA



Naujas skaitymo gebėjimų apibrėžimas

• Gebėjimas suprasti, panaudoti, vertinti, apmąstyti ir 
domėtis rašytiniais tekstais, siekiant įgyvendinti savo 
tikslus, lavintis, plėsti savo galimybes bei dalyvauti 
visuomenės gyvenime.

• Skaitymas suprantamas kaip daugiau negu užrašytų 
žodžių iškodavimas ir tiesioginis jų supratimas. Tai ir 
bendras teksto supratimas, jo paaiškinimas, jo turinio 
ir formos apmąstymas, vertinimas remiantis 
skaitytojo žiniomis apie pasaulį, ir savo nuomonės 
apie tai, kas buvo perskaityta, argumentavimas
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PISA 2018 konstruktas

Užduočių vadyba

Nustatyti tikslus 
ir planuoti

Vertinti ir 
tvarkyti

Teksto apiforminimas

Sk
la

n
d

u
s 

sk
ai

ty
m

as

Rasti informaciją
- Ieškoti ir rasti informaciją tekste
- Analizuoti ir atrinkti tinkamą tekstą

Suprasti
- Pateikti tiesioginę reikšmę (prasmę)
- Integruoti ir generuoti išvadas

Įvertinti ir apmąstyti
- Įvertinti kokybę ir patikimumą
- Apmąstyti turinį ir formą
- Atskleisti ir nagrinėti prieštaravimus
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Užduočių paskirstymas

2015 konstruktas 2018 konstruktas

Pavienis tekstas Daugialypis tekstas

Ieškoti ir surasti 
25 %

Peržiūrėti ir nustatyti 
15 %

Analizuoti ir atrinkti 
tinkamą tekstą 10 %

Integruoti ir 
interpretuoti 
50 %

Tiesioginis / esmės 
supratimas 15 %
Išvadų supratimas 15 
%

Išvadų supratimas 15 %

Apmąstyti ir 
įvertinti 
25 %

Įvertinti kokybę ir 
patikimumą 20 %
Apmąstyti turinį ir 
formą

Paremti nuomonę ir
nagrinėti 
prieštaravimus 10 %
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Užduočių charakteristikos

1. Situacija – kontekstas ar skaitymo tikslas

2. Tekstas – rašytinos medžiagos skaitymo stilius

3. Procesas – įsigilinimas į tekstą
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Situacija

• Personalinė – tai skaitymas asmeniniam arba 
intelektualiniam tobulėjimui (novelės, trumpi 
pasakojimai, elektorinė korespondencija)

• Visuomeninė – skaitymas, kuris susijęs su klausimais, 
apimančiais didesnę visuomenės dalį (dokumentai, 
laikraščiai, internetiniai puslapiai)

• Mokomoji (šviečiamoji) – instrukcijų skaitymas 
(akademiniai straipsniai, naudojimo instrukcijos)

• Profesinė – skaitymo gebėjimai atliekant su darbu 
susijusias užduotis (darbo skelbimų skaitymas, rašymas; 
darbovietės (darbo vietos) vykdoma politika)

27



Tekstas

• Statinis tekstas (brošiūros arba kopijos atspausdintos ant 
kieto popieriaus, arba kaip pdf formatas patalpintas 
internete)

• Dinaminis tekstas (susieti tekstai interneto erdvėje, pvz., 
internetinis puslapis su navigacijos funkcijomis, turinys ir 
įterptieji hipersaitai)
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Teksto formatas 

• Tęstinis (novelės, laikraščių straipsniai, esė)

• Netęstinis (tvarkaraštis, grafos, diagramos)
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Teksto formatas 

• Mišrus tekstas (internetinis puslapis, kuris parodo 
paragrafus, integruotas kartu grafikais, diagramomis)

• Kartotinas tekstas (pvz., du laiškai redaktoriui apie 
atskirą temą)
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Tekstų tipai

Teksto tipas Pavyzdžiai
Aprašomasis Dienoraštis, katalogas, 

tvarkaraštis

Pasakojamasis Novelė, pjesė, biografija

Aiškinamasis Enciklopedijos įvadas, mokslinio 

žurnalo straipsnis, diagrama

Argumentų tekstai Laiškai redaktoriui, knygos 

recenzija, internetinės forumo 

diskusijos santrauka

Sutarčių/susitarimų

tekstai (Transactional)

Elektroniniai laiškai, teksto 

žinutės 
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Naujos PISA 2018 detalės

• Auga skaitmeniniai formatai; tekstų skaitymas 
„popieriuje“ ≠ skaitymas skaitmeninių tekstų

• Kritinis vertinimas

• Informacijos integracija

• Skaitymo sklandumas ir naudingumas, 
interpretavimas, pagrindinių idėjų ištrauka, išvadų 
darymas

• Sumažinti pavienių ir daugialypių tekstų  skirtumai
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Lietuvos mokinių skaitymo pasiekimų pasiskirstymas (procentais) 
pagal gebėjimų lygius (PISA 2009)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

bendras įvertinimas

rasti ir išrinkti informaciją

integruoti ir interpretuoti

reflektuoti ir vertinti 

Žemiau 1 b lygio 1 b lygis 1 a lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis 5 lygis 6 lygis

• rasti ir išrinkti informaciją; 

• suvokti visumą ir interpretuoti; 

• reflektuoti ir vertinti 

PISA skaitymo gebėjimų rūšys



Lietuvos 15-mečių, nepasiekiančių 2 skaitymo 
gebėjimų lygio ir pasiekiančių aukščiausius (5 ir 

6) lygius dalys (procentais)



Gebėjimas rasti ir išrinkti informaciją

1b Paprastame tekste, kuriame nėra konkuruojančios informacijos,  

randa atskirą aiškiai suformuluotos ir akivaizdžiai išskirtos 

informacijos vienetą pasiremdama(s) tiesiogine (pažodine) ar 

sinonimine atitiktimi. Gali sujungti gretimus informacijos 

vienetus naudodamas paprasčiausias jungtis.

1a Pasiremdama(s) tiesiogine (pažodine) ar sinonimine atitiktimi 

randa vieną ar daugiau  aiškiai suformuluotos informacijos 

vienetų, atitinkančių vieną kriterijų. Ieškoma informacija gali 

nebūti išskirta akivaizdžiai, tačiau tekste nėra ir konkuruojančios 

informacijos arba jos mažai. 

2 Randa vieną ar daugiau informacijos vienetų, kurių kiekvienas 

turėtų atitikti kelis kriterijus. Geba susidoroti su prieštaringa 

informacija. 



Gebėjimas rasti ir išrinkti informaciją

3 Randa keletą informacijos vienetų, kurių kiekvienas turėtų 

atitikti kelis kriterijus. Derina informacijos segmentus tekste.

Geba susidoroti su prieštaringa informacija. 

4 Randa keletą neakivaizdžios informacijos vienetų, kurių 

kiekvienas turėtų atitikti kelis kriterijus, nežinomo konteksto  

arba nepažįstamos formos tekste. Gali susieti žodinę ir grafinę 

informaciją. Geba susidoroti su plačia ir/arba akivaizdžiai 

konkuruojančia informacija.

5 Randa ir kiek galima susieja daug vienetų giliai glūdinčios 

(neakivaizdžios) informacijos, kurios dalis gali būti už 

pagrindinio teksto ribų. Susidoroja su itin išblaškyta ir 

konkuruojančia informacija. 

6 Nepažįstamame kontekste tikslia ir preciziška seka susieja daug 

nepriklausomos informacijos vienetų, pateiktų skirtingose 

mišrių tekstų vietose. 



Gebėjimas suvokti visumą ir interpretuoti

1b Atpažįsta paprastą mintį, kuri kelis kartus pastiprinama tekste 

(tam  gali būti naudojamas ir paveikslėlis) arba geba interpretuoti 

trumpo teksto žinoma tema frazę.

1a Atpažįsta pagrindinę temą arba autoriaus tikslą tekste, kurio tema 

pažįstama, o informacija pateikta aiškiai.

2 Išskiria pagrindinę teksto idėją, suvokia teksto sąsajas, 

formuluoja arba taiko paprastą klasifikavimą (kategorijas), geba 

suvokti teksto atkarpos prasmę, kai informacija nėra išryškinta ir 

kai pakanka paprastų išvadų. 

3 Geba susieti keletą teksto dalių suvokdami pagrindinę idėją, 

suvokia žodžių arba frazių ryšius arba juos kuria. Naudodamiesi 

daugeliu kriterijų gali lyginti, priešinti, grupuoti (skirstyti 

kategorijomis, klasifikuoti). Suvokia prieštaringą informaciją. 



Gebėjimas suvokti visumą ir interpretuoti 

4 Remiantis tekstu padarytas išvadas naudoja suprasdami ir 

naudodami kategorijas nežinomame kontekste ir geba suvokti 

teksto segmento prasme remdamiesi teksto visuma. Perpranta 

dviprasmybes ir mintis, reiškiamas neiginiais. 

5 Geba iki galo ir detaliai suvokti tekstą. Suvokia niuansuotos 

kalbos reikšmę. Darydami sudėtingas išvadas geba taikyti 

kriterijus „išmėtytiems“ tekste pavyzdžiams. Kuria kategorijas  

teksto dalių sąsajoms apibūdinti. Geba formuluoti idėjas, 

prieštaraujančias lūkesčiams. 

6 Daro įvairias išvadas, tiksliai ir detalizuodami geba lyginti bei 

priešinti. Tiksliai ir detaliai suvokia visą tekstą ar jo segmentus.  

Geba naudotis integruojančia daugiau nei vieno  teksto 

informacija. Geba suvokti nežinomas abstrakčias idėjas 

nepaisant akivaizdžiai konkuruojančios informacijos. Kuria 

abstrakčias kategorijas, skirtas interpretuoti. 



Gebėjimas  reflektuoti  ir vertinti

1b Šiam lygiui užduotys nepateikiamos. 

1a Gali paprasčiausiu būdu susieti tekste esančią informaciją ir 

elementarias, kasdienio  patyrimo žinias.

2 Gali lyginti ir sieti tekstą ir su tekstu nesusijusį žinojimą arba 

paaiškinti teksto ypatumus remdamiesi asmenine patirtimi ar 

nuostatomis/požiūriu.

3 Geba susieti arba palyginti, paaiškinti arba įvertinti teksto 

ypatumus. Išsamiai suvokia tekstą remdamiesi įprastomis 

kasdienio  patyrimo žiniomis arba daugiau nei patirtiniu 

žinojimu.



Gebėjimas reflektuoti ir vertinti 

4 Gali kelti hipotezes ir kritiškai vertinti tekstą remdamiesi 

formaliomis ar visuotinai priimtinomis  žiniomis. Geba tiksliai 

suvokti ilgą ar sudėtingą tekstą.

5 Kelia hipotezes apie tekstą, remdamiesi specialiomis žiniomis 

ir giliu ilgų arba sudėtingų tekstų, kuriuose yra prieštaraujančių 

lūkesčiams idėjų, suvokimu. Kritiškai analizuoja ir vertina 

galimus ir faktinius prieštaringumus, esančius tekste arba tarp 

teksto ir idėjų už teksto.

6 Kelia hipotezes ir kritiškai vertina sudėtingą tekstą nežinoma 

tema, vadovaudamiesi daugeliu kriterijų ir požiūrių, 

naudodamiesi subtiliu užtekstiniu žinojimu. Kuria kategorijas 

teksto ypatumams vertinti jų tinkamumo adresatui požiūriu. 
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BIHEVIORISTINIS MOKYMO 
MODELIS

Žinių suteikimas

Pratimai

Testavimas

Tolesnės žinios

Veiksmai

Patyrimas

Refleksija

Išvados

KOGNITYVINIS MOKYMOSI 
MODELIS



Mokymo priemonės, kurias mokydami 
skaityti naudoja mokytojai

Kaip pagrindinę 

priemonę

Kaip pagalbinę 

priemonę

Paremta mokytojų 

atsakymais
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