
Pagalbos galimybės vaikams su sutrikusia rega 

 

Sutrikusi rega atima iš žmogaus galimybę 

aiškiai matyti spalvų ir vaizdų kupiną pasaulį. Sutrikusios 

regos vaikų vystymosi nukrypimų šalinimo problema 

šiandieninėje tiflopedagogikoje labai aktuali. Regėjimo 

korekcija nagrinėjama dviem aspektais – medicininiu ir pedagoginiu. Medicininės korekcijos 

uždavinys – specialiu gydymu ir treniruojamaisiais pratimais lavinti ir taisyti silpnaregių regėjimo 

funkcijas: regėjimo aštrumą, binokulinį (abiakį) regėjimą, spalvų skyrimą. Išlikusių regos funkcijų 

korekciją atlieka gydytojai okulistai. Tačiau šį darbą tęsti ir išsaugoti pasiektus teigiamus rezultatus 

turi tiflopedagogas. Jis išsiaiškina vaikų regos galimybes, žino, kokį regos krūvį galima pateikti, 

koks turi būti apšvietimas, atstumas nuo akių iki stebimo objekto ir t.t. Tokių rekomendacijų 

laikymasis leis racionaliai išnaudoti vaikų regėjimo likutį. Pedagoginės korekcijos veiklos objektas 

– sutrikusios regos vaikų vystymosi nukrypimų, atsiradusių dėl regos sutrikimo bei nepalankios 

socialinės aplinkos, šalinimas. Apibendrinant bendravimo su sutrikusios regos vaikais darbo patirtį, 

galima būtų paminėti keletą itin svarbių dalykų, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas ugdantis vaiką su 

regos negalia: 

• tokie vaikai dėmesį išlaiko ribotą laiką; 

• daugiau laiko skirti paveikslų, iliustracijų, priemonių apžiūrėjimui iš arti; 

• dėl to, kad vaikas blogai mato, jam sunku pastebėti daiktus ir situacijas kaip visumą, 

todėl būtina analizuoti, lyginti, sisteminti; 

• būtina turėti priemonių įvairiems  pojūčiams, kurių vaikas negali gauti savarankiškai, 

pajutimui ir suvokimui. 

Utenos rajone specialioji tiflopedagoginė pagalba regos sutrikimų turintiems vaikams 

teikiama Utenos mokykloje – vaikų darželyje „Eglutė (Vilniaus g. 26, Utena) bei Utenos rajono 

pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (Aukštakalnio g. 5, Utena). Daugiausia tiflopedagogo 

pagalbos prireikia turintiems silpnaregystę, kurių regėjimo aštrumas geriau matančiąja akimi su 

korekcija (akiniais) 0,3–0,1, o akiplotis – 20–60 laipsnių, taip pat akliems vaikams bei paaugliams. 

Tarnyba  kartu su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistais 

atliekamas vaikų, turinčių minėtų regos sutrikimų (silpnaregystė ir aklumas), specialiųjų ugdymosi 

poreikių vertinimas ir vykdomos (nemokamos) individualios tiflopedagoginės pratybos mokiniams.  

Jei jūs auginate ar ugdote vaiką, kuriam diagnozuotas regos sutrikimas (silpnaregystė 

ar aklumas) ir jums reikia pagalbos, rašykite arba arba skambinkite į Utenos rajono pedagoginę 

psichologinę tarnybą. Adresas: Aukštakalnio g. 5, Utena, telefono Nr. 8 389 61546, el. p. 

ppt@ppt.utena.lm.lt  
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